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Bị cáo. 

Số 
 

Bản khai của bị cáo về 
việc nhận tội 
(STTDFG) 

 

1. Tên thật của tôi là . 
2. Tuổi tôi là . 
3. Trình độ học vấn cao nhất tôi đã hoàn thành là: . 
4. Tôi đã được thông báo và hiểu rõ hoàn toàn rằng: 

(a) Tôi có quyền được luật sư đại diện và nếu tôi không có tiền để trả cho luật sư 
thì sẽ có một luật sư được chỉ định cho tôi mà tôi không phải mất tiền. 

(b) Tôi bị cáo buộc (các) tội danh: 
 

Số TT                  Tội danh Điều luật RCW hay quy định thành phố 
(gồm cả điều khoan phụ) 

1.   

2.   

3.   

4.   

[ ] Nạn nhân của (các) tội danh số__________là vợ/chồng/bạn tình của bị cáo. 
[ ] Nạn nhân của (các) tội danh số__________là một thành viên trong gia đình hay gia hộ 

của bị cáo. 
Các yếu tố của tội danh là: 
[ ] theo như được ghi trong bản cáo trạng. 
[ ] như sau:    
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  . 
5. Tôi hiểu rằng tôi có những quyền quan trọng sau đây, và rằng tôi từ bỏ tất cả 

những quyền này khi nhận tội: 
(a) Quyền được có một phiên xử nhanh chóng và công khai trước một bồi thẩm đoàn vô 

tư ở quận/hạt nơi vụ án được cho là đã xảy ra; 
(b) Quyền giữ im lặng trước và trong khi xét xử cũng như quyền từ chối làm chứng 

chống lại bản thân mình; 
(c) Quyền tại phiên xử để nghe và chất vấn các nhân chứng được đưa ra để chống lại tôi; 
(d) Quyền tại phiên xử để tự làm chứng và kêu các nhân chứng ra để làm chúng giúp 

cho tôi. Tòa án có thể bắt những nhân chứng này ra hầu tòa và tôi không phải trả chi 
phí cho việc đó; 

(e) Quyền được xem là người vô tội trừ khi việc phạm tội được chứng minh đến mức 
không còn một nghi ngờ hợp lý hoặc trừ khi tôi nhận tội; 

(f) Quyền kháng cáo phán quyết kết án sau phiên xét xử. 
6. Khi cân nhắc các hậu quả của việc nhận tội, tôi hiểu rằng: 

(a) Quyền kháng cáo bản án của tôi có các hạn chế. 
(b) Tội danh mà tôi đang bị cáo buộc có bản án tối đa là_______ngày ở tù 

và___________$ tiền phạt. 
(c) Nhà chức trách truy tố sẽ đưa đề nghị dưới đây lên tòa: 

 
 
 
 

. 
(d) Thẩm phán không bắt buộc phải nghe theo đề nghị của bất cứ ai về bản án. Thẩm 

phán có thể ra bất cứ bản án nào đến mức tối đa theo luật bất kể nhà chức trách truy 
tố hay bất cứ người nào khác đề nghị như thế nào. 

(e) Thẩm phán có thể buộc tôi bị quản chế đến tối đa 5 năm nếu bản án của tôi có liên 
quan đến việc sử dụng bạo lực trong gia đình hay các tội liệt kê trong điều RCW 
46.61.5055 hoặc đến 2 năm cho tất cả các loại tội khác cũng như có thể đưa ra các 
điều kiện quản chế. Nếu thẩm phán bắt tôi phải ra tòa liên quan đến việc tuân thủ lệnh 
quản chế và tôi không có mặt tại phiên tòa đó thì thời hạn quản chế sẽ bị đình chỉ cho 
đến khi tôi xuất hiện chính thức trước tòa án. 

(f) Thẩm phán có thể buộc tôi phải trả các khoản án phí, lệ phí và phụ phí mà luật pháp 
cho phép. Thẩm phán cũng có thể buộc tôi phải trả tiền bồi thường cho bất cứ nạn 
nhân nào đã mất tiền hay mất tài sản do tội phạm của tôi. Số tiền bồi thường tối đa là 
gấp đôi số tiền thiệt hại của tất cả các nạn nhân hoặc gấp đôi số tiền tôi đã lấy được. 

(g) Nếu tôi không phải là công dân Hoa Kỳ thì việc nhận một tội danh mà có thể bị phạt 
theo luật pháp tiểu bang có thể là lý do khiến tôi bị trục xuất, bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ 
hay bị từ chối nhập quốc tịch theo luật pháp Hoa Kỳ. 
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Thông báo về một số loại tội phạm cụ thể: Nếu bất cứ đoạn nào sau đây được áp 
dụng thì ô thích hợp phải đánh dấu và bị cáo phải ký tắt tên bên cạnh đoạn đó. 

[ ] (h)   Tội  có bản 
án tối thiểu bắt buộc là ngày tù và   $ 
tiền phạt cộng với các khoản án phí và phụ phí. 

[ ] (i) Tội bán dâm, mua dâm, phơi bày thân thể nơi công cộng và cho phép hành 
nghề mua bán dâm có khoản phụ phí bắt buộc là____________$.  . Tòa 
án có thể giảm 2/3 khoản phí này nếu tòa thấy rằng tôi không có khả năng trả 
phí. RCW 9A.88.120. 

[ ] (j) Nếu tội này có liên quan đến việc mua dâm thì một trong những điều kiện nằm 
trong bản án là tôi không được tái phạm tội mua dâm hay lợi dụng trẻ em 
trong việc mua bán tình dục. Tòa sẽ áp đặt những giới hạn về địa bàn liên 
quan đến tội phạm, trừ khi tòa thấy không thể thực hiện được. Nếu đây là lần 
đầu tiên tôi phạm tội này thì tòa sẽ buộc tôi phải tham dự một chương trình 
giáo dục về những tác hại của việc mại dâm. 

[ ] (k)  Việc nhận tội này có hậu quả là Nha Lộ vận sẽ treo hay thu hồi bằng lái hoặc 
quyền lái xe của tôi trong khoảng thời gian ít nhất . 
Thời hạn treo hay thu hồi do Nha Lộ vận áp đặt cũng có thể lâu hơn tùy theo hồ 
sơ tiền án của tôi. Nha Lộ vận sẽ trừ đi số ngày mà bằng lái của tôi đã bị treo, 
thu hồi hay từ chối liên quan đến vụ án này trong thời gian trước khi tôi nhận tội. 
Nếu tôi đã hoàn tất một khoảng thời gian bị treo, thu hồi hay từ chối bằng lái hay 
quyền lái xe theo thủ tục hành chính trong luật RCW 46.20.3101 thì Nha Lộ vận 
không thể tiếp tục việc treo hay thu hồi nữa. Các điều kiện và lệ phí thêm có thể 
được áp dụng. RCW 46.61.5055(9). 

[ ] (l) Tôi hiểu rằng luật RCW 46.20.265 quy định việc thu hồi bằng lái của tôi nếu vi 
phạm hiện tại là một tội phạm theo phần 69.41 [thuốc theo toa], 69.50 [vi phạm 
Luật về các Chất quốc cấm] hay 69.52 [thuốc giả] của bộ luật RCW và tôi còn 
dưới 21 tuổi vào lúc phạm tội, HOẶC (b) vi phạm hiện tại là một tội phạm theo 
RCW 9.41.040 (có súng bất hợp pháp) và tôi còn dưới 18 tuổi vào lúc phạm tội, 
HOẶC (c) vi phạm hiện tại là một tội phạm theo phần 66.44 RCW [rượu/bia] và 
tôi còn dưới 18 tuổi vào lúc phạm tội, VÀ nếu một trường hợp (a), (b) hay (c) là 
đúng và tòa xác nhận rằng trước đây tôi đã phạm tội trong khi mang súng, phạm 
tội có súng bất hợp pháp hoặc phạm tội liên quan đến các mục 66.44, 69.41, 
69.50 hay 69.52 của bộ luật RCW. 
(a)  

[ ] (m)  Nếu tôi bị kết án tội vi phạm một lệnh bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình thì tòa 
sẽ ra lệnh bắt tôi trả khoản tiền phạt bắt buộc là 15$. RCW 26.50.110; (có hiệu 
lực bắt đầu ngày 1 tháng 7 năm 2022) RCW 7.105.450. 

[ ] (n)  Tôi không thể có, sở hữu hay có trong tầm kiểm soát của mình bất cứ loại súng 
nào, và theo luật liên bang thì không thể có bất cứ loại súng đạn nào cả, trừ khi 
quyền có súng được phục hồi bởi tòa án đã ra lệnh cấm tôi có súng hoặc tòa 
thượng thẩm tiểu bang Washington nơi tôi cư ngụ cũng như bởi tòa án liên 
bang khi cần có lệnh của họ. 

[ ] (o)  Giấy phép mang súng ngắn trong người (CPL): 
[ ]  Nếu tôi bị kết án theo luật RCW 9.41.270 về tội mang vũ khí có vẻ là có thể 

gây thương tích thì giấy phép CPL của tôi sẽ bị thu hồi. 
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HOẶC 
[ ]  Nếu tôi bị kết án theo luật RCW 9.41.280 về tội cố ý có vũ khí nguy hiểm ở 

một cơ sở trường học hay một khu vực trong cơ sở khác đang được sử 
dụng cho các cuộc họp chính thức của hội đồng giám đốc khu học chính thì 
giấy phép CPL của tôi sẽ bị thu hồi trong 3 năm và tôi sẽ bị cấm nộp đơn xin 
giấy phép CPL trong 3 năm. 
HOẶC 

[ ]  Nếu tôi bị kết án theo luật RCW 9.41.282 về tội có vũ khí nguy hiểm ở khuôn 
viên của một cơ sở giữ trẻ thì giấy phép CPL của tôi sẽ bị thu hồi trong 3 
năm, tôi sẽ bị cấm nộp đơn xin giấy phép CPL trong 3 năm tính từ ngày kết 
án và tôi phải ngay lập tức giao nộp giấy phép mang súng ngắn trong người 
của tôi, nếu có. 

[ ] (p)  Nếu tội này có liên quan đến việc vi phạm Chương 77 Bộ luật RCW thì Cơ quan 
Quản lý Cá và Thú hoang có thể, và trong vài trường hợp phải, treo hay thu hồi 
các quyền của tôi trong việc cấp giấy phép bắt cá hay săn thú. 

[ ] (q)  Nếu tội này có liên quan đến ma túy thì khả năng của tôi để hội đủ điều kiện 
hưởng các quyền lợi hỗ trợ giáo dục của tiểu bang hay liên bang sẽ bị ảnh 
hưởng. Luật 20 U.S.C. § 1091(r). 

[ ] (r) Việc nhận tội này được xem là một bản án theo luật RCW 46.25.010 và tôi sẽ 
không còn hội đủ tiêu chuẩn lái xe thương mại. RCW 46.25.090. Tôi có trách 
nhiệm thông báo cho Nha Lộ vận và chủ thuê lao động của tôi về việc nhận tội 
này trong vòng 30 ngày sau khi tòa ký giấy nhận tội này. RCW 46.25.030. 

[ ] (s)   Nếu vụ này có liên quan đến việc lái xe trong khi bị ảnh hưởng bởi rượu và/hoặc 
thực sự điều khiển xe trong khi bị ảnh hưởng bởi rượu và/hoặc ma túy thì tôi đã 
được thông báo và hiểu rằng tôi sẽ bị: 
[ ] các hình phạt quy định trong “Phụ lục DUI” 
HOẶC 
[ ] các hình phạt sau. Bản án bắt buộc tối thiểu: 

•   ngày ở tù. 
•   ngày giám sát điện tử tại nhà. 
•   $ tiền phạt. 
• Nếu có sẵn một chương trình theo dõi việc kiêng rượu/ma túy 24/7 thì tôi 

sẽ phải tuân thủ chương trình theo dõi 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần 
để đảm bảo tôi đang kiêng rượu/ma túy. 

• Tuân thủ các quy định và yêu cầu của Nha Lộ vận về việc lắp đặt và sử 
dụng một máy đo nồng độ cồn trong hơi thở ở tình trạng hoạt động tốt 
trong tất cả các xe cơ giới mà tôi lái. 

• Thời hạn sử dụng máy đo nồng độ cồn trong hơi thở ở xe sẽ được gia hạn 
thêm 12 tháng cho mỗi người dưới 16 tuổi đi chung xe nếu kết quả xét 
nghiệm nồng độ cồn trong máu (BAC) là dưới 0,15 hoặc có liên quan đến 
ma túy, THC hay không có kết quả xét nghiệm; hoặc được gia hạn thêm 18 
tháng nếu kết quả xét nghiệm BAC cao hơn hay bằng 0,15 hoặc tôi từ chối 
làm xét nghiệm. RCW 46.61.5055(6)(a). Các khoảng thời gian gia hạn này 
sẽ được cộng thêm vào bất kỳ điều kiện nào khác về máy đo nồng độ cồn 
trong hơi thở do tòa án hay Nha Lộ vận áp đặt cho tôi. 
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• Nha Lộ vận sẽ treo hay thu hồi quyền lái xe của tôi trong khoảng thời 
gian ấn định ở đoạn 6(k) trên đây. 

Nếu tôi không có tiền án thì thay vì ra bản án tù tối thiểu, thẩm phán có thể ra 
lệnh bắt tôi tham gia chương trình giám sát điện tử tại nhà trong ngày 
hoặc chương trình theo dõi việc kiêng rượu/ma túy 24/7 trong ngày. 
Nếu tôi có (các) tiền án: 

• Thẩm phán sẽ ra lệnh cho tôi tham gia buổi giám định chi tiết về tình trạng 
nghiện rượu và tôi phải tuân theo việc cai nghiện do cơ quan giám định đề 
nghị. 

• Nếu tôi có một tiền án thì thay vì ra bản án phạt tù và giám sát điện tử tại 
nhà trong các khoảng thời gian bắt buộc theo luật thì thẩm phán có thể ra 
lệnh cho tôi ở tù ít nhất_______ngày và sau đó tham gia chương trình 
giám sát điện tử tại nhà trong  ngày hoặc chương trình theo dõi việc 
kiêng rượu/ma túy 24/7 hay sử dụng máy đo nồng độ cồn trong hơi thở ở 
xe trong 120 ngày, hoặc cả hai. 

• Nếu tôi có từ 2 tiền án trở lên thì thay vì việc giám sát điện tử tại nhà trong 
khoảng thời gian bắt buộc theo luật, thẩm phán có thể ra bản án phạt tù thêm. 

Nếu thẩm phán ra lệnh cấm tôi dùng rượu/bia thì cũng có thể buộc tôi phải tham 
gia một chương trình theo dõi về vấn đề rượu/bia. Tôi sẽ phải trả chi phí cho 
chương trình theo dõi này trừ phi thẩm phán ghi rõ là chi phí được trả bởi một 
nguồn tài trợ khác. 
Nếu tôi không có nơi cư trú, điện thoại hay bất cứ phương tiện nào khác cần thiết 
để tham gia chương trình giám sát điện tử tại nhà thì thẩm phán có thể cho miễn 
việc giám sát điện tử tại nhà hoặc ra lệnh cho tôi phải có một dụng cụ theo dõi độ 
cồn trong người mà có khả năng báo cáo vô tuyến, miễn là dụng cụ này tương 
đối sẵn có. Thẩm phán cũng có thể cho miễn việc giám sát điện tử tại nhà nếu tôi 
ở ngoài tiểu bang hoặc nếu tòa án xác định rằng tôi có thể sẽ vi phạm quy định 
của chương trình giám sát điện tử này. Nếu thẩm phán cho miễn việc giám sát 
điện tử tại nhà thì họ sẽ ra bản án thay thế, có thể bao gồm những việc như lắp 
đặt máy đo nồng độ cồn trong hơi thở ở xe, phạt thêm ngày tù, đi lao động, đi học 
lao động hoặc tham gia chương trình theo dõi việc kiêng rượu/ma túy 24/7. 
Tôi hiểu rằng chương trình theo dõi việc kiêng rượu/ma túy 24/7 sẽ yêu cầu tôi 
phải đo hơi thở và thử máu, nước tiểu và các chất khác trong cơ thể để xem tôi 
có rượu, cần sa hay bất kỳ chất cấm nào khác trong người hay không. Các xét 
nghiệm này phải được thực hiện tại (các) địa điểm chỉ định. Tôi có thể được yêu 
cầu trả lệ phí và các chi phí khác của chương trình này. 
Thẩm phán sẽ ra lệnh quản chế bắt tôi phải tuân thủ các điều kiện sau: (i) không 
được lái xe cơ giới nếu không có bằng lái hợp lệ; (ii) không được lái xe cơ giới 
nếu không có bằng chứng cho thấy tôi có bảo hiểm xe hoặc một phương thức 
đảm bảo trách nhiệm tài chính khác; (iii) không được lái hay điều khiển xe cơ 
giới nếu nồng độ cồn trong máu là từ 0,08 trở lên hoặc nồng độ THC trong một 
mililít máu nguyên chất là từ 5,00 nanogram trở lên trong vòng 2 tiếng đồng hồ 
sau khi lái xe; (iv) phải đồng ý thử nồng độ cồn trong hơi thở hay máu theo yêu 
cầu hợp lý của một nhân viên thi hành luật pháp; (v) không được lái xe cơ giới 
nếu xe chưa được lắp đặt một máy đo nồng độ cồn trong hơi thở ở tình trạng 
hoạt động tốt theo yêu cầu của Nha Lộ vận. Tòa sẽ phạt tối thiểu 30 ngày tù cho 
mỗi trường hợp vi phạm các điều kiện bắt buộc trên đây và thời gian phạt tù này 
không thể được treo hay hoãn lại. Tòa cũng sẽ treo bằng lái của tôi trong 30 
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ngày cho mỗi trường hợp liên quan đến việc vi phạm các điều kiện. 
[ ] (t)  Nếu vụ án này liên quan đến việc lái xe liều lĩnh và tội danh ban đầu là lái xe 

trong khi bị ảnh hưởng bởi rượu và/hoặc thực sự điều khiển xe trong khi bị ảnh 
hưởng bởi rượu và/hoặc ma túy, và tôi có một hay nhiều tiền án theo định nghĩa 
trong luật RCW 46.61.5055(14) trong vòng 7 năm trước; hoặc nếu tội danh ban 
đầu là Gây án mạng bằng xe (RCW 46.61.520) hay Hành hung bằng xe (RCW 
46.61.522) trong khi đang bị ảnh hưởng bởi rượu hay bất kỳ loại ma túy/thuốc 
gây say nào; thì tôi đã được thông báo và hiểu rằng các hình phạt của tội Lái xe 
liều lĩnh theo mô tả trong "Phụ lục DUI" sẽ được áp dụng cho tôi. 

[ ] (u)  Nếu vụ án này liên quan đến tội lái xe bất cẩn bậc 1 và tôi có 1 hay nhiều tiền án 
theo định nghĩa trong luật RCW 46.61.5055(14) trong vòng 7 năm trước thì tôi đã 
được thông báo và hiểu rằng các hình phạt của tội Lái xe bất cẩn bậc 1 theo mô 
tả trong "Phụ lục DUI" sẽ được áp dụng cho tôi. 

[ ] (v)  Nếu vụ án này liên quan đến tội điều khiển xe không có máy đo nồng độ cồn 
trong hơi thở theo quy định của luật RCW 46.20.740 thì bản án của tôi sẽ được 
thi hành liên tiếp với bất kỳ bản án nào khác được ban hành theo các luật RCW 
46.20.750, 46.61.502, 46.61.504 hay 46.61.5055. RCW 46.20.740(3). 

[ ] (w)  Nếu vụ án này liên quan đến tội tránh dùng hay phá máy đo nồng độ cồn trong 
hơi thở theo quy định của luật RCW 46.20.750 thì bản án của tôi sẽ được thi 
hành liên tiếp với bất kỳ bản án nào khác được ban hành theo các luật RCW 
46.20.740(3), 46.61.502, 46.61.504, 46.61.5055, 46.61.520(1) hay 
46.61.522(1)(b). 

[ ] (x)  Nếu vụ án này có liên quan đến hành vi dâm ô trẻ vị thành niên bậc 2; tiếp xúc với 
trẻ vị thành niên với ý đồ đồi bại; có ý định, khuyến dụ hoặc mưu toan phạm tội về 
tình dục hoặc bắt cóc trẻ vị thành niên theo định nghỉa của luật RCW 9A.44.128; 
hoặc hành vi bất hợp pháp làm lây truyền bệnh HIV cho một trẻ em hay người lớn 
dễ bị tổn hại theo chương 70.24 RCW; thì tôi sẽ phải ghi danh với Sở Cảnh sát 
Quận theo như được mô tả trong “Phụ lục đăng ký người phạm pháp”. 

[ ] (y)  Theo luật RCW 43.43.754, nếu tội này thuộc loại yêu cầu phải ghi danh là người 
phạm tội bắt cóc hay tội về tình dục, hoặc là một trong các loại tội sau: hành hung 
bậc 4 có tố cáo được chứng minh rõ ràng về bạo lực gia đình, hành hung bậc 4 
với ý dâm, tiếp xúc với trẻ vị thành niên với ý đồ đồi bại, có hành vi dâm ô với 
người bị giam giữ/quản chế bậc 2, không chịu ghi danh, quấy nhiễu, mua dâm, có 
hành vi dâm ô với trẻ vị thành niên bậc 2, rình rập, phơi bày thân thể nơi công 
cộng, hoặc vi phạm lệnh bảo vệ nạn nhân hành hung tình dục; thì tôi sẽ bị buộc 
phải cung cấp mẫu sinh học cho mục đích phân tích DNA trừ khi tòa xác nhận 
rằng phòng thí nghiệm của Sở Tuần tra Tiểu bang Washington đã thu thập mẫu 
của tôi trước đây do một tội phạm khác mà tôi phải ghi danh. 

[ ] (z)  Giới hạn di chuyển: Tôi sẽ phải liên lạc với nhân viên quản chế, giám đốc sở 
quản chế hay người được chỉ định quản chế, hay nếu không có sở quản chế thì 
phải liên lạc với tòa án, để xin đi đến hay dọn nhà qua một tiểu bang khác nếu 
tôi bị quản chế trong 1 năm hay lâu hơn và tội này có liên quan đến: (i) vi phạm 
hăm dọa hay thực sự gây hại thể xác hoặc tâm lý trực tiếp cho người khác; (ii) 
vi phạm có liên quan đến việc có hay sử dụng súng ống; (iii) vi phạm bậc tiểu 
hình lần thứ hai hay nhiều hơn về việc lái xe trong khi bị ảnh hưởng bởi 
rượu/bia hay ma túy; (iv) vi phạm về tình dục mà tiểu bang nơi tôi đang cư ngụ 
buộc tôi phải ghi danh là người phạm tội tình dục. Tôi hiểu rằng tôi phải trả lệ 
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phí khi nộp đơn xin di chuyển hay dọn nhà. 
7. Tôi nhận (các) tội 

 như được ghi trong (các) giấy thông báo cáo trạng hay giấy phạt kèm thông báo ra 
tòa. Tôi đã nhận được một bản sao của giấy thông báo cáo trạng hay giấy phạt kèm 
thông báo ra tòa. 
[ ]  Việc sửa đổi giấy thông báo cáo trạng hay giấy phạt kèm thông báo ra tòa đã được 

thực hiện bằng lời nói và tôi từ bỏ quyền yêu cầu tòa đăng bạ một phiên bản sửa 
đổi của thông báo cáo trạng hay giấy phạt kèm thông báo ra tòa. 

8. Tôi nhận tội một cách tự do và tự nguyện. 
9. Không có ai hăm dọa làm hại dưới bất cứ hình thức nào cho tôi hay cho bất cứ ai 

khác để khiến tôi phải nhận tội này. 
10. Không có ai hứa hẹn bất cứ điều gì để khiến tôi phải nhận tội này, ngoại trừ những 

điều đã ghi trong giấy nhận tội này. 
11. Phần khai về vụ việc [của bị cáo]: Thẩm phán đã yêu cầu tôi cho biết bằng ngôn từ 

của chính tôi về những việc tôi đã làm để phải bị (các) tội này, kể cả các quan hệ gia 
đình liên quan đến sự bạo lực, nếu có. Đây là lời khai của tôi (ghi rõ những sự kiện cụ 
thể tạo ra từng yếu tố cấu kết thành tội): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

[ ] Nạn nhân của (các) tội này là vợ/chồng/bạn tình: (liệt kê tên)    

  . 
[ ] Nạn nhân của (các) tội này là thành viên trong gia đình hay gia hộ: (liệt kê tên) 

 
  .  
 



CrRLJ 4.2(g) 
Dành cho các tội vi phạm vào hoặc 
sau ngày 9 tháng 6 năm 2022 
(06/2022) 
CrRLJ 4.2(g) 

Bản khai của bị cáo  
   về việc nhận tội 

  Trang 8 / 8 

 

[ ] [Không có phần khai.] Thay vì đưa ra lời khai, tôi đồng ý để tòa có thể xem biên 
bản cảnh sát và/hoặc bản khai xác định đủ lý do bắt tội của công tố viên để xác 
nhận cơ sở thực tế cho việc nhận tội, gồm cả xác định mối quan hệ giữa tôi và mỗi 
nạn nhân, như sau:  
 
[ ] vợ/chồng/bạn tình: (liệt kê tên) . 
[ ] thành viên trong gia đình hay gia hộ: (liệt kê tên)     

  . 
12. Luật sư của tôi đã giải thích và chúng tôi đã bàn bạc đầy đủ hoặc tôi đã đọc tất cả các 

đoạn trên. Tôi hiểu rõ tất cả các đoạn đó. Tôi đã nhận được một bản sao của Bản khai 
của bị cáo về việc nhận tội này. Tôi không có câu hỏi nào nữa để hỏi thẩm phán. 

 
Ngày:       

Bị cáo 

Tôi đã đọc và bàn luận với bị cáo về bản khai 
này và tin rằng bị cáo có đủ năng lực pháp lý và 
đã hiểu hoàn toàn nội dung bản khai. 

 
Nhà chức trách truy tố  Luật sư của bị cáo 

 
Đánh máy hay viết rõ tên   Mã số luật sư đoàn  Đánh máy hay viết rõ tên    Mã số luật sư đoàn 

 
Bị cáo đã ký tên vào bản khai này tại một phiên tòa công khai trước mặt luật sư của bị cáo 
(nếu có) và thẩm phán có tên dưới đây. Bị cáo khẳng định rằng (đánh dấu vào ô thích hợp): 
[ ] (a) Bị cáo đã đọc bản khai trước đây; hoặc 
[ ] (b) Luật sư của bị cáo đã đọc bản khai cho bị cáo trước đây; hoặc 
[ ] (c) Một thông dịch viên đã đọc toàn bộ bản khai trên cho bị cáo và bị cáo hiểu rõ toàn bộ 

bản khai này. 
Xác nhận của thông dịch viên: Tôi là thông dịch viên đã được chứng nhận, đăng ký hoặc 
bằng cách khác được tòa án xác nhận có đủ khả năng thông dịch tiếng Việt, một ngôn ngữ 
mà bị cáo hiểu được. Tôi đã thông dịch văn bản này từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho bị cáo. 
Tôi xác nhận rằng các thông tin trên đây là đúng sự thật, chính xác và nếu khai gian thì tôi 
xin chịu phạt theo luật pháp tiểu bang Washington. 
Ký tại (thành phố) , (tiểu bang) , vào (ngày) . 

 
Thông dịch viên  Viết rõ tên 

Tôi xác nhận rằng bị cáo đã nhận tội một cách có hiểu biết, sáng suốt và tự nguyện. Bị cáo hiểu 
rõ các tội danh và hậu quả của việc nhận tội. Có đủ cơ sở thực tế để chấp nhận lời nhận tội. Bị 
cáo có tội theo cáo trạng. 

 
Ngày:       

Thẩm phán/Phụ thẩm/Thẩm phán tạm thời 


	4. Tôi đã được thông báo và hiểu rõ hoàn toàn rằng:
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