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TIỂU BANG MAINE  
☐ SỔ GHI ÁN HÌNH SỰ THỐNG NHẤT         Quận:         
☐ TÒA ÁN CẤP CAO              Địa điểm:        
☐ TÒA ÁN QUẬN               Sổ ghi án số:        
 
TIỂU BANG MAINE  
    
đối với                SỰ ĐỒNG Ý CỦA BỊ ĐƠN VÀ 
                  LỆNH TRÌ HOÃN XỬ LÝ 
           
Bị đơn 
 
Theo 17-A M.R.S. §1348 và tiếp theo, tôi là bị đơn có tên nói trên, tôi đã tuyên bố trước tòa chấp nhận có tội và 
tôi đồng ý: 
 1.  Trình diện tại tòa án vào ngày giờ mà tôi được thông báo trình diện. 
 2. Không có bất kỳ hành vi phạm tội và vi phạm luật hình sự nào của liên bang, tiểu bang và địa phương. 

 3.  Tự xác định là đang được tạm hoãn xử lý nếu bị bắt giữ hoặc bị chất vấn bởi cơ quan thi hành pháp luật 
 và có văn bản thông báo cho Văn Phòng Luật Sư Quận về bất kỳ việc liên hệ với cơ quan thi hành pháp 
 luật trong vòng 96 giờ kể từ khi liên hệ. 

 4. Thông báo với tòa án có tên nói trên về bất kỳ thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại nào của tôi trong vòng 
 24 giờ kể từ khi thay đổi.  

 5. Tuân theo mọi điều kiện trong ☐Lệnh nộp tiền tại ngoại ☐Điều kiện phóng thích kèm theo. 
 6. Thanh toán phí giám sát hành chính là $        một tháng. 
  7. Khác:                             

                               
TÔI HIỂU RẰNG NẾU TÔI VI PHẠM BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO NÓI TRÊN, TÔI SẼ BỊ BẮT GIỮ, 
TÔI CÓ THỂ ĐƯỢC YÊU CẦU ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU KHÁC NHAU HOẶC BỔ SUNG VỀ VIỆC 
TẠM HOÃN XỬ LÝ, VÀ VIỆC TẠM HOÃN XỬ LÝ CÓ THỂ ĐƯỢC CHẤM DỨT VÀ TÔI CÓ THỂ 
BỊ KẾT ÁN NGAY LẬP TỨC. 
 
Khi ký tên ở đây, tôi công nhận rằng tôi hiểu rõ các quy định trong lệnh này, tôi đã nhận một bản sao lệnh này, 
tôi đồng ý tuân theo các yêu cầu nói trên, và tôi đồng ý tạm hoãn kết án đến ngày sau. 

Ngày:                          
                   Bị đơn 
Với tư cách là luật sư của bị đơn, tôi đã giải thích về thủ tục và sự đồng ý này cho bị đơn.  Tôi tin rằng bị đơn 
hiểu rõ đầy đủ ý nghĩa của việc đồng ý này và có đầy đủ năng lực tâm thần để ký bản đồng ý này một cách hiểu 
biết, chủ ý, và ý thức. 
Ngày:                          
                   Luật sư  

LỆNH 
Căn cứ vào những quy định nói trên, lời bào chữa cho việc có tội của bị đơn được chấp nhận và việc kết án 
được tạm hoãn cho đến buổi điều trần xử lý cuối cùng (trong vòng    tháng đến ngày sẽ do viên lục sự 
xếp lịch) (đến ngày:      ). Các yêu cầu nói trên được áp đặt có hiệu lực (ngay lập tức) (   ). 
Ngày:                             
                   Thẩm phán/Quan tòa  
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