Exhibit IJOC-E2
School Volunteers – Vietnamese

Tucson Unified School District

Chứng Nhận về Hồ Sơ Phạm Tội
BẢN KHAI VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI

___ (Đánh dấu nếu câu này là đúng) TÔI KHÔNG có phiên xử đang chờ xét xử hoặc tôi chưa bao giờ bị kết án hoặc thú nhận đã có
bất kỳ lần phạm tội hình sự nào được ghi trong câu hỏi 5.
___ (Đánh dấu nếu ô này là đúng)TÔI ĐANG chờ xét xử hoặc tôi đã bị kết án hoặc thú nhận đã có các hành động phạm tội tại tiểu
bang này hoặc các hành động phạm tội tương tự tại khu vực có thẩm quyền pháp lý khác, là các tội được khoanh tròn dưới đây trong
câu hỏi số 5.
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đã bao giờ bị kết án phạm khinh tội không phải là các trường hợp vi phạm luật giao thông không? Có ____ Không ____
có bao giờ bị kết án phạm trọng tội không?
Có ____ Không ____
có bao giờ bị kết án phạm tội liên quan đến ma túy không?
Có ____ Không ____
có bao giờ bị kết án phạm tội liên quan tới tình dục không?
Có ____ Không ____
có bao giờ bị kết án phạm tội bất kỳ tội nào sau đây hay không?
Có ____ Không ____
Lạm dụng tình dục một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên.
Hiếp dâm.
Giết người ở mức độ một hoặc hai.
Bắt cóc.
Cố ý gây hỏa hoạn.
Hãm hiếp.
Lợi dụng tình dục một đứa trẻ vị thành niên.
Các trường hợp phạm trọng tội liên quan tới việc góp phần vào sự phạm tội của một đứa trẻ vị thành niên.
Buôn bán trẻ vị thành niên vì mục đích mại dâm.
Các trường hợp phạm trọng tội liên quan tới việc bán phân phối, hoặc vận chuyển, hoặc chào bán, chuyên chở, hoặc phân
phát cần sa hoặc các loại loại thuốc gây nghiện hoặc ma túy.
Các trường hợp phạm trọng tội liên quan tới việc sở hữu hoặc sử dụng cần sa, các loại thuốc gây nghiện hoặc ma túy.
Các trường hợp phạm khinh tội liên quan tới việc sở hữu hoặc sử dụng cần sa, hoặc các loại thuốc gây nghiện.
Trộm cướp ở mức độ một.
Trộm cướp ở mức độ hai hoặc ba.
Cướp có vũ trang hoặc cướp ở mức độ nghiêm trọng.
Cướp.
Phạm tội nguy hiểm đối với trẻ em, theo định nghĩa trong mục § 13-604.01.
Ngược đãi trẻ em.
Có hành vi tình dục đối với một đứa trẻ vị thành niên.
Gạ gẫm một đứa trẻ em.
Ngộ sát.
Hành hung ở mức độ nghiêm trọng.
Hành hung.
Các trường hợp phạm tội lợi dụng trẻ vị thành niên liên quan đến ma túy.

Nếu bất kỳ câu trả lời nào ở trên được đánh dấu “ CÓ” xin điền phần thông tin sau đây.
(Các) Bản Án Kết Tội:
Ngày Kết Tội:
Thành Phố/Tiểu Bang:
Số Tiền Phạt:
Thời gian bị giam trong tù:
Khoảng Thời Gian và Các Điều Kiện đối với việc Quản Chế:
Nhận xét:

Tôi xác nhận rằng tất cả các thông tin mà tôi ghi trong mẫu đơn này là đúng theo sự hiểu biết nhất của tôi.
Tôi hiểu rằng nếu có sai sót hoặc cố ý khai man, tôi sẽ không được phép tình nguyện làm việc cho Tucson
Unified School District.
Tôi cho phép Tucson Unified School District xin và có được hồ sơ để xác minh tính chính xác của các câu trả
lời của tôi.
Chữ Ký: __________________________________________
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Ngày: ____/____/_________

