IN THE SUPERIOR COURT FOR PIERCE COUNTY WASHINGTON
TOÀ THƯỢNG THẪM TIỂU BANG WASHINGTON QUẬN PIERCE
State of Washington,
** Tiểu bang Washington,
Plaintiff /** Nguyên đơn
vs./** truy tố

___________________________________,
Defendant /**Bị can

}
b

NO. _________________________________
**Hồ sơ số:
SCHEDULING ORDER
**ÁN LỆNH XẾP ĐẶT LỊCH TRÌNH

__________________________________________________________________________________________________

IT IS HEREBY ORDERED that:
**NAY PHÁN RẰNG:
1.

The following court dates are set for the defendant:
** Những ngày sau đây bị can phải can phải có mặt tại toà:

Approval No
**Chấp thuận số

Hearing Type
**Loại phiên toà
[ ] Pretrial conference
** Hội thảo sơ thẫm

Date
**Ngày

Time
**Giờ

Courtroom
** Số phòng

[ ] Return with Attorney
** Trở lại với luật sư
[ ] Omnibus Hearing
** Báo cáo sẳn sàng xử
[ ] Status Conference
**Hội thảo về tình trạng
vụ án
[ ] Motion(Describe):
**Thỉnh nguyện (Nói rõ loai)

[ ] TRIAL** NGÀY XỬ

8:30

AM

[ ]
[ ]
2. Moving papers due:_______________________ Responsive brief due: _________________
** Ngày hết hạn nộp đơn:
**Ngày hết hạn nộp đơn phản biện:
3. The defendant shall be present at these hearings and report to the courtroom indicated at
**Bị can phải có mặt trong các phiên toà này và tại phòng xử nêu trên theo địa chĩ
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930 Таcoma Avenue South, County-City Building, Tacoma, Washington, 98402
FAILURE TO APPEAR WILL RESULT IN A WARRANT BEING ISSUED FOR YOUR ARREST.
**NẾU KHÔNG CÓ MẶT TOÀ SẼ KÝ GẤY TRUY NÃ ĐỂ BẮT GIỮ QUÝ VỊ.
4.

[ ] DAC; Defendant will be represented by Department of Assigned Counsel.
** DAC; Bị can có luật sư của Cơ quan Chỉ Định Luật sư.
[ ] Retained Attorney; Defendant will hire their own attorney or, if indigent, be Screened (interviewed)
for Department of Assigned Counsel Appointment.
**Luật sư tư, Bị can có trách nhiệm mướn luật sư hoặc nếu là người nghèo khó, sẽ được phỏng vấn để được luật sư của
Cơ Quan Chỉ Định Luật Sư.

Dated __________________________, 20____.
**Ngày tháng
Copy Received/**Ký nhận
__________________________________
Defendant/**Bị can

_____________________________
JUDGE/**CHÁNH ÁN

__________________________________
Attorney for Defendant /Bar#
**Luật sư của bịc ca, thẻ hành nghề số

_____________________________
Prosecuting Attorney /Bar#
**Công tố viên, thẻ hành nghề số

I am fluent in the Vietnamese language, and I have translated this entire document for the defendant from English into Vietnamese.
I certify under penalty of perjury that the forgoing is true and correct.
**Tội htông thạo tiếng Việt và đã dịch toàn bộ văn kiện này cho bị can từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Tôi cam đoan trước pháp
luật là những lời khai trên là sự thật.
____________________________________________________ Pierce County, Washington
Interpreter/**Thông dịch viên
**Quận Pierce, Bang Washington

Scheduling Order 12/2014 (VIETNAMESE)
Z-2803

