SUPERIOR COURT OF WASHINGTON FOR PIERCE COUNTY
TOÀ THƯỢNG THẪM TIỂU BANG WASHINGTON
TẠI QUẬN PIERCE

STATE OF WASHINGTON,
**TIỂU BANG WASHINGTON

Plaintiff/**Nguyên đơn

vs.
___________________________,
Defendant/ **Bịcáo

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Cause No.______________________
**Hồ sơ số:

ORDER CONTINUING TRIAL
**LỆNH DỜI NGÀY XỬ ÁN
Case Age
Prior Continuances _______
**Tuổi của vụ án_____Các lần dời trước_______

_____________________________________________________________________________________________

This motion for continuance is brought by
state
defendant
court.
**Đơn xin dời nay do
[ ] tiểu bang [ ] bị cáo
[ ] toà án xin dời.
upon agreement of the parties pursuant to CrR 3.3(f)(1) or
** do sự thoả thuận của hai bên chiếu theo luật Cr 3.3(f)(1)
is required in the administration of justice pursuant to CrR 3.3(f)(2)and the defendant will not be
prejudiced in his or her defense or
**hành chánh tư pháp đòi hỏi chiếu theo luật CrR 3.3(f)(2)và bị can sẽ không bị kỳ thị trong việc biện hộ
hay
for administrative necessity.
**Vì nhu cầu hành chánh cần thiết.
Reasons/** Lý do:

□ RCW 10.46.085 (child victim/sex offense) applies. The Court finds there are substantial and compelling reasons
for a continuance and the benefit of postponement outweighs the detriment to the victim.
**Luật Cải Cách 10.46.085(nạn nhân là trẻ con/tội về tình dục) áp dụng trong vụ này. Toà án thấy có nhiều lý do
quan trọng và rất đáng quan tâm để dời ngày xử và việc trì hoản quan trọng hơn sự thiệt thói của bị can.

IT IS HEREBY ORDERED the Defendant shall be present and report to:
**DO ĐÓ TOÀN PHÁN RẰNG Bị can phải có mặt và trình diện trong:
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□

DATE
** NGÀY

TIME
**GIỜ

COURTROOM
**PHÒNG SỐ

ID NUMBER
**SỐ KIỄM TRA

OMNIBUS HEARING
**PHIÊN TOÀ OMNIBUS
□ STATUS CONFERENCE HEARING
**PHIÊN HỘI THẢO VỀ TÌNH TRẠNG VỤ ÁN
THE CURRENT TRIAL DATE OF:
**NGÀY XỬ HIỆN NAY LÀ:

IS CONTINUED TO:
**ĐƯỢC DỜI ĐẾN NGÀY:

Expiration date is: _________ (Defendant’s presence not required)

**Ngày hết hạn là:___________(Bị ca không cần có mặt)

@ 8:30 am Room
**sáng, Phòng số:

TFT days remaining :__________.

Số ngày còn lại:__________

DONE IN OPEN COURT this ______ day of
__, 20
.
**LÀM TẠI MỘT PHIÊN TOÀ CÔNG KHAI ngày____________năm: 20________.
___________________________
Defendant/**Bị can

_____________________________
Judge/** Chánh Án

___________________________
Attorney for Defendant/Bar #
**Luật sư biện hộ/Số giấy phép hành nghề

_____________________________
Prosecuting Attorney/Bar #
**Biện lý/Số giấy phép hành nghề của.

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.
________________________________________
Interpreter
**Thông dịch viên
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Pierce County, Washington/** Quận Pierce, Bang Washington
Court Reporter/**Tốc ký viên ________________________

