CHÁNH QUYỀN QUẬN COLUMBIA
SỞ XE ĐỘNG CƠ
Ban Ðiều Hành Dịch Vụ Phán Xử

KIẾN NGHỊ GIẢI TỎA
ÐOẠN I: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LÁI XE/CHỦ SỞ HỮU ÐĂNG BẠ (Xin viết chữ in)
Ngày hôm nay:
Tên:

Họ:

Bảng số
Số:
Đường
Địa chỉ:
Thành phố:

Tiểu bang phát:

Số của vé phạt

Tiểu bang:

Số của vé phạt

Bưu chánh:

Số của vé phạt

Số của vé phạt

ÐOẠN II: SƠ SUẤT CÓ THỂ THA THỨ (PHÁN QUYẾT DO BỘI ƯỚC HAY XEM NHƯ CHỊU TỘI)
Tôi không hồi đáp vé phạt đúng hạn bởi vì:


Thông báo không được gởi đến địa chỉ nơi xe tôi đăng bạ. (Nộp một bản đăng bạ xe có hiệu lực vào ngày phán
quyết do bội ước hay xem nhý nhận tội.)



Tôi bị bệnh nghiêm trọng vào ngày phán quyết bội ước hay xem như nhận tội. (Nộp tài liệu)



Tôi bị giam vào ngày phán quyết do bội ước hay xem như nhận tội. (Nộp bằng chứng khoảng thời gian quý vị bị
giam giữ.)



Tôi phục vụ trong quân đội, và được bao che theo Đạo Luật Binh Lính và Thủy Thủ. (Nộp bằng chứng tại ngũ
vào ngày phán quyết hay xem như nhận tội.)



Lý do khác: (Nộp giải thích trên tờ giấy riêng với bất cứ tài liệu hỗ trợ nào.)

ÐOẠN III: BÀO CHỮA ÐẦY ÐỦ CHO (CÁC) VI PHẠM. (Xin cung cấp giải thích ở mặt sau và đính kèm theo
bằng chứng. Ngoài ra, xin đánh dấu vào ô bên dưới tương ứng với bào chữa của quý vị.)
VÉ PHẠT ÐẬU XE
Tôi không chịu trách nhiệm trả vé phạt đậu xe bởi vì:
 Tôi không phải là chủ sở hữu xe hay ngýời thuê vào lúc phát vé phạt. (Nộp bằng chứng chủ sở hữu hay ngýời
thuê.)


Tôi đã trình báo xe hay biển số của tôi bị ăn cắp vào lúc phát vé phạt. (Nộp một bản báo cáo đầy đủ của cảnh sát).



Những biển hiệu liên quan cấm hay hạn chế đậu xe bị mất hay che khuất. (Nộp bằng chứng bằng hình chụp cho
thấy phía bên dãy nhà, bao gồm biển hiệu đường phố và đậu xe, nơi đậu.)



Máy tính giờ đậu xe liên quan không hoạt động hay bị hư không do lỗi của tôi. (Nộp số tham chiếu quý vị nhận
khi lấy trong máy tính giờ bị hư. Lưu ý: Nếu đổ lỗi cho máy tính giờ bị hư thì sẽ không tự động được hủy bỏ vé
phạt.)



Vé phạt sai. (Nộp giải thích có tài liệu về việc tại sao thông tin trên vé phạt không nhất quán với vi phạm.)



Xe đột nhiên bị hư hay không thể chạy được. (Nộp bằng chứng cho thấy xe không chạy được và/hoặc được sửa.)



Tôi đột nhiên cần được chăm sóc y tế ngay. (Nộp bằng chứng hỗ trợ cần được chăm sóc y tế ngay.)



(Các) bào chữa khác: (Nộp giải thích dưới đây hay trên tờ giấy riêng với bất cứ tài liệu hỗ trợ nào.)

VÉ PHẠT VI PHẠM ĐI ĐƯỜNG HAY HÌNH CHỤP QUẢ TANG
Tôi không chịu trách nhiệm trả vé phạt đậu xe bởi vì:
 Vé phạt sai. (Nộp giải thích có tài liệu về việc tại sao thông tin trên vé phạt không nhất quán với vi phạm.)


Xe tôi có bảo hiểm vào ngày bị vé phạt do chạy không có bảo hiểm. (Nộp bằng chứng bảo hiểm vào ngày phát vé
phạt.)



Vi phạm theo hình chụp quả tang được phát sau khi xe hay biển số tôi bị ăn cắp. (Nộp toàn bộ báo cáo cảnh sát.)



Tôi không phải là chủ sở hữu hay ngýời thuê xe bị vi phạm vào lúc vi phạm. (Nộp bằng chứng chủ sở hữu hay
người thuê có ngày tháng.)



(Các) bào chữa khác: (Nộp giải thích dưới đây hay trên tờ giấy riêng với bất cứ tài liệu hỗ trợ nào.)

Họ tên (Viết chữ in)

Ðịa chỉ

Ngày

Chữ Ký
Bất cứ người nào sử dụng họ tên bịa đặt hay địa chỉ giả và/hoặc cố ý khai trình gian trá trong đơn này đều vi phạm Luật DC và sẽ bị phạt tối
đa $1,000 hay bị tống giam không quá 180 ngày, hoặc bị cả hai. (Bộ Luật Chánh Thức của DC, §22-2405).

Xin gởi mẫu đã điền này cho DC DMV Adjudication Services, Attn: Motion to Vacate, PO Box 37135, Washington, DC
20013, hay mang theo mẫu này và bất cứ tài liệu đòi hỏi nào đến DC DMV Adjudication Services.
Quý vị cũng có nộp Kiến Nghị trực tuyến tại dmv.dc.gov.
Viếng thăm mạng lưới của chúng tôi: dmv.dc.gov, hoặc gọi số 311 tại DC hay 202-737-4404 để biết thêm thông tin. Muốn
trình báo vấn đề lãng phí, gian lận hay lạm dụng của cơ quan hay viên chức Chánh Phủ DC,
thì nên gọi Văn Phòng Tổng Thanh Tra DC theo số 1-800-521-1639.
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