DANH SÁCH HỒ SƠ TIỀN ÁN TIỀN SỰ
Theo ý kiến của Luật Sư, chúng tôi không thể xác định xem quý vị nên nộp đơn xin nhập tịch hay
không, bởi vì quý vị cho biết rằng quý vị có thể đã bị lập hồ sơ sau khi bị bắt giữ nhưng không mang
theo hồ sơ đó hôm nay.
Để luật sư di trú có thể tư vấn chính xác cho quý vị, quý vị cần xin một bản sao hồ sơ đó từ Lục Sự
Tòa Án nơi hồ sơ vụ án được đăng nộp (nói cách khác, đó là lục sự tòa án nơi quý vị ra tòa gặp Thẩm
Phán). Vui lòng yêu cầu được cấp bản sao y bản chính của tất cả hồ sơ liệt kê dưới đây. Quý vị
có thể phải đóng lệ phí để lấy các bản sao này.
Nếu người ta cho biết rằng hồ sơ đã được gửi vào kho lưu trữ, quý vị cần nộp đơn yêu cầu lấy hồ sơ
ra để làm bản sao y bản chính. Thủ tục này có thể lâu hơn, nhưng quý vị cần các hồ sơ này.
Quý vị cần bản sao hồ sơ ngay cả khi hồ sơ đã được xóa bỏ (expunged), niêm phong (sealed), giải tội
(pardoned) hay hủy bỏ (dismissed).
Nếu tòa án không có hồ sơ, quý vị cần yêu cầu tòa viết thư xác nhận rằng các hồ sơ đó đã bị hủy hay
không còn tồn tại.
Vui lòng yêu cầu tất cả các văn bản liệt kê dưới đây, nếu có, trong hồ sơ của quý vị:
1. Giấy thông báo tội trạng (đôi khi được gọi là cáo trạng (information) hay công tố trạng
(indictment) cho biết các điều luật nào bị vi phạm theo lời tố cáo.
2. Giấy nhận tội (Statement of Defendant on Guilty Plea), nếu có (bất kỳ giấy khai nào do quý vị ký
tên thú nhận hay phủ nhận các sự việc xảy ra). Nếu thủ tục nhận tội được thực hiện chỉ qua lời
trao đổi với tòa án, quý vị có thể cần yêu cầu bản sao biên bản cuộc trao đổi giữa quý vị, luật
sư biện hộ, công tố viên và thẩm phán về thủ tục nhận tội.
3. Phán quyết và bản án (Judgment and Sentence) của tòa án
4. Giấy chứng nhận thụ án xong – tức là một văn bản nộp cho tòa án xác nhận số ngày quý vị đã
ở tù cũng như xác nhận việc quý vị đã hoàn thành các điều kiện quản chế, trả tiền phạt, tham
gia các lớp học về việc lạm dụng chất gây nghiện hay cách kiểm soát tính nóng, phục vụ cộng
đồng, vân vân.
5. Các lệnh giảm nhẹ sau khi kết án, nếu có (ví dụ như lệnh bãi bỏ bản án, hủy bỏ lệnh của tòa án
cấp dưới, chuyển vụ án trở lại tòa án cấp dưới, lệnh xóa bỏ bản án, bãi bỏ phán quyết có tội,
giải tội)
6. Quyển ghi án của tòa án (là nhật ký ghi lại sự việc diễn ra hàng ngày ở tòa án)
Hồ sơ cảnh sát:
Nếu quý vị bị bắt nhưng không bị truy tố tội trên tòa án, xin vui lòng yêu cầu bản
sao của biên bản cảnh sát thành phố hoặc cảnh sát quận/hạt được lập vào lúc quý vị tiếp xúc với cảnh
sát. Quý vị có thể cần đến trạm cảnh sát tại địa phương để lấy hồ sơ này. Quý vị có thể cần yêu cầu
họ viết thư xác nhận rằng quý vị không hề bị truy tố ra tòa.
Sau khi quý vị thu thập được các hồ sơ này đối với TẤT CẢ mọi vi phạm, quý vị có thể lên lịch hẹn với
một luật sư di trú có hiểu biết về ảnh hưởng của việc phạm tội lên tình trạng di trú để biết xem quý vị có
nên nộp đơn xin nhập tịch hay không.
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