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 KÝ KẾT BẢO MẬT 

VIỆC VI PHẠM VÀO SỰ BẢO MẬT CỦA KỲ THI, KỂ CẢ VIỆC GIAN LẬN VỀ BÀI THI LÀ MỘT TỘI TIỂU HÌNH 
(LUẬT KINH DOANH VÀ CHUYÊN NGHIỆP, PHÂN ĐOẠN 123). NẾU BỊ KẾT TỘI, QUÍ VỊ CÓ THỂ BỊ PHẠT VẠ, 
PHẠT TÙ HOẶC CẢ HAI. ĐÓ CŨNG LÀ LÝ DO ĐỂ BỊ LOẠI RA KHỎI KỲ THI VÀ BỊ TỪ CHỐI CẤP GIẤY PHÉP 
HÀNH NGHỀ. 

NẾU QUÍ VỊ PHẠM VÀO SỰ BẢO MẬT CỦA KỲ THI VÀ BỊ KẾT TỘI, THÊM VÀO NHỮNG HÌNH PHẠT KHÁC, QUÍ 
VỊ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG THIỆT HẠI THẬT SỰ ĐÃ GÂY RA CHO HỘI ĐỒNG THẨM MỸ TỚI TỐI 
ĐA LÀ $10,000 VÀ NHỮNG CHI PHÍ KIỆN TỤNG.  

MỘT VÀI VI PHẠM VÀO SỰ BẢO MẬT CỦA KỲ THI LÀ: 

* Lấy những tài liệu thi ra khỏi phòng thi
* Chép lại bất cứ phần nào của tài liệu thi
* Nói chuyện với bất cứ thí sinh nào khác trong phòng thi
* Chép lại những câu trả lời của một thí sinh khác
* Để cho người khác chép lại những câu trả lời của mình
* Có tài liệu học, sách, giấy ghi chép v...v... trong thời gian thi, ở phòng tiếp tân, nhà vệ sinh, ngoài hành lang

hay trong những phòng thi vào bất cứ lúc nào bao gồm giờ nghỉ hay ăn trưa
* Thi dùm cho người khác
* Để người khác thi dùm mình
* Học thuộc những câu hỏi hoặc trả lời của bài thi để cho chính mình dùng hoặc để chia sẻ với những

người khác
* Lấy những câu hỏi hoặc những tài liệu trong quá khứ, hiện tại hay tương lai
* Bán, mua, nhận bất cứ phần nào của bài thi trong quá khứ, hiện tại hay tương lai
* Bất cứ lúc nào trong thời gian thi, có những vật dụng điện tử như điện thoại di động, máy thu âm, máy chụp

hình, đồng hồ đeo tay …v… v… vào phòng tiếp tân, phòng vệ sinh, hành lang hay những phòng thi.

"Trong việc ký kết tài liệu dưới đây, tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các trách nhiệm của 
tôi như được nêu ở trên". 

"Tôi chứng nhận theo hình phạt khai man rằng tôi đã đáp ứng tất cả các yêu cầu như được nêu trong Bộ luật 
về Kinh doanh và Nghề nghiệp, Mục 7321 qua 7330 (Chứng chỉ Kiểm tra) và cho học sinh California Tôi đã 
hoàn thành tổng số giờ cần thiết để xin phép tại một trường học ở California Được Hội đồng Quản trị thông 
qua hoặc hoàn thành chương trình tập sự đã được Hội đồng Quản trị thông qua trước khi kiểm tra hôm nay. 
Tôi hiểu rằng Hội đồng Quản trị có thể thu hồi, đình chỉ, hoặc bằng cách khác hạn chế giấy phép với lý do tôi 
cố ý tham gia kiểm tra để có được giấy phép do gian lận, lừa dối, hoặc trình bày sai cho Hội đồng. " 

(Viết bằng chữ in) 
TÊN HỌ THÍ SINH SỐ HỒ SƠ

CHỮ KÝ NGÀY 

Xin vui lòng đăng nhập và mang theo lá thư này với bạn để thi trang web 
vào ngày thi của bạn.
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