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1. Bản thỏa thuận ủy thác giáo dục này được lập vào ngày này        của        , 20      . 

2. Bản thỏa thuận ủy thác này được lập giữa         , NGƯỜI BẢO 
TRỢ, và        , NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC, về phúc lợi của trẻ nhỏ, 
       , NGƯỜI THỤ HƯỞNG. 

       3. NGƯỜI BẢO TRỢ đã chuyển $  cho NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC.  Số tiền này, và bất kỳ số 
tiền bổ sung nào khác có thể được thêm vào, sẽ được lưu giữ, quản lý và phân bổ bởi NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC về 
phúc lợi của NGƯỜI THỤ HƯỞNG theo các điều khoản và điều kiện sau đây. 

4. Mục đích của sự ủy thác được nêu rõ là cung cấp cho các nhu cầu giáo dục trong tương lai của NGƯỜI THỤ 
HƯỞNG.  NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC thừa nhận rằng trong thời gian ủy thác này, họ sẽ toàn quyền quyết định phân 
bổ số tiền từ sự ủy thác chỉ dành cho các nhu cầu học tập của NGƯỜI THỤ HƯỞNG. 

5. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC sẽ lưu giữ số tiền ủy thác này trong một ngân hàng hoặc cơ quan tài chánh khác được 
bảo hiểm đầy đủ thông qua một cơ quan của Chính Phủ Hoa Kỳ. 

6. Bản thỏa thuận ủy thác này là một sự ủy thác không đổi.  Sự ủy thác này sẽ không được thành lập sẵn cho bất kỳ 
mục đích nào (ngoại trừ sự giáo dục CỦA NGƯỜI THỤ HƯỞNG) đối với bất kỳ thành viên nào của một đơn vị trợ 
cấp cho NGƯỜI THỤ HƯỞNG là một thành viên.  Bất kỳ sự phân bổ nào cũng được sử dụng chỉ cho các nhu cầu 
giáo dục CỦA NGƯỜI THỤ HƯỞNG.  Cả NGƯỜI BẢO TRỢ và NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC đều không có quyền thay 
đổi bất kỳ điều khoản nào của sự ủy thác này. 

7. Sự ủy thác này sẽ chấm dứt khi tất cả tài sản đều được sử dụng hết, hoặc sự qua đời của NGƯỜI THỤ HƯỞNG.  Nếu 
NGƯỜI THỤ HƯỞNG qua đời, khi đó sự ủy thác được chấm dứt và tài sản sẽ được phân bổ cho        , 
NGƯỜI THỤ HƯỞNG CÒN LẠI. 

8. Đây là một sự ủy thác chống phí phạm.  NGƯỜI THỤ HƯỞNG trong trường hợp ủy thác này không thể chuyển giao 
hoặc làm trở ngại quyền lợi của họ về sự ủy thác.  Quyền lợi của NGƯỜI THỤ HƯỞNG trong trường hợp ủy thác 
này sẽ không phải chịu mọi hình thức khiếu nại của người cho vay của NGƯỜI THỤ HƯỞNG. 

9. Nếu NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC không thực hiện hoặc ngừng cung cấp,                                        sẽ trở thành 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC THỪA TỰ. 

10. Luật lệ Tiểu Bang Washington sẽ quyết định việc thực hiện và xây dựng bản thỏa thuận ủy thác này. 

 

 

        , chấp nhận cuộc hẹn này. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC, 

Đề ngày        này vào        , 20      . 

  
 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC 

STATE OF WASHINGTON  ) 
COUNTY OF        ) ss. 
  ) 

 

I certify that I know or have satisfactory evidence that         signed this instrument and 
acknowledge it to be his free and voluntary act, for the uses and purposes mentioned in this instrument. 

Dated this       day of       , 20     . 

   
 NOTARY PUBLIC in and for the State of Washington 

 Residing in       
 My appointment expires        
 


