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MANDATORY/ DISCRETIONARY DSC/MOTC APPLICATION (ĐƠN XIN THAM GIA KHÓA 
HỌC AN TOÀN LÁI XE / KHÓA HUẤN LUYỆN VẬN HÀNH XE MÔ TÔ BẮT BUỘC / TÙY 
NGHI) 
 
Quý vị có thể có khả năng yêu cầu tội danh này được bãi bỏ bằng cách đưa ra tuyên bố không chối tội hoặc nhận tội 
và hoàn tất thành công Driver Safety Course (Khóa Học An Toàn Lái Xe - DSC) hoặc Motorcycle Operator Training 
Course (Khóa Huấn Luyện Vận Hành Xe Mô Tô - MOTC). Quý vị sẽ mất quyền này nếu vào hoặc trước ngày trình diện 
quý vị không cung cấp cho tòa án thông báo về yêu cầu được tham gia khóa học của quý vị. 
 
Nếu quý vị muốn được hoàn tất khóa học an toàn lái xe theo Điều 45.0511 của Code of Criminal Procedure (Bộ Luật 
Tố Tụng Hình Sự), thì nhất thiết quý vị phải chưa hoàn tất khóa học an toàn lái xe nào trong vòng 12 tháng trước ngày 
quý vị nhận được giấy phạt;nhất thiết quý vị không được là người có bằng lái xe thương mại (CDL); nhất thiết quý vị 
nhất thiết chưa chạy quá giới hạn tốc độ 25 mph hoặc hơn trong khu vực giao thông thông thường và quý vị phải cung 
cấp các giấy tờ sau cho Tòa Án: 
 
_____  a.  Bản sao của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm xe cộ hiện hành 
 
_____   b.  Bản sao Bằng Lái Xe Texas có hiệu lực của quý vị 
(MIỄN TRỪ CHO QUÂN NHÂN: Quân nhân tại ngũ, vợ hoặc chồng & người lệ thuộc của họ) 
 
_____  c.  Ngân phiếu / bưu phiếu / ngân phiếu ngân hàng không thể hoàn lại trả cho “City of Houston” (“Thành Phố Houston”) với 
số tiền:  

PHÍ CHO DSC/MOTC BẮT BUỘC    PHÍ CHO DSC/MOTC TÙY NGHI  
$144.00 Vi Phạm Lưu Thông     $184.00 Vi Phạm Lưu Thông 
$169.00 Vi Phạm Lưu Thông trong Khu Vực Trường Học $209.00 Vi Phạm Lưu Thông trong Khu 

Vực Trường Học 
 
_____   d.  Bản sao đơn xin tham gia DSC/MOTC này đã hoàn tất và có chữ ký 
 
Tòa Án sẽ xem xét đơn và giấy tờ hỗ trợ của quý vị và quyết định của thẩm phán và / hoặc các điều khoản và điều kiện 
lái xe phòng vệ sẽ được gửi qua thư tới quý vị tại địa chỉ do quý vị cung cấp. Xin vui lòng hoàn tất và ký tên ở dưới. 
 
Tôi đã đọc hướng dẫn về Driving Safety Course (Khóa Học An Toàn Lái Xe) và hội đủ điều kiện để tham gia 
DSC hoặc MOTC.  
Tôi nay khức từ quyền được xét xử trước bồi thẩm đoàn của mình và tuyên bố:     

 _________ NHẬN TỘI     ________KHÔNG CHỐI TỘI 
 
________________________________                               Vào Thời Điểm Vi Phạm, tôi đang lái: 
Số Giấy Phạt          Xe ô tô hoặc xe tải 

Xe Mô Tô 

_________________________________   
Chi Tiết về (các) Vi Phạm __________________________ 

          Số Điện Thoại Liên Lạc (Mã vùng / Số Điện Thoại) 

_________________________________  
Tên (Tên, Tên Đệm Viết Tắt, Họ) __________________________   

          Ngày Sinh (MM/DD/YYYY) 

_________________________________  
Địa chỉ   
 
_________________________________ 
Thành Phố, Tiểu Bang, Mã Zip Code 
 
_________________________________  
Chữ Ký 

 
Tất cả thư từ nên đề địa chỉ tới: 

City of Houston Municipal Courts, P.O. Box 4996, Houston, Texas 77210-4996 
Nếu DSC/MOTC Application này được đánh dấu bưu điện vào hoặc trước ngày xét xử của quý vị, quý vị không cần phải hiện diện tại 

tòa 

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


