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  Điều Trần Giảm Nhẹ qua thư 
 
 Thay vì hầu tòa vào ngày và giờ ghi trên thông báo điều trần, quý vị có thể chọn 
phiên điều trần giảm nhẹ qua thư.  Nếu quý vị quyết định tiến hành một phiên điều trần 
qua thư thì quý vị sẽ không phải hầu tòa.  Thay vào đó, quý vị phải hoàn thành Lời Khai 
của Bị Đơn và tuyên bố ở mặt sau của mẫu này và gửi đến tòa án qua thư trước khi 
diễn ra phiên điều trần theo lịch.  Ngoài ra, nếu quý vị bị buộc tội Không Có Bằng 
Chứng Bảo Hiểm theo RCW 46.30.020 và có đủ bằng chứng rằng quý vị đã hoặc đang 
được bảo hiểm theo cách phù hợp vào ngày đó. Vui lòng bao gồm một bản sao của 
bằng chứng đó cùng với tuyên bố của quý vị.  Tòa án sẽ xem xét tuyên bố của quý vị 
và lời tuyên thệ của nhân viên cảnh sát và đưa ra quyết định.  Vi phạm sẽ được xác 
định và tiền phạt cũng sẽ được quyết định và kết quả sẽ được báo cáo cho Sở Cấp 
Phép.  Tiền phạt sẽ dựa trên các tình tiết của vụ việc và hồ sơ lái xe của quý vị.  Quý vị 
đồng ý nộp phạt theo lệnh tòa án trong vòng 120 ngày kể từ ngày tòa án đưa ra phán 
quyết.  Quý vị sẽ được thông báo qua thư về quyết định của thẩm phán trong vòng 90-
120 ngày.   
 
Vi phạm giao thông được chụp ảnh sẽ được xử lý như vi phạm đỗ xe. Vi phạm này gắn 
liền với chiếc xe đang đề cập đến, chứ không phải hồ sơ lái xe cá nhân của chủ sở 
hữu đã đăng ký.   Vi phạm giao thông được chụp ảnh sẽ không đủ điều kiện được 
hoãn thi hành án.  
 
 
  Điều Trần Tranh Chấp qua thư 
 
 Thay vì hầu tòa vào ngày và giờ ghi trên thông báo điều trần, quý vị có thể chọn 
một phiên điều trần tranh chấp qua thư.  Nếu quý vị quyết định tiến hành một phiên điều 
trần qua thư thì quý vị sẽ không phải hầu tòa.  Thay vào đó, quý vị phải hoàn thành Lời 
Khai của Bị Đơn và tuyên bố ở mặt sau của mẫu này và gửi đến tòa án qua thư trước 
khi diễn ra phiên điều trần theo lịch.  Ngoài ra, nếu quý vị bị buộc tội Không Có Bằng 
Chứng Bảo Hiểm theo RCW 46.30.020 và có đủ bằng chứng rằng quý vị đã hoặc đang 
được bảo hiểm vào ngày đó.  Vui lòng bao gồm một bản sao của bằng chứng đó cùng 
với tuyên bố của quý vị.  Tòa án sẽ xem xét tuyên bố của quý vị và lời tuyên thệ của 
nhân viên cảnh sát và đưa ra quyết định.  Nếu xác định không có hành vi vi phạm thì vi 
phạm đó sẽ được loại bỏ và vụ việc khép lại.  Nếu xác định có hành vi vi phạm thì toàn 
bộ tiền phạt sẽ được áp dụng và kết quả sẽ được báo cáo cho Sở Cấp Phép.  Quý vị 
đồng ý nộp phạt theo lệnh tòa án trong vòng 120 ngày kể từ ngày tòa án đưa ra phán 
quyết.  Quý vị sẽ được thông báo qua thư về quyết định của thẩm phán trong vòng 90-
120 ngày.   Không có quyền kháng cáo quyết định của tòa án về một vụ việc bị 
tranh chấp qua thư. 
  
Vi phạm giao thông được chụp ảnh sẽ được xử lý như vi phạm đỗ xe. Vi phạm này gắn 
liền với chiếc xe đang đề cập đến, chứ không phải hồ sơ lái xe cá nhân của chủ sở 
hữu đã đăng ký.   Vi phạm giao thông được chụp ảnh sẽ không đủ điều kiện được 
hoãn thi hành án.  
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Lời Khai của Bị Đơn 
Tôi muốn đưa vụ việc của mình ra tòa dựa trên lời khai.  Tôi đã đọc và đồng ý tuân theo 
các quy tắc và thủ tục điều chỉnh các phiên điều trần qua thư.  Tôi đồng ý nộp phạt 
trong vòng 120 ngày kể từ ngày thông báo phán quyết. 
 
 Tôi muốn được hoãn thi hành án nếu tôi hội đủ điều kiện.  Nếu không thì vui lòng 
xem xét lời khai của tôi. 
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 Tôi xác nhận (hoặc tuyên bố) theo hình phạt khai man theo luật pháp của Tiểu 
Bang Washington rằng phát biểu trên là đúng sự thật và chính xác. 
             
________________________________  _______________________________  
Chữ Ký       Ngày  
  
Tên:  ___________________________  _____________________________ 
  VUI LÒNG VIẾT CHỮ HOA  Số vé hoặc số thông báo vi phạm (bắt buộc) 
 
 
Tôi đồng ý cho phép tòa án thông báo cho tôi về quyết định của thẩm phán qua email.  
 Có        KHÔNG         
Địa chỉ email: ________________________________________________ 
 
 
         
Địa Chỉ:  _________________________ ______________________________ 
       Ngày & Giờ Điều Trần (nếu có phiên điều trần đã lên lịch) 
                _________________________   


