Case Name:
**Tên Bị can

Cause No:________________________
**Vụ án số

ATTACHMENT "B"
**Phụ Lục “B”

4.

(b) (continued) Defendant is pleading guilty to these additional counts:
** (tiếp thep) Bị can nhận thêm những tội sau

Count
: _______________________________________________________________
Elements:

The crime carries a maximum sentence of _________________ years imprisonment and a
$______ fine. The standard range is from _________ months to ________ months
based upon the attached stipulation as to my criminal history.
Offense Designations:

Most Serious Offense [ ] Serious Violent [ ] Violent [ ]
Non-Violent [ ] Sex [ ] Drug [ ] Traffic [ ] (check all that apply)

Count
: _______________________________________________________________
Elements:

The crime carries a maximum sentence of _________________ years imprisonment and a
$______ fine. The standard range is from _________ months to ________ months
based upon the attached stipulation as to my criminal history.
Offense Designations:

Most Serious Offense [ ] Serious Violent [ ] Violent [ ]
Non-Violent [ ] Sex [ ] Drug [ ] Traffic [ ] (check all that apply)

**Khoảng tội: ___ : _________________________________________________________
Yếu tố của tội trạng:

** Những tội này có bản án tối đa là__________________năm tù và số tiền phạt là
$________. Bản án tiêu chuẩn là từ________________tháng tù đến_____________tháng
tù dựa theo sự thoả thuận đính kèm và theo hồ sơ phạm pháp.
Chỉ danh tội phạm : Tội nghiêm trọng nhất [ ] Hung bạo nghiêm trọng [ ] Hung bạo [ ]
Không có tính chất hung bạo [ ] Tội về tình dục [ ]
Tội về ma túy [ ] Tội giao thông [ ] (đánh vào tất cả những ô thích hợp)
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**Khoảng tội: ___ : _________________________________________________________
Yếu tố của tội trạng:

** Những tội này có bản án tối đa là__________________năm tù và số tiền phạt là
$________. Bản án tiêu chuẩn là từ________________tháng tù đến_____________tháng
tù dựa theo sự thoả thuận đính kèm và theo hồ sơ phạm pháp.
Chỉ danh tội phạm : Tội nghiêm trọng nhất [ ] Hung bạo nghiêm trọng [ ] Hung bạo [ ]
Không có tính chất hung bạo [ ] Tội về tình dục [ ]
Tội về ma túy [ ] Tội giao thông [ ] (đánh vào tất cả những ô thích hợp)
6.

(b) (continued) Defendant is pleading guilty to these additional counts:
**(tiếp theo) Bị can nhận thêm những tội sau:
COUNT
NO.

TỘI SỐ

STANDARD RANGE
ACTUAL
CONFINEMENT (not
including enhancements)

THỜI GIAN TÙ THỰC
SỰ CỦA BẢN ÁN
TIÊU CHUẨN
(không có gia tăng)

PLUS Enhancement
for (F) Firearm, (D)
Other Deadly Weapon,
(V) VUCSA in
protected zone, (VH)
Vehicular Homicide,
See RCW 46.61.520,
or (JP) Juvenile
Present

TOTAL ACTUAL
CONFINEMENT
(standard range
including
enhancements)

STANDARD RANGE
COMMUNITY
CUSTODY
(Only applicable for
crimes committed on or
after July 1, 2000. For
crimes committed prior
to July 1, 2000, see
paragraph 6(f))

MAXIMUM
PENALTY

Tính THÊM thời gian
gia tăng vì (F) có súng,
(D) có vủ khí khác có
thể gây thiệt mạng, (V)
tội về ma túy trơng
được bảo vệ, (VH) gây
án mạng bằng xe. Xem
RCW 46.61.520 hay
(JP) khi có sự hiện
diện của trẻ vị thành
niên.

TỔNG SỐ THỜI
GIAN TÙ

THỜI GAIN BỊ QUẢN
CHẾ CĂN BẢN

BẢN ÁN TỐI ĐA

(bản án tiêu chuẩn và
các gia tăng)

(Chỉ áp dụng cho các tội
đã phạm vào hay sau
ngày 1 tháng 7 năm 2000.
Đối với những tội phạm
trước ngày 1 tháng 7 năm
2000, xem đoạn 6(f).

ATTACHMENT "B" 12/2014 (VIETNAMESE)

