Bằng Chứng Đã Nộp, Bán, hoặc
Cất Súng

CH-800 V
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Người Được Bảo Vệ
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Người Bị Cấm

Lục sự đóng dấu ngày tháng vào đây khi nộp đơn.

Chỉ nhằm mục đích
thông tin
Không nộp lên tòa

Tên:
a. Tên Họ Quý Vị:
Luật Sư của Quý Vị (nếu quý vị có luật sư trong vụ này):
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên:
Tên Công Ty:
b. Địa Chỉ của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết của luật
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà, hãy ghi
địa chỉ khác để nhận thư. Quý vị không cần phải ghi số điện thoại,
fax, hoặc e-mail.):
Địa Chỉ:
Thành Phố:

Tiểu Bang:

Điện Thoại:

Tòa Thượng Thẩm California, Quận

Mã Bưu Chánh:
Fax:

Tòa điền số vụ khi nộp đơn.

Địa Chỉ E-mail:
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Điền tên và địa chỉ đường/phố của tòa:

Số Vụ:

Đối với Người Bị Cấm:

Không nộp lên tòa

Nếu tòa đã có lệnh buộc quý vị phải giao nộp, bán hoặc cất súng, quý vị có thể sử dụng mẫu này để chứng minh với
tòa là quý vị đã tuân thủ các lệnh của tòa. Khi quý vị nộp vũ khí không có đạn, hãy yêu cầu nhân viên công lực hoặc
nhà buôn súng có môn bài hoàn thành mục 4 hoặc 5 và mục 6 . Sau khi ký mẫu, hãy nộp cho lục sự tòa. Hãy
lưu một bản sao cho quý vị. Để được trợ giúp, hãy đọc Mẫu CH-800-INFO, Làm Thế Nào để Tôi Giao Nộp, Bán
hoặc Cất Súng Của Tôi?

Đối với Nhân Viên Công Lực
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Điền các mục 4 và 6 của mẫu này. Lưu một
bản sao và gởi bản gốc tới người đã giao nộp súng.
Các súng được nêu ở mục 6 đã được giao nộp
vào:
Ngày:
Người nhận:

lúc:

SA

CH

Tên và chức danh của nhân viên công lực

Đối với Nhà Buôn Súng Có Môn Bài
Điền các mục 5 và 6 của mẫu này. Lưu một
bản sao và gởi bản gốc tới người đã bán súng cho
quý vị hoặc gởi súng cho quý vị để cất giữ.
Các súng được nêu ở mục 6 đã được
bán cho tôi
chuyển giao tôi để cất giữ vào:
SA
CH
lúc:
Ngày:
Người nhận:

Tên nhà buôn súng có môn bài

Tên cơ quan công lực

Số môn bài

Địa Chỉ

Địa Chỉ

Điện thoại

Dưới hình phạt về tội khai man theo luật của Tiểu
Bang California, tôi tuyên bố rằng thông tin trên là
đúng sự thật và chính xác.

Dưới hình phạt về tội khai man theo luật của Tiểu
Bang California, tôi tuyên bố rằng thông tin trên là
đúng sự thật và chính xác.

Chữ ký của nhân viên công lực

Chữ ký của nhà buôn súng
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Số Vụ:
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Không nộp lên tòa

Súng

Hãng Sản Xuất

Mẫu

Số Sê-ri

a.
b.
c.
d.
e.
Đánh dấu ở đây nếu quý vị đã giao nộp, bán hoặc gởi để cất giữ nhiều súng hơn. Đính kèm một tờ giấy
với tiêu đề “CH-800, Item 6—Firearms Turned In, Sold, or Stored” (CH-800, Mục 6—Súng Đã Nộp, Bán
hoặc Cất). Cung cấp thông tin về hãng sản xuất, mẫu và số sê-ri cho từng súng. Quý vị có thể dùng Mẫu
MC‑025, Phụ Đính.
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Quý vị có, sở hữu, đang giữ trong tay hoặc kiểm soát bất kỳ khẩu súng nào ngoài các súng đã nêu ở mục 6 không?
Có

Không

Nếu trả lời là có, quý vị đã giao nộp, bán hoặc gởi để cất giữ những khẩu súng đó chưa?

Rồi

Chưa

Nếu có, hãy đánh dấu các ô bên dưới:
a.  
Tôi đã nộp Bằng Chứng Đã Nộp, Bán hoặc Cất Súng cho những khẩu súng này lên tòa vào ngày (ngày):
b.  
Tôi sẽ nộp bằng chứng cho những khẩu súng này cùng với bằng chứng này.
c.  
Tôi chưa nộp bằng chứng cho những khẩu súng còn lại. (Giải thích lý do vì sao chưa nộp):
Đánh dấu vào đây nếu không có đủ chỗ cho quý vị trả lời. Hãy ghi trọn câu trả lời của quý vị vào giấy
kèm thêm hoặc Mẫu MC-025 và viết tựa là “Attachment 7c” (Phụ Đính 7c).

Dưới hình phạt về tội khai man theo luật của Tiểu Bang California, tôi tuyên bố rằng thông tin trên là đúng sự thật
và chính xác.
Ngày:

Không nộp lên tòa
Đánh máy hoặc viết chữ in tên quý vị
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Ký tên quý vị
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(Ngăn Ngừa Sách Nhiễu Dân Sự)

Chỉ dành cho bản tiếng Anh được điền qua mạng.
Để được bảo vệ và giữ quyền riêng tư, hãy bấm nút
Xóa Mẫu Này sau khi quý vị đã in mẫu này.

In mẫu này

Lưu mẫu này

Chỉ dành cho bản tiếng Anh được điền qua mạng.

Xóa mẫu này

