
 
 
 

DEFERRED DISPOSITION APPLICATION (ĐƠN XIN HOÃN XÉT XỬ) 
 
Hoãn Xét Xử là án treo. Hoãn Xét Xử sẽ tránh tăng điểm trên bằng lái của quý vị. Quý vị phải thỉnh cầu phê chuẩn Hoãn 
Xét Xử vào hoặc trước ngày xét xử của quý vị qua thư hoặc đích thân. Sau khi quý vị đã tuyên bố nhận tội hoặc không 
chối tội, Tòa Án sẽ hoãn việc xét xử, định ra án phí, và ra lệnh cho quý vị nộp tiền thế chân và tuân thủ với các điều kiện 
nhất định. Nếu quý vị tuân thủ thành công với các điều khoản đó, vụ án của quý vị sẽ được bãi bỏ, và tiền thế chân được 
dùng để trang trải cho một khoản phí tổn đặc biệt. Nếu quý vị không tuân thủ với các điều khoản đó, tòa án sẽ áp đặt 
phán quyết, tội án sẽ được báo cáo cho DPS (Sở An Toàn Công Cộng), và tiền thế chân sẽ được dùng để trả tiền phạt. 
 
CHÚ Ý: Nếu quý vị dưới 25 tuổi, quý vị sẽ được lệnh tham gia Driver Safety Course (Khóa Học An Toàn Lái Xe) 
để làm điều kiện Hoãn Xét Xử. 
 
QUA THƯ: Quý vị có thể xin Hoãn Xét Xử qua thư bằng cách gửi các giấy tờ ở dưới.  Thẩm Phán sẽ xem xét lý lịch lái 
xe của quý vị và việc hoãn xét xử sẽ chỉ được phê chuẩn theo quyền tùy nghi của Thẩm Phán xem xét.  Quý vị sẽ được 
thông báo qua thư nếu thỉnh cầu của quý vị được phê chuẩn.  Xin vui lòng gửi đơn xin của quý vị qua thư tới: City of 
Houston Municipal Courts, P.O. Box 4996, Houston, TX 77210-4996. 
 
Các giấy tờ cần thiết để thỉnh cầu Hoãn Xét Xử: 

• Bản sao Bằng Lái Xe của quý vị (không phải là CDL - Bằng Lái Xe Thương Mại) 
• Bằng chứng bảo hiểm hiện hành 
• Tiền thế chân được thanh toán với số tiền được định ra ở dưới: 

$243.90 - Cho mỗi trường hợp vi phạm giao thông không gây tai nạn 
$258.90 - Cho mỗi trường hợp lái xe quá tốc độ quá giới hạn tốc độ được quy định 14 mile hoặc ít hơn không gây tai 
nạn 
$288.90 - Cho mỗi trường hợp lái xe quá tốc độ quá giới hạn tốc độ được quy định từ 15 mile tới 25 mile không gây 
tai nạn 
$283.90 - Cho mỗi trường hợp vi phạm trong khu vực trường học không gây tai nạn 
$308.90 - Cho mỗi trường hợp gây tai nạn 

• Deferred Disposition Application (Đơn Xin Hoãn Xét Xử) (phải có chữ ký) 
 
Có một số trường hợp nhất định đòi hỏi quý vị phải đích thân hiện diện để thỉnh cầu Hoãn Xét Xử. Các thỉnh cầu gửi qua thư 
SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN đối với các vi phạm sau: 

• Lái xe quá tốc độ quá giới hạn tốc độ theo quy định 26 miles hoặc hơn 
• Bất kỳ vi phạm nào bởi người giữ CDL (Bằng Lái Xe Thương Mại) 
• Vượt qua mặt xe buýt của trường học 
• Không có bảo hiểm trách nhiệm 
• Vi phạm Giao Thông xảy ra trong khu vực công trường với sự hiện diện của các công nhân 
• Các trường hợp vi phạm ngoài lãnh vực giao thông 
• Các trường hợp vị thành niên (Trẻ vị thành niên phải đích thân hiện diện với phụ huynh hoặc người giám hộ) 

 
ĐÍCH THÂN: Quý vị có thể đích thân xin Hoãn Xét Xử đối với các vi phạm trên tại Annex Court (Tòa Án Phụ) hoặc vào ngày 
xét xử được xếp lịch của quý vị; xin vui lòng đem thêm các giấy tờ được liệt kê ở trên. Số tiền thế chân được tòa án định ra 
và có thể thay đổi tùy theo mỗi vụ án. Xin vào website www.houstontx.gov/courts để biết các Địa Điểm Tòa Án và giờ làm 
việc. 
 
Tôi muốn xin Hoãn Xét Xử.  Tôi khức từ quyền được xét xử trước bồi thẩm đoàn, quyền được điều tra, và tuyên bố 
(đánh dấu vào một sự lựa chọn ở dưới): 
    NHẬN TỘI      KHÔNG CHỐI TỘI (Nolo Contendere) 
 
 
_______________________________________  ______________________________________ 
Tên (Chữ Ký)       Ngày 
 
_______________________________________  ______________________________________ 
Tên (Ghi bằng Chữ In)      Số Giấy Phạt 
 
_______________________________________  ______________________________________ 
Địa chỉ        Chi Tiết về Vi Phạm 
 
_______________________________________  ______________________________________ 
Thành Phố, Tiểu Bang, Mã Zip Code    Số Điện Thoại       

CITY OF HOUSTON (THÀNH PHỐ HOUSTON)
    Municipal Courts Department (Sở Tòa Án Thành Phố) 


