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GIẤY CHỨNG NHẬN VỀ HÌNH
BÁO CÁO VỀ HÌNH SỰ ( KẾT ÁN )
______ (Kiểm tra xem câu này có đúng không) Tôi KHÔNG đang chờ xét xử hoặc tôi chưa bao giờ bị kết án hoặc thừa nhận có bất
kỳ tội phạm hình sự nào được liệt kê trong câu hỏi số 5.
______ ((Kiểm tra văn bản này có đúng không) Tôi đang chờ xét xử hoặc tôi đã bị kết án hoặc thừa nhận phạm tội hình sự ở tiểu
bang này hoặc tội phạm tương tự trong một khu vực pháp lý khác, được khoanh tròn bên dưới trong câu hỏi số 5.
1.
2.
3.
4.
5.

Bạn
Bạn
Bạn
Bạn
Bạn
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

đã bao giờ bị kết tội phạm tội nhỏ hơn là vi phạm giao thông chưa?
Có ______ Không ______
đã bao giờ bị kết án về một tội nghiêm trọng?
Có ______ Không ______
đã bao giờ bị kết tội vi phạm liên quan đến ma túy chưa?
Có ______ Không ______
đã từng bị kết án về hành vi phạm tội liên quan đến tình dục chưa?
Có ______ Không ______
đã bao giờ bị kết án bất kỳ điều nào sau đây chưa?
Có ______ Không ______
Lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
Loạn luân.
Sát nhân cấp 1 hoặc mức độ 2.
Bắt cóc
Đốt nhà
Tấn công tình dục.
Khai thác tình dục trẻ vị thành niên.
Tội phạm nghiêm trọng tội liên quan đến việc phạm tội của trẻ vị thành niên.
Khai thác tình dục thương mại của trẻ vị thành niên.
Tội phạm nghiêm trọng liên quan đến việc bán, phân phối hoặc vận chuyển, cung cấp bán, vận chuyển hoặc phân phối cần
sa hoặc thuốc nguy hiểm hoặc ma tuý.
k. Vi phạm tội phạm liên quan đến việc sở hữu hoặc sử dụng cần sa, thuốc nguy hiểm hoặc thuốc gây nghiện.
l.
Tội phạm tội nhẹ liên quan đến việc sở hữu hoặc sử dụng cần sa hoặc thuốc nguy hiểm.Burglary in the first degree.
m. Cướpở mức độ thứ hai hoặc thứ ba.
n. Vụ cướp nặng hoặc có vũ trang.
o. Cướp.
p. Một tội phạm nguy hiểm đối với trẻ em được định nghĩa trong § 13-604.01.
q. Lạm dụng trẻ em.
r.
Hành vi tình dục với trẻ vị thành niên.
s.
Nói nặng của một đứa trẻ.
t.
Ngộ sát.
u. Vụ tấn công nghiêm trọng hơn.
v. Tấn công.
w. Khai thác trẻ vị thành niên liên quan đến tội phạm ma túy.
Nếu bất kỳ câu trả lời nào ở trên được đánh dấu "CÓ", hãy điền thông tin bên dưới.
Thời gian kết án(s):
Ngày kết Án:
Thành Phố / Tiểu Bang :

Số tiền phạt:

Thời Hạn Tù :

Thời gian và điều khoản quản chế:

nhận xét:

Tôi xác nhận rằng tất cả thông tin tôi đã cung cấp trên biểu mẫu này là chính xác theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi.
Tôi hiểu rằng thiếu sót hoặc thông tin sai lạc có chủ ý sẽ là cơ sở để từ chối cho phép tôi tình nguyện cho Khu Học
Chánh Tucson Unified.
Tôi ủy quyền cho Học Khu Thống Nhất Tucson yêu cầu và lấy hồ sơ để xác định tính chính xác của các câu trả lời của
tôi.
___________________________________________
Ký Tên

_____ /______ /___________
Ngày
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