
 
 

 
 

 

CITY OF HOUSTON    
Municipal Courts Department 

 
ĐƠN DSC/MOTC BẮT BUỘC/TỰ NGUYỆN 

 
 
Quý vị có thể yêu cầu hình phạt này được bãi bỏ bằng cách xin miễn tranh cãi hoặc nhận tội và hoàn tất Khóa Học 
Lái Xe An Toàn (DSC) hoặc Khóa Huấn Luyện Điều Khiển Xe Gắn Máy (MOTC). Quý vị sẽ mất quyền hạn này nếu 
trước hay vào ngày ra tòa quý vị không thông báo kịp thời cho Tòa để yêu cầu xin theo học khóa học nói trên. 

 
Nếu quý vị muốn theo học một khóa lái xe an toàn dựa theo Điều 45.0511 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thì trong 
khoảng thời gian 12 tháng trước ngày vi phạm luật quý vị chưa từng hoàn tất một khóa học lái xe an toàn nào; quý 
vị không có bằng lái xe thương mại (CDL); quý vị không vượt quá vận tốc ấn định 25 miles/giờ hoặc hơn trong một 
khu vực lưu thông thông thường và quý vị phải cung cấp những giấy tờ sau đây cho Tòa Án:  
 

   a. Một bản sao hợp đồng bảo hiểm xe hơi hiện thời của quý vị 
 

   b. Một bản sao Bằng Lái Xe hợp lệ bang Texas của quý vị** 
 

                 ** (ĐẶC MIỄN CHO QUÂN NHÂN: Hiện trong quân ngũ, vợ hay chồng và con cái) 
 

   c. Một chi phiếu, bưu phiếu, hoặc ngân phiếu trả cho “City of Houston”, và sẽ không được hoàn 
trả, với số tiến là: 

 

LỆ PHÍ DSC/MOTC Bắt buộc LỆ PHÍ DSC/MOTC Tự nguyện 
$114.10 Vi Phạm Luật Giao Thông $154.10 Vi Phạm Luật Giao Thông 
$139.10 Vi Phạm Luật Giao Thông   $179.10 Vi Phạm Luật Giao Thông 
              thuộc Khu Vực Trường Học                                 thuộc Khu Vực Trường Học 

 

   d. Một bản sao đơn DSC/MOTC này đã điền đầy đủ và ký tên 
 
 
Tòa Án sẽ duyệt xét đơn cùng các giấy tờ bổ túc của quý vị, quyết định của quan tòa và/hoặc những điều khoản 
cùng điều kiện về lái xe an toàn sẽ được gửi đến quý vị qua địa chỉ quý vị cung cấp. Xin vui lòng điền và ký tên 
dưới đây. 
 
Tôi đã đọc phần hướng dẫn về Khóa Học Lái Xe An Toàn và tôi hội đủ điều kiện để theo học DSC/MOTC.  

 
Tôi xin từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn, xác định và nhận:  ___TỘI VI PHẠM ___ MIỄN TRANH CÃI  

 
 

Số Vé Phạt:    

Luật Lệ Vi Phạm:        

Tên (Tên, Chữ Lót, Họ):):      

Số Điện Thoại: Ngày Sinh: _/ _/   
MM DD YY 

Địa Chỉ:     

          Khi tôi vi phạm luật giao thông,  
          tôi đang lái: 
 

Xe hơi hay xe vận tải 
Xe gắn máy 

Ngày:    

 

Thành Phố:     Tiểu Bang:    Mã Số Bưu Điện:_   
 

Chữ Ký:    Ngày: / /   
 
 

Tất cả thư từ xin gửi về địa chỉ: 
City of Houston Municipal Courts, P.O. Box 4996, Houston, Texas 77210-4996  

Nếu Đơn DSC/MOTC này có dấu đóng bưu điện trước hay vào ngày ra tòa của quý vị,  
quý vị sẽ không phải ra hầu tòa. 

 
Cập Nhật Lần Cuối: Tháng Giêng 2014 


