
  

 
 

       

      

 

      

 

      

 

 
    

      

  

     

       

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

       

 

       

   
 

 

       

 

       

 
 

      

      

 Thỏa Thuận Cho Vay Công Cụ, Dụng Cụ, 
Hàng Tồn Kho Ban Đầu và Nguồn Cung cùng với Thiết Bị 

TÊN KHÁCH HÀNG SOCIAL SECURITY NUMBER (SỐ AN SINH XÃ 
HỘI) 

TÊN VRC (VIẾT IN HOA) 

MỤC TIÊU VIỆC LÀM LOẠI HÌNH CỦA (NHỮNG) DỊCH VỤ (CHỈ DÀNH CHO NHÂN VIÊN CỦA VR) 

 Công cụ, thiết bị, hàng tồn kho ban đầu và nguồn cung  Phương tiện vận tải 
Thiết bị AT Đào Tạo Hoạt động tự doanh
 Khác: 

MÃ SỐ XÁC 
NHẬN (APF) 

TÊN NHÀ CUNG CẤP SỐ HÓA ĐƠN MÔ TẢ (BAO GỒM SỐ SÊ RI NẾU CÓ) THÀNH TIỀN $ 

Tổng cộng $ 

THỎA THUẬN CHO VAY (BẢN IN LỚN HƠN XEM Ở MẶT SAU ) 

Tôi (khách hàng của DVR) hiểu rằng DVR có quyền sở hữu (các) mặt hàng được liệt kê trong biểu mẫu này và cho tôi 
mượn để sử dụng. Nếu DVR cho tôi mượn (các) mặt hàng để bắt đầu kinh doanh có sự hợp tác của các cá nhân khác, 
thì tôi hiểu rằng tôi mượn (các) mặt hàng này như một phần của Kế Hoạch Việc Làm Cá Nhân của tôi và không thuộc về 
doanh nghiệp hoặc bất kỳ đối tác nào quan tâm đến doanh nghiệp. Tôi có một thỏa thuận bằng văn bản với (các) đối tác 
kinh doanh của mình về các tài liệu mà họ chia sẻ sự hiểu biết này đính kèm với Hợp Đồng Cho Vay.  Ngoài ra, bằng 
cách ký vào biểu mẫu này, tôi đồng ý với các điều sau: (1) Tôi đồng ý trả lại hàng ngay lập tức theo yêu cầu; (2) Tôi đồng 
ý bảo quản mặt hàng theo hướng dẫn của DVR cũng như hướng dẫn của nhà sản xuất, nếu có, đồng thời giữ hàng hóa 
an toàn không bị hư hỏng, thiếu hụt hoặc trộm cắp. WAC 388-891A-1200.  

Theo WAC 388-891A-1230, tôi hiểu rằng nếu DVR yêu cầu tôi trả lại bất kỳ mặt hàng nào đã cho tôi mượn và tôi không 
trả lại ngay lập tức, DVR sẽ báo cáo tổn thất cho Office of Financial Recovery (Văn Phòng Phục Hồi Tài Chính, OFR) của 
DSHS. OFR sẽ cố gắng thu hồi các mặt hàng đã cho mượn hoặc yêu cầu tôi thanh toán mặt hàng đã được mượn với số 
tiền tương đương với giá mua ban đầu. Nếu OFR không thể thu hồi các mặt hàng hoặc tôi không thanh toán mặt hàng đã 
được mượn, OFR có thể báo cáo tổn thất cho công tố viên quận địa phương để truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Hơn nữa, khi được mượn một phương tiện vận tải, tôi đồng ý là chủ sở hữu đã đăng ký và DVR là chủ sở hữu hợp pháp 
trên giấy chủ quyền chiếc xe. Theo yêu cầu của DVR, tôi đồng ý trả lại phương tiện cho DVR và ký vào giấy chủ quyền 
chiếc xe để xóa tư cách chủ sở hữu đã đăng ký. 
Theo WAC 388-891A-1240, tôi hiểu rằng DVR có thể chuyển quyền sở hữu thiết bị hoặc hàng hóa khác cho tôi tại thời 
điểm hồ sơ dịch vụ hồ sơ của tôi kết thúc, nếu tôi đã đạt được kết quả việc làm và tôi cần mặt hàng đó để tiếp tục công 
việc của mình hoặc tiếp tục điều hành một công việc kinh doanh mà DVR đã hỗ trợ tôi bắt đầu. 

Ký Thỏa Thuận 

Tôi đã hiểu thỏa thuận ở trên và sẵn sàng tuân thủ các điều khoản. 
CHỮ KÝ CỦA KHÁCH HÀNG/NGƯỜI GIÁM HỘ NGÀY CHỮ KÝ CỦA VRC NGÀY 

Chuyển Quyền Sở Hữu 

Tiêu đề của (các) mặt hàng được liệt kê ở đây được 
chuyển cho khách hàng có tên ở trên. 

CHỮ KÝ CỦA VRC NGÀY 

CHỮ KÝ CỦA KHÁCH HÀNG/NGƯỜI GIÁM HỘ NGÀY 

Thu Hồi 
THU HỒI 

Có Không 
CHỮ KÝ CỦA VRC CHỮ KÝ CỦA KHÁCH HÀNG/NGƯỜI GIÁM HỘ NGÀY 

TÌNH TRẠNG CỦA CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ, V.V. 
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Thỏa Thuận Cho Vay 

Tôi (khách hàng của DVR) hiểu rằng DVR có quyền sở hữu (các) mặt hàng 
được liệt kê trong biểu mẫu này và cho tôi mượn để sử dụng. Nếu DVR 
cho tôi mượn (các) mặt hàng để bắt đầu kinh doanh có sự hợp tác của các 
cá nhân khác, thì tôi hiểu rằng tôi mượn (các) mặt hàng này như một phần 
của Kế Hoạch Việc Làm Cá Nhân của tôi và không thuộc về doanh nghiệp 
hoặc bất kỳ đối tác nào quan tâm đến doanh nghiệp. Tôi có một thỏa thuận 
bằng văn bản với (các) đối tác kinh doanh của mình về các tài liệu mà họ 
chia sẻ sự hiểu biết này đính kèm với Hợp Đồng Cho Vay. Ngoài ra, bằng 
cách ký vào biểu mẫu này, tôi đồng ý với các điều sau: (1) Tôi đồng ý trả lại 
hàng ngay lập tức theo yêu cầu; (2) Tôi đồng ý bảo quản mặt hàng theo 
hướng dẫn của DVR cũng như hướng dẫn của nhà sản xuất, nếu có, đồng 
thời giữ hàng hóa an toàn không bị hư hỏng, thiếu hụt hoặc trộm cắp. WAC 
388-891A-1200.  

Theo WAC 388-891A-1230, tôi hiểu rằng nếu DVR yêu cầu tôi trả lại bất 
kỳ mặt hàng nào đã cho tôi mượn và tôi không trả lại ngay lập tức, DVR 
sẽ báo cáo tổn thất cho Office of Financial Recovery (Văn Phòng Phục 
Hồi Tài Chính, OFR) của DSHS. OFR sẽ cố gắng thu hồi các mặt hàng đã 
cho mượn hoặc yêu cầu tôi thanh toán mặt hàng đã được mượn với số 
tiền tương đương với giá mua ban đầu. Nếu OFR không thể thu hồi các 
mặt hàng hoặc tôi không thanh toán mặt hàng đã được mượn, OFR có 
thể báo cáo tổn thất cho công tố viên quận địa phương để truy cứu trách 
nhiệm hình sự. 

Hơn nữa, khi được mượn một phương tiện vận tải, tôi đồng ý là chủ sở hữu 
đã đăng ký và DVR là chủ sở hữu hợp pháp trên giấy chủ quyền chiếc xe. 
Theo yêu cầu của DVR, tôi đồng ý trả lại phương tiện cho DVR và ký vào 
giấy chủ quyền chiếc xe để xóa tư cách chủ sở hữu đã đăng ký. 

Theo WAC 388-891A-1240, tôi hiểu rằng DVR có thể chuyển quyền sở hữu 
thiết bị hoặc hàng hóa khác cho tôi tại thời điểm hồ sơ dịch vụ hồ sơ của tôi 
kết thúc, nếu tôi đã đạt được kết quả việc làm và tôi cần mặt hàng đó để tiếp 
tục công việc của mình hoặc tiếp tục điều hành một công việc kinh doanh mà 
DVR đã hỗ trợ tôi bắt đầu. 
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Thỏa Thuận của Doanh Nghiệp hoặc (Các) Đối Tác về
 Quyền Sở Hữu Thiết Bị Đã Mua 

dành cho Khách Hàng của DVR 
Được sử dụng khi kế hoạch hoạt động tự doanh bao gồm các đối tác kinh doanh. 

Division of Vocational Rehabilitation (Phòng Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp, DVR) có quyền sở hữu (các) mặt hàng 
sau: 

Các mặt hàng trên được xác định trên mẫu Thỏa Thuận Cho Vay DVR. 

DVR đã cho mượn (các) mặt hàng nhằm mục đích bắt 
đầu kinh doanh với sự hợp tác của các cá nhân khác. 

Các mặt hàng này thuộc sở hữu của DVR và được cho mượn như một phần của Kế Hoạch Việc Làm Cá Nhân; chúng 
không thuộc về doanh nghiệp hoặc bất kỳ đối tác nào hưởng lợi trong doanh nghiệp. 

Bằng cách ký tên , và các đối tác kinh doanh được xác định dưới đây, thừa nhận 
và đồng ý rằng (các) mặt hàng được liệt kê ở trên và trong Thỏa Thuận Cho Vay DVR không thuộc về doanh nghiệp 
hoặc (các) đối tác trừ khi hoặc cho đến khi DVR chuyển giao quyền sở hữu các mặt hàng. 

CHỮ KÝ CỦA KHÁCH HÀNG / NGƯỜI GIÁM HỘ NGÀY TÊN VIẾT IN HOA 

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP / ĐỐI TÁC NGÀY TÊN VIẾT IN HOA 

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP / ĐỐI TÁC NGÀY TÊN VIẾT IN HOA 
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