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Thời hạn cần lưu ý

Cần Làm


Cần làm # 1: Kiểm tra lại đơn đăng kí để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. Việc khai
báo chính xác lý lịch của ứng viên là điều hết sức quan trọng khi xem xét về mức độ
thành thật và trung thực. Nếu bạn có câu hỏi, nếu bạn nên nộp một loại giấy tờ gì, thì tốt
hơn là nên cung cấp giấy tờ đó. Việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác là trách
nhiệm của ứng viên.



Cần làm # 2: Nộp đơn đúng thời hạn (xem bảng bên phải). Có các điều luật và quy định
yêu cầu ứng viên nộp đơn trong khung thời gian quy định. Ứng viên bắt buộc phải thể
hiện sự tuân thủ với tất cả các điều luật. Các ứng viên nên có đủ thời gian để kiểm tra,
hoàn thiện hồ sơ và đặt câu hỏi khi cần thiết. Việc nộp đơn đúng thời hạn cũng là
trách nhiệm của ứng viên.



Cần làm # 3: Liệt kê tất cả các tiền án hình sự trong vòng 10 năm trở lại đây (hoặc đã
từng có từ trước nếu hồ sơ yêu cầu tất cả). Điều này bao gồm các trường hợp được
giảm án và/hoặc hết hạn, trừ khi được niêm phong, và trong một số đơn đăng kí chỉ có
bản khai là người chưa đến tuổi vị thành niên. Một vé vi phạm giao thông có thể không
chỉ đơn thuần là một vi phạm mà còn là tội nhẹ hoặc trọng tội. Hãy xác nhận nếu có bất
kỳ lỗi vi phạm giao thông nào trong quá khứ là tội nhẹ hoặc trọng tội.

 Giấy phép Lao động:
Giấy phép ban đầu/tạm thời trước ngày
thực hiện giả định (AOD)

Gia hạn –90 ngày trước ngày hết hạn
 Nhân viên chính:
Tạm thời – 10 ngày kể từ AOD
Mới đầu – 30 ngày kể từ AOD
Gia hạn – 120 ngày trước ngày hết hạn
 Các bên thứ ba/Chuyên viên:
Mới đầu/ Tạm thời – Trước ngày thực



Cần làm # 4: Liệt kê tất cả các cơ sở cho lý do về sự tách biệt với công việc (ví dụ như lý
do “cá nhân” là lý do chưa thỏa đáng).



Cần làm # 5: Hãy kê khai bán khống trong phần tịch thu nhà của ứng viên (nếu có).



Cần làm # 6: Chủ động giải quyết các vấn đề từ tòa án và tài khoản thu nợ. Thu thập
bằng chứng đã giải quyết bởi các ứng viên có thể được yêu cầu cung cấp một bản sao.



Cần làm # 7: Nếu được yêu cầu trình diện trước Ủy ban thì việc bạn có mặt trực tiếp hay
qua điện thoại là điều quan trọng. Việc tiếp tục xem xét sẽ không được đảm bảo và quyết
định có thể được đưa ra khi ứng viên vắng mặt. Sự chấp thuận là một đặc ân chứ không
phải là một quyền lợi.

Tất cả các ứng viên PHẢI nộp hồ sơ tới Ủy Ban
Kiểm Soát Đánh Bạc (BGC) theo những mốc
ngày sau:

hiện giả định (AOD)

Gia hạn – 90 ngày trước ngày hết hạn
(Đăng ký) và 120 ngày trước ngày hết hạn
(Giấy phép)

 Quyền lợi sở hữu
Tài liệu sang tên chuyển nhượng và các hồ
sơ tương ứng cần phải được Ủy ban chấp
thuận trước, để được coi là hợp pháp.

Gia hạn –120 ngày trước ngày hết hạn

Các nguồn thông tin quan trọng:

Điện thoại BGC: (916) 830-1700
Trang web BGC: www.oag.ca.gov/gambling
Các điều luật và quy định CGCC/BGC: www.cgcc.ca.gov

