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I, Oudam Hoeng (

), hereby certify that I translated the attached document

from Khmer into English or English into Khmer and that this translation is an accurate and faithful
translation of the original document. Furthermore, I certify that I am proficient in translating both
Khmer and English and that I hold the capacity to render and certify the validity of such a
translation. This document has not been translated for a family member, friend, or business
associate.
I, Salvador G. Ordorica, as a Quality Assurance Agent of The Spanish Group LLC, hereby
attest that the aforementioned translator is a proficient Khmer-English translator. Accordingly, as
an authorized representative of The Spanish Group, I verify that I have proofread this document
and I certify that the attached document is a faithful and authentic translation of its original.
Respectfully,

Salvador G. Ordorica
The Spanish Group LLC
(ATA #267262)

The Spanish Group LLC verifies the credentials and/or competency of its translators and the present certification, as well as any attached pages, serves to affirm that
the document(s) enumerated above has/have been translated as accurately as possible from its/their original(s). The Spanish Group LLC does not attest that the original
document(s) is/are accurate, legitimate, or has/have not been falsified. Through having accepted the terms and conditions set forth in order to contract The Spanish
Group LLC’s services, and/or through presenting this certificate, the client releases, waives, discharges and relinquishes the right to present any legal claim(s) against
The Spanish Group LLC. Consequently, The Spanish Group LLC cannot be held liable for any loss or damage suffered by the Client(s) or any other party either during,
after, or arising from the use of The Spanish Group LLC’s services.
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ត្រូវអនុវរតដចូ ខាងក្ត្ោម

ោេក្ំែរ់សខាំ ន់

 ១. ត្រូវ ក្្វើោរព្ិនិរយក្្ទៀងផ្ទទរ់នូវទត្មង់ដបបបទរបស់ក្ោក្អនក្ក្ោយបានត្រលមត្រូវ និងត្េប់ត្ាន់ ។ ោរភ្ជាប់មក្ជាមួយនូវ ត្បវរតិរបូ និង ោរបញ្ចាក្់សមរថភ្ជព្របស់ក្បក្ខជន

ក្បក្ខជន ត្រូវដរ ដាក្់ទត្មង់ដបបបទ មក្ោន់ោរិយាេ័យត្េប់ត្េងដេបងភ្ជនេ់ ត្តមោេបរិចេទដូច
ខាងក្ត្ោម ៖

ដដេមានសារៈសំខាន់សត្មាប់ក្្វើោរវាយរម្ម្ព្ីសមរថភ្ជព្ និង ភ្ជព្ក្សាមឹះត្រង់ ។ ត្បសិនក្បើក្ោក្អនក្មានចមងេ់អំព្ឯី ក្សារដដេេួរភ្ជាប់មក្ជាមួយ សូមក្មត្តតភ្ជាប់មក្នូវ

 ក្សនើសេុំ ខិ រិ អនុញារិឱ្យក្្ោវើ រងារ

ឯក្សារទំងអស់ដដេមានត្បក្សើរជាង មិនបានភ្ជាប់មក្ជាមួយ ។ ឯក្សារត្រលមត្រវូ ចាស់ោស់ និង ត្េប់ត្ាន់ជាទំនួេខុសត្រូវរបស់ក្បក្ខជន ។

 ឯក្សារចាប់ក្ដើម ឬ ចាប់បក្ណាតឹះោសនន មុនម្ថងោរតព្វក្ិចា

 ២.ត្រូវ ក្្វើោរដាក្់ទត្មង់ដដេត្តមោេបរិក្ចេរក្ំែរ់ (ដូចមានបញ្ចាក្់ក្នុងត្តរាងខាងសាត ំ) ។ ត្តមចាប់ និង បទបញ្ចា រត្មូវក្ោយក្បក្ខជនក្្វើោ រដាក្់ទត្មង់ដបបបទត្តម

 ឯក្សារបនតសុព្េភ្ជព្ឯក្សារ រយៈក្ព្េ ៩០ម្ថងមុនក្ព្េ្ុរក្ំែរ់ ។

ោេក្ំែរ់ដាច់ខារ ។ ោរអនុវរតក្ៅត្តមចាប់មានសារៈសំខាន់ណាស់សត្មាប់ក្បក្ខជនត្េប់របូ ។ ក្បក្ខជននីមួយៗត្រូវ ក្្វើោរក្ំែរ់ក្ព្េក្វោចាស់ ោស់ត្េប់ត្ាន់ក្នុង

 បុេគេក្ិ ក្ាេ

ោរក្រៀបចំឯក្សារ ក្ដមើ បីត្បាក្ដថាឯក្សារទំងអស់ត្រូវបានត្រួរព្ិនិរយ និងបានសាក្សួរត្បសិនក្បើមានចមងេ់។ ោរក្រៀបចំក្ព្េក្វោក្៏ជាទំនួេខុសត្រូវរបស់ក្បក្ខជន្ងដដរ

 ឯក្សារបក្ណាតឹះោសនន ១០ម្ថងព្ីម្ថងក្រតព្វក្ិចា

។
 ៣. ត្រូវ ក្្វើោរភ្ជាប់មក្ជាមួយនូវឯក្សារេិខិរក្ថាោេក្ទស ក្នុងរយៈក្ព្េ ១០ ឆ្នំចុងក្ត្ោយ ( ឬ រហូរមក្ដេ់បចាុបបនន ត្តមោរក្សនើរសុំទំងអស់របស់ក្បក្ខជន) ។ ឯក្

 ឯក្សារចាប់ក្ដើម ៣០ ម្ថងព្ីម្ថងក្រតព្វក្ិចា

សារដដេរួមបញ្ាូេ ត្រូវរាប់ទំងឯក្សារដដេបានក្េើក្ដេង និង ឯក្សារដដេបានេុបក្ោេ ។ ទត្មង់ដបបបទទំងអស់ដដេមានោរក្េើក្ដេងចំក្ ឹះ អនិរិជន ក្ហើយ

 ឯក្សារបនតសុព្េភ្ជព្ ១២០ មិន្ុរក្ំែរ់

ត្រូវមានត្ត្តបញ្ចាក្់ចាស់ោស់ ។ េិខិរផ្ទក្ព្ិន័យចរាចរែ៍នានា មិនត្រលមដរក្នងុ េក្ខខ័ែឌអំក្ព្ើរហលងា ឬ រាប់ទំង បទមជឈិម និង បទឧត្ក្ិដឋ ។ ត្រូវបញ្ចាក្់ ត្បសិនក្បើ

 ភ្ជេីទបី ី ឬ អនក្ត្េប់ត្េង

មានោរបំ នដ្នក្ចរាចរែ៍ ដដេសថរិ ក្នងុ បទមជឈិម និង បទឧត្ក្ដិ ឋ ។

 ឯក្សារចាប់ក្ដើម ឬ ចាប់បក្ណាតឹះោសនន មុនម្ថងោរតព្វក្ិចា

 ៤. ត្រូវ ដរ ភ្ជាប់មក្ជាមួយនូវមូេក្ហរុទំងអស់ដដេ ោដេងព្ីក្ដន្ងោរងារ (ឧទហរែ៍ ៖ ក្រែីផ្ទទេ់ខ្ួន ឬ ក្ហរុ្េសមត្សបក្្េងក្ទៀរ) ។

 ឯក្សារបនតសុព្េភ្ជព្ ១២០ មិន្ុរក្ំែរ់ (ចុឹះក្្មឹះ) និង ១២០ ម្ថងមិន

 ៥. ត្រូវ ដរចងោំថា ត្រូវភ្ជាប់មក្ជាមួយនូវ ឯក្សារទំងអស់ដដេបញ្ចាក្់ោរដាក្់េក្់ អចេនត្ទព្យ ដដេមានបញ្ចាក្់ក្នុងដ្នក្ម្នទត្មង់ដបបបទ (ព្ិនិរយក្មើេដបបបទ)។

ោេ្ុរក្ំែរ់ (េិខិរអនុញ្ចារិ)

 ៦. ត្រូវ ដរមានោររុឹះរាន់ក្ដាឹះត្សាយនូវ ក្រែីក្ចិ ាបង់ត្បាក្់ក្ៅសេ់ក្ៅោន់ រុោោរ និង ត្បាក្់ដដេបានជំ ក្់ ។ ត្រូវមានោរបញ្ចាក្់ភសតុត្តងម្ន ោរក្ចញេិខិរក្ដាឹះ

 ភ្ជេោភ ឯក្រតជន
 រាេ់ឯក្សារ និង ទត្មង់ដបបបទនានាត្រូវដរមានោរ សក្ត្មចយេ់ត្ព្មព្ី េែៈ

ត្សាយសត្មាប់ក្បក្ខជន ក្ដាយត្រូវភ្ជាប់មក្ជាមួយនូវចាប់ថរចំេង ។

ក្មាម្ិោជាមុន ក្ដើមបីក្ោយសមត្សបត្តមចាប់ ។

 ៧. ត្រូវ ត្បសិនក្បើមានោរក្ោឹះក្ៅមុនក្ព្េោរ់ដចងរបស់េែក្មាម្ិោរ ។ វារត្មូវឱ្យមានោរចូេខ្ួនផ្ទទេ់ ឬត្តមរយៈទូរស័ព្ទ ។ ោរព្នាក្ព្េមិនចូេខ្ួនមក្ក្ដាឹះ

 ឯក្សារបនតសុព្េភ្ជព្ - រយៈក្ព្េ ១២០ ម្ថងមិនម្ថង្ុរក្ំែរ់

ត្សាយ មិនត្រូវបានធានាថា ក្រែីត្រូវបានសក្ត្មច ឬ ក្ដាឹះត្សាយ ក្ដាយព្ុំមានោរបងាាញខ្ួនរបស់បុេគេ ក្់ព្័នធក្ ើយ ។ ោរសក្ត្មចត្ាន់ដរជាអភ័យឯក្សិទធិ និងមិន
ដមនជាសិទក្ធិ ើយ ។

ព្័រ៌មានសំខាន់

ទូរស័ព្ក្ទ េខ

BGC : (916) 830-1700

ក្េហទំព្រ័ របស់

BGC www.oag.ca.gov/gambling

ដ្នក្ចាប់ និង បទបញ្ចារបស់

CGCC/BGC : www.cgcc.ca.gov

