Tòa án Quận King
Tòa án Quận King là một cơ sở cung cấp đầy đủ các dịch vụ tòa án cho vùng bắc và
vùng đông Quận King. Tòa án tọa lạc tại trung tâm thành phố Seattle ở đường Third
Avenue giữa James và Yesler.
Địa chỉ đường:
516 Third Avenue
Seattle, WA 98104
Địa chỉ gửi thư:
King County Superior Court
516 Third Avenue, Room C-203
Seattle, WA 98104
Ngày và giờ làm việc:
Thứ hai – thứ sáu, 8:30 sáng – 4:30 chiều
•

Các ngày lễ và ngày ngừng hoạt động tòa án

Hướng dẫn đường: BẢN ĐỒ
•
•
•
•
•
•

Đi xe buýt (Liên kết đến trang web lập kế hoạch chuyến đi của King County Metro)
Đi xe điện nhẹ (Liên kết đến trang web của Sound Transit.)
Lái xe (Liên kết đến Google Maps.)
Thông tin về nơi đậu xe
Nơi để xe đạp
Tải xuống bản đồ và bản thông tin cho thấy địa điểm của Tòa án Thượng thẩm
Quận King, Tòa án Khu vực Quận King và Tòa án Thành phố Seattle ở trung tâm
thành phố Seattle.

Bản thông tin này hướng dẫn những nơi cần đến ở Tòa án Quận King để nhận từng
loại dịch vụ tòa án.
Các tiện nghi, sắp xếp hỗ trợ cho người khuyết tật
Quý vị có thể yêu cầu một sắp xếp đặc biệt bằng cách hoàn tất mẫu Yêu cầu Sắp xếp
Hợp lý. Có phần hướng dẫn cách điền đơn.
Hầu hết những người khuyết tật nhờ người khác chở họ đến lối vào chính của Tòa án
ở đường Third Avenue. Có môt vài chỗ đậu xe dành cho người khuyết tật ở Nhà để xe
Goat Hill (415 6th Avenue). Tất cả các lầu của Nhà để xe này đều có chỗ đậu xe dành
cho người khuyết tật, ngoại trừ lầu 4 và 9. Từ đó dùng lối ra đường 5th Avenue, băng
qua đường 5th và tìm tòa nhà số 500 để vào King County Administration Building (Tòa
nhà Hành chính Quận King). Đi thang máy xuống lầu hầm (bấm nút “T” ở thang máy)
và sử dụng đường hầm để đi vào tòa nhà.

Kiểm tra an ninh
Mỗi cơ sở tòa án đều có trạm kiểm tra an ninh. Các đồ vật này bị nghiêm cấm tại tất cả
các cơ sở tòa án của Quận King. Hãy xem video này để biết thêm về việc kiểm tra an
ninh tại các lối vào của tòa án.
Dịch vụ giữ trẻ
Tòa án Quận King không có dịch vụ giữ trẻ.
Ăn uống
Có tiệm bán đồ ăn nhẹ ở lầu 1. Có các máy bán hàng tự động trong phòng họp của bồi
thẩm đoàn ở lầu 1.
Tìm hiểu thêm: Lịch sử của Tòa án Quận King.

