Các Phiên tòa Xét xử về Luật gia đình
ở Quận King
Phiên xử Truyền thống và Phiên xử Rút gọn

Lựa chọn hình thức xét xử
Có hai hình thức xét xử dành cho các vụ án về luật gia đình; phiên xử rút gọn và phiên xử
truyền thống. Hai hình thức xét xử này có một số điểm khác biệt quan trọng. Để biết thêm thông tin,
vui lòng xem Các Phiên tòa Xét xử về Luật gia đình. Quý vị cũng có thể tham khảo quy định LFLR 23.
Quý vị cần quyết định xem mình muốn được xét xử theo hình thức nào và phải thông báo quyết
định cho tòa án bằng cách điền và nộp đơn cho Văn phòng Lực sự. Tìm kiếm Mẫu Chọn loại Phiên
xử về Luật gia đình.
Nếu trường hợp của quý vị có liên quan đến trẻ em dưới tuổi vị thành niên thì quý vị phải nộp mẫu
này tại hay trước phiên tòa chuẩn bị xét xử.
Nếu trường hợp của quý vị không liên quan đến trẻ em dưới tuổi vị thành niên thì quý vị phải thông
báo quyết định trong Mẫu Xác nhận Hai bên Sẵn sàng Xét xử (Joint Confirmation of Trial
Readiness).
Quý vị chỉ được phép xét xử theo hình thức Phiên xử Rút gọn nếu cả hai bên đều chọn điều này.

Chuẩn bị cho Phiên xét xử
Quý vị phải nộp các hồ sơ, tài liệu cho tòa án trước ngày xét xử. Cách làm việc này tùy
thuộc vào loại phiên xử quý vị đã chọn và các yêu cầu được ghi trong lệnh chuẩn bị xét xử (nếu có).
•

Phiên xử Truyền thống: Quý vị có thể tìm thông tin về cách chuẩn bị cho phiên xử tại đây.

•

Phiên xử Rút gọn: Hãy tham khảo lệnh mà thẩm phán ký tại phiên tòa chuẩn bị xét xử cũng
như quy định LFLR 23 để biết các tài liệu quý vị cần đệ trình cho phiên xử rút gọn.

Nếu quý vị tự đại diện cho mình thì có một số nguồn hỗ trợ có thể giúp quý vị chuẩn bị cho phiên
xử. Xem trang web https://www.kingcounty.gov/courts/superior-court/family/facilitator.aspx để biết
thông tin về cách liên lạc với nhân viên hỗ trợ.

Quý vị không cần ra tòa xét xử nếu hai
bên đồng ý với nhau!
Nếu quý vị tự đại diện cho mình, hãy xem trang web https://www.kingcounty.gov/courts/superiorcourt/family/facilitator.aspx để biết thêm thông tin về cách hoàn tất vụ án theo thủ tục ký lệnh đồng
thuận thay vì ra tòa xét xử.

