
  

  
 

 

        
               

              
             

  
 

 
 

    
            

 

 

  

  

    

     
   

 
    

   
 

 

   
 

               
         
           

         
          

            

 
   

   

    
 

  
   

 

     

        
               
  

 
 

  
 
 

  

ESTADO NG CALIFORNIA CANNABIS CONTROL APPEALS PANEL 

CERTIFICATION NG EMAIL ADDRESS 
CCAP Form 6005 (New 04/18) 

Mga Tagubilin: Dapat ding punan ng sinumang taong nagsusumite ng CCAP Form 6003, Notice of 
Appeal, sa Cannabis Control Appeals Panel ang form na ito at isumite ito sa Panel, gaya ng iniaatas ng 16 
CCR 6005(a). Dapat punan ang form na ito ng sinumang iba pang partido sa apela sa loob ng 60 araw 
pagkatanggap ng Notice of Appeal at isumite ito sa Panel, at magbigay din ng kopya ng napunang form sa 
lahat ng iba pang partido sa pag-apela, gaya ng iniaatas ng 16 CCR 6005(b). 

A. Impormasyon ng Kaso 

Ang Iyong Pangalan o Ahensya: _ 
(Kung nagsusumite ka ng form na ito sa ngalan ng awtoridad sa paglilisensya, isulat ang pangalan ng iyong 
ahensya) 

Ako ay (lagyan ng check ang isa): 

□ Nag-aapela 

□ Respondent 

□ Iba pa (Ipaliwanag: ) 

Kasong Inaapela: 
(Ibigay ang pangalan ng kaso at numero ng kaso) 

Awtoridad sa Paglilisensya: 
(Ibigay ang pangalan ng awtoridad sa paglilisensya na naglabas ng nakasulat na desisyon sa 

orihinal na kaso) 

B. Pagpili ng Opisyal na Email 

May opsyon kang magbigay ng isang opisyal na email address para sa pagtanggap sa pagbibigay ng lahat 
ng komunikasyon, abiso, pleading, desisyon, at iba pang dokumento na nauugnay sa apelang inilalarawan 
sa itaas. Sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa naaangkop na kahon sa ibaba at pagbibigay ng 
opisyal na email address, sumasang-ayon kang makatanggap ng gayong pagbibigay sa pamamagitan ng 
elektronikong mail mula sa Cannabis Control Appeals Panel at sa lahat ng iba pang partido sa apela. Kung 
hindi ka pipili ng email address, dapat kang magbigay ng pagpapadalhang address kung saan sumasang-
ayon kang makatanggap ng pagbibigay sa pamamagitan ng koreo. 

□ Sumasang-ayon akong makatanggap ng pagbibigay ng lahat ng dokumento kaugnay ng pag-apelang 
ito sa opisyal na email address na ibinigay sa ibaba. 

Opisyal na Email Address: 

□ HINDI ako sumasang-ayong makatanggap ng pagbibigay ng mga dokumentong kaugnay ng pag-
apelang ito. Pakipadala ang lahat ng dokumentong kaugnay ng pag-apelang ito sa sumusunod na 
pisikal na address: 

Pisikal na Address: 

Patunay ng Pagbibigay: Alinsunod sa 16 CCR 6005(b), sinumang nagsusumite ng form na ito sa 
Cannabis Control Appeals Panel ay dapat ding magbigay ng kopya ng napunang form na ito sa lahat ng 
iba pang partido sa pag-apelang ito. 

Lagda Petsa 

Naka-print na Pangalan 
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