Các Câu Hỏi Thường Gặp
Làm thế nào để biết địa điểm và thời điểm của phiên tòa của quý vị
Đối với các vụ án hình sự:
Nếu quý vị đã bị bắt giữ và muốn biết ngày, giờ cần ra tòa thì vui lòng liên lạc với Phòng lưu Hồ
sơ của Công tố viên.
•
•

Seattle (nếu quý vị cư trú ở Seattle hay phía bắc xa lộ I-90): (206) 296-9480
Kent (nếu quý vị cư trú ở vùng phía nam Seattle và phía nam xa lộ I-90): (206) 205-7485

Hoặc liên lạc với Văn phòng Luật sư Công Quận King tại số (206) 296-7662.
Đối với các vụ án dân sự:
•
•

Nếu quý vị biết tên của thẩm phán được chỉ định xét xử vụ án của mình thì hãy liên lạc
trực tiếp bằng cách tìm kiếm thẩm phán trong Danh mục các Thẩm phán và Phụ thẩm.
Nếu quý vị KHÔNG biết tên của thẩm phán được chỉ định thì hãy gọi điện cho Văn
phòng Lục sự tại số (206) 296-9300.

Đối với các vụ án về luật gia đình:
•

Gọi điện cho Văn phòng Lục sự tại số (206) 296-9300.

Ngày hầu tòa và địa điểm tòa án
Bước 1: Xem các giấy tờ của tòa án. Trong đó có ghi địa điểm hầu tòa không?
Bước 2: Nếu quý vị không hiểu hoặc có thắc mắc thì hãy gọi Văn phòng Lục sự Tòa án Thượng
thẩm tại số (206) 296-9300.
Bước 3: Xem các trang web sau đây để tìm địa chỉ và được hướng dẫn đường đến các tòa án:
•

•

•

•

King County Courthouse (Tòa án Quận King) (Seattle). Nếu quý vị là người lớn và cư
trú ở Seattle hoặc ở phía bắc xa lộ I-90 thì rất có thể vụ án của quý vị sẽ được xem xét
tại đây.
Maleng Regional Justice Center (Trung tâm Công lý Maleng của Vùng) (Kent). Nếu quý
vị là người lớn và cư trú ở vùng phía nam Seattle và ở phía nam xa lộ I-90 thì rất có thể
vụ án của quý vị sẽ được xem xét tại đây.
Clark Children & Family Justice Center (Trung tâm Công lý Trẻ em và Thanh thiếu niên
Clark) (Seattle). Nếu con dưới 18 tuổi của quý vị đã bị bắt giữ thì rất có thể vụ án của
cháu sẽ được xem xét tại đây.
Involuntary Treatment Act Court (Tòa án thi hành Luật Điều trị Không Tự nguyện)
(Seattle). Nếu tòa án đang xem xét đơn yêu cầu đưa người thân của quý vị vào cơ sở
điều trị tâm lý không tự nguyện thì rất có thể quý vị cần đến nơi này.
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Những người không phải là công dân Hoa Kỳ và sự an toàn
khi đến tòa án
Việc thi hành trát bắt giữ bị nghiêm cấm ở trong các phòng tòa (trừ phi thẩm phán ra lệnh cho
phép) và không được khuyến khích ở các khu vực khác của tòa án (trừ phi có mối nguy hiểm
tức thì đối với sự an toàn của công chúng). Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Chính sách của
Tòa án Thượng thẩm về việc Thi hành Luật di trú tại các Phòng tòa.

Thông tin về vụ án
Liên lạc với Văn phòng Lục sự Tòa án Thượng thẩm: (206) 296-9300
hoặc clerksofficecustomerservice@kingcounty.gov

Các hồ sơ của tòa án
Liên lạc với Văn phòng Lục sự Tòa án Thượng thẩm: (206) 296-9300
hoặc clerksofficecustomerservice@kingcounty.gov

Xóa bỏ hồ sơ
Thẩm phán tuyên án là người duy nhất có thẩm quyền xóa bỏ một hồ sơ khỏi hệ thống tòa án.
Nếu quý vị không biết tên của thẩm phán tuyên án thì hãy liên lạc với Văn phòng Lục sự tại số
(206) 296-9300 hoặc clerksofficecustomerservice@kingcounty.gov. Quý vị có thể tìm thêm
thông tin trên trang web của Hệ thống Tòa án Washington.

Giấy phạt giao thông
Kiểm tra trên mạng hoặc liên lạc với Tòa án Khu vực Quận King tại số (206) 205-9200 hay tòa
án thành phố (ví dụ như Tòa án Thành phố Seattle) phụ trách xét xử giấy phạt của quý vị. Quý
vị có thể liên lạc với Tòa án Thành phố Seattle tại số (206) 684-5600.

Lái xe trong tình trạng không tỉnh táo
Kiểm tra trên mạng hoặc liên lạc với Tòa án Khu vực Quận King tại số (206) 205-9200 hay tòa
án thành phố (ví dụ như Tòa án Thành phố Seattle) phụ trách xét xử giấy phạt của quý vị. Quý
vị có thể liên lạc với Tòa án Thành phố Seattle tại số (206) 684-5600.

Kết hôn
Nhấp vào đây để xem đanh sách các Thẩm phán và Phụ thẩm của Tòa án Thượng thẩm có thể
làm lễ kết hôn.

Đổi tên, họ
Tòa án Khu vực Quận King phụ trách thủ tục đổi tên, họ.

Tòa án đã ban hành trát để bắt giữ tôi
Liên lạc với Văn phòng Công tố viên Quận King tại số (206) 296-9000 hoặc Văn phòng Luật sư
Công tại số (206) 477-9727

Tìm luật sư
Liên lạc với Dịch vụ Giới thiệu Luật sư của Luật sư Đoàn Quận King tại số (206) 267-7010 hoặc
vào xem trang web của họ. Quý vị có thể tìm thông tin về các dịch vụ pháp lý miễn phí và có phí
thấp trên trang web Quý vị đang cần luật sư?.
Văn phòng Luật sư Công của Quận King cung cấp các dịch vụ pháp lý cho những người hội đủ
điều kiện tài chính mà đang bị truy tố tội hình sự hoặc phải đối phó với một số thủ tục dân sự cụ
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thể ở Quận King. Hãy nhấp vào đây để đọc thông tin về các loại dịch vụ pháp lý của Văn phòng
Luật sư Công. Hoặc gọi số (206) 477-9727 để hỏi xem quý vị có hội đủ điều kiện được hưởng
dịch vụ của luật sư công hay không.

Đăng ký người phạm tội tình dục
Liên lạc với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận King tại số (206) 296-4190 hoặc vào xem trang
web này.

Xin giấy phép mang súng giấu trong người
Liên lạc với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận King tại số (206) 296-4190 hoặc vào xem trang
web này.

Lấy dấu vân tay
Liên lạc với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận King tại số (206) 296-4190 hoặc vào xem trang
web này.
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