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

HƯỚNG DẪN CHO KIẾN NGHỊ GIẢI TỎA
Chỉ nộp mẫu này nếu vé phạt phát cho quý vị, xe quý vị hay quý vị có giấy ủy quyền có thị thực từ chủ sở
hữu đăng bạ. Xin đánh dấu vào ô thích hợp và điền tất cả các đoạn áp dụng cho vé phạt của quý vị.


Xem như chịu tội: Xem như chịu tội đối với vi phạm là khi chủ sở hữu xe hay người lái xe không hồi
đáp bằng cách tranh cãi hay trả tiền vé phạt trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát vé phạt.



Phán quyết bội ước: Phán quyết do bội ước là khi vé phạt được sắp lịch điều trần, nhưng người lái xe
không có mặt tại buổi điều trần và người cứu xét điều trần ghi nhận kết quả vi phạm dựa theo bằng
chứng chánh phủ.

Khi xét xem có nên cấp Kiến Nghị Giải Tỏa và cho phép quý vị tái sắp xếp buổi điều trần hay không thì người
cứu xét sẽ xem xét tất cả điều sau đây:
Phán quyết do bội ước hay xem như chịu tội sẽ được ghi nhận trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận
Kiến Nghị Giải Tỏa này.
2. Quý vị chứng minh rằng:
a. Có sơ suất có thể tha thứ khi quý vị không hồi đáp; và
b. Quý vị có đầy đủ bằng chứng để tranh cãi vi phạm.
1.

Có một vài ngoại lệ đối với giới hạn thời gian 60 ngày:
Nếu vi phạm do phán quyết bội ước hay xem như chịu tội liên quan đến vi phạm khi lái xe mà không có
bảo hiểm, vi phạm theo hình chụp quả tang, hay vi phạm quy chế Người Lái Xe Xao Lãng (chẳng hạn như
xài điện thoại di động), thì Kiến Nghị của quý vị phải được nhận trong vòng 365 ngày kể từ ngày có phán
quyết do bội ước hay xem nhu chịu tội cho điều sau đây:
1. Lái (xe) mà không có bảo hiểm -- bằng chứng cho thấy bảo hiểm có hiệu lực vào này phát vé phạt.
2. Lái Xe Xao Lãng (vi phạm lần 1) -- bằng chứng mua thiết bị tránh làm vướng bận đôi tay (ngoại trừ
vi phạm bấm gởi tin nhắn.)
3. Vi phạm mà quý vị tranh cãi, cho biết không phải là chủ sở hữu hay người thuê xe vào lúc vi phạm
hay xe hoặc biển số đăng bạ bị ăn cắp vào lúc vi phạm.
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 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).

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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