
 

TRUNG TÂM THÀNH ĐẠT TỈNH BÌNH PHƯỚC 

***** 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TẬP XE CẢM BIẾN PHẦN THI ĐƯỜNG TRƯỜNG 

(MIỄN PHÍ) 

 
Họ tên học viên: ……………………………………………………………………….……Ngày sinh: …………………………… 

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………….…………. Ngày tập xe: ………………………… 

*PHẦN KÝ XÁC NHẬN SAU KHI ĐÃ TẬP XONG (Phải tập xong thì mới ký xác nhận, nếu ký trước thì mặc nhiên đã tập xong) 

HỌC VIÊN KÝ XÁC NHẬN ĐÃ TẬP XE 

 

 

 

 

……………………………………………. 

GIÁO VIÊN KÝ XÁC NHẬN ĐÃ HƯỚNG DẪN XONG 

 

 

 

 

TÊN GIÁO VIÊN: …………………………… 

 

 

Vài điểm cần lưu ý: 

- Chỉ tập trung tập xe vào ngày thi tốt nghiệp, nếu đăng ký mà bỏ về không tập thì không giải quyết cho tập lại vào kỳ sau. 

- Giáo viên hướng dẫn 02 vòng chạy (vòng đầu hướng dẫn chi tiết, vòng thứ hai là học viên thi thử) 

- Mỗi học viên được miễn phí 01 “PHIẾU TẬP”, học viên không được cho, chuyển nhượng người khác tập thay 

- Không tự ý xé phiếu này khỏi Biên bản thi, Giáo viên yêu cầu học viên ký tên xác nhận đã tập xong và nộp về Phòng điều hành. 

- Học viên có nhu cầu học thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với giáo viên dạy thực hành. 

 

TRUNG TÂM CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ CHÚC HỌC VIÊN ĐẠT KẾT QUẢ CAO! 
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TRUNG TÂM CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ CHÚC HỌC VIÊN ĐẠT KẾT QUẢ CAO! 


