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Khai báo 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 giấy phép.

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 chịu bất kỳ biện pháp kỷ luật nào được thực hiện bởi cơ quan thẩm quyền này
hay bất kỳ cơ quan chính phủ có thẩm quyền ở tiểu bang này hoặc bất kỳ tiểu bang nào khác, hoặc ở bất kỳ nước
nào
THÔNG TIN NGƯỜI NỘP ĐƠN (Các mẫu đơn không hoàn chỉnh sẽ trì hoãn việc xử lý đơn của quý vị)
Họ
Số điện thoại

Tên

-

Địa chỉ E-mail (không bắt buộc)

-

Số An sinh Xã hội hoặc Số Khai thuế Cá nhân

-

Tên đệm

-

Ngày sinh (ít nhất phải 17 tuổi)
Tháng

-

Ngày

-

Năm

BIỆN PHÁP KỶ LUẬT ĐÃ THỰC HIỆN (vui lòng điền một mẫu đơn cho mỗi biện pháp đã thực hiện)

Giải thích

Biện pháp Thực hiện

Tiểu bang/Quận/Quốc gia khác nơi
biện pháp đã được thực hiện

Loại Giấy phép

Giấy phép Số

Ngày Thực hiện

Ngoài ra, hãy đính kèm 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 sẽ chịu hình phạt nếu khai man theo pháp luật của Tiểu bang California rằng tất cả các tuyên bố được cung cấp liên quan
đến mẫu đơn này là đúng và chính xác theo hiểu biết chính xác nhất của tôi.
Chữ ký của Người nộp đơn
Ngày
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