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Tuyên Bô Tiêt Lô Vê Bien Phäp Kÿ Luât

Viêc không bào cào khàng biên/kêt toi bi xem là giâ mao dan dang kÿ và co thê dân dên viêc bi tw chôi hoac rüt lai giây phép.

Hây diên mâu don này nêu giây phép chuyên môn hoac hành nghê hoac hô sa dâng ky cûa quy vi tùng bi tù chôi, dinh
chi, thu hôi, thù thâch hoac bât ky bien phâp ky luât nào duac thuc hiên bai ca quan thâm quyên này hay bât ky co quan
thâm quyên nào khâc cûa chinh phû a tiêu bang này hoac bât ky tiêu bang nào khâc, hoac a bât ky nuac ngoài nào.
THÔNG TIN VÈ DÜÖNG DÖN (Câc mâu don không hoàn chinh se làm tri hoân viêc giài quyêt don cûa quy vi)
Tên
Tên Bêm
Ho
Sô Biên Thoai
Sô An Sinh Xâ Hôi
Ngay Sinh
(
)
Bien Phäp Kÿ Luât (Vui long diên vào mot mâu don cho môi biên phâp dâ thuc hiên)
Giài thich

Bien Phâp Bâ Thuc Hiên

Tiêu Bang/Quân/Nuac Ngoài noi
bien phâp dâ duac thuc hiên

Loai Giây Phép

Sô Giây Phép

Ngày Thuc Hiên Biên Phâp

Ngoài ra, hây cung câp môt ban sao cûa bien phäp hành chinh, và nêu phù hop, cäc ban sao cûa hô sff bat giü, giây tfr cûa tôa,
xäc minh bôi thirôïig mà tôa nhân duoc, và xäc minh viec hoàn thành giai doan thù thäch thành công.
Tôi xâc nhân, và chiu trâch nhiêm truôc phâp luât cûa Tiêu Bang California nêu khai man, räng tât câ phât biêu duac cung câp liên
quan dên mâu dan này là düng su thuc và chinh xâc theo su hiêu biêt chinh xâc nhât cûa tôi.

Chu Ky cûa Buong Bon
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