Tuyên Bố Tiết Lộ Về Biện Pháp Kỷ Luật

Việc không báo cáo kháng biện/kết tội bị xem là giả mạo đơn đăng ký và có thể dẫn đến việc bị từ chối hoặc rút lại giấy phép.

Hãy điền mẫu đơn này nếu giấy phép chuyên môn hoặc hành nghề hoặc hồ sơ đăng ký của quý vị từng bị từ chối, đình
chỉ, thu hồi, thử thách hoặc bất kỳ biện pháp kỷ luật nào được thực hiện bởi cơ quan thẩm quyền này hay bất kỳ cơ quan
thẩm quyền nào khác của chính phủ ở tiểu bang này hoặc bất kỳ tiểu bang nào khác, hoặc ở bất kỳ nước ngoài nào.
THÔNG TIN VỀ ĐƯƠNG ĐƠN (Các mẫu đơn không hoàn chỉnh sẽ làm trì hoãn việc giải quyết đơn của quý vị)
Họ

Tên

Số Điện Thoại

(

)

Tên Đệm

Số An Sinh Xã Hội

Ngày Sinh

Biện Pháp Kỷ Luật (Vui lòng điền vào một mẫu đơn cho mỗi biện pháp đã thực hiện)
Giải thích

Biện Pháp Đã Thực Hiện

Tiểu Bang/Quận/Nước Ngoài nơi
biện pháp đã được thực hiện

Loại Giấy Phép

Số Giấy Phép

Ngày Thực Hiện Biện Pháp

Ngoài ra, hãy cung cấp một bản sao của biện pháp hành chính, và nếu phù hợp, các bản sao của hồ sơ bắt giữ, giấy tờ của tòa,
xác minh bồi thường mà tòa nhận được, và xác minh việc hoàn thành giai đoạn thử thách thành công.
Tôi xác nhận, và chịu trách nhiệm trước pháp luật của Tiểu Bang California nếu khai man, rằng tất cả phát biểu được cung cấp liên
quan đến mẫu đơn này là đúng sự thực và chính xác theo sự hiểu biết chính xác nhất của tôi.
Chữ Ký của Đương Đơn
Ngày
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