TÒA ÁN KHU VỰC TIỂU BANG OREGON
HẠT MULTNOMAH
TÒA VỊ THÀNH NIÊN
1401 Đại lộ NE 68
THÀNH PHỐ PORTLAND, BANG OREGON 97213
VỀ VIỆC:

1.

ĐƠN XIN XÓA HỒ SƠ PHẠM TỘI
Vụ số:

)
)
)

Tên của Đương Đơn theo hồ sơ___________
Họ
Giới tính:

Nam

____

Tên

_____________ Ngày sinh: _____________
Tên lót

Nữ

2.

Tên hiện tại của đương đơn

3.

Các tên khác có thể sử dụng trong Hồ Sơ Vị Thành Niên:

Họ

Tên

Tên lót

Ngày sinh:

Bí danh: ___________________ _________________________ ____________________ _______________
4.

Địa chỉ:

Phố

Thành phố

Tiểu bang

Zip

Điện thoại: _____________________________
5.

Đơn này không áp dụng để xin hủy hồ sơ tiền án cho các đối tượng là người trưởng thành, trong đó có các
trường hợp theo Dự Luật 11, ngay cả khi các trường hợp đó đã bị bác bỏ.

6.

Tôi là người có Hồ Sơ Tiền Án tại Tòa Vị Thành Niên và mong muốn được xóa hồ sơ phạm tội.

7.

Theo hình phạt về tội khai man, tôi xin trình bày với Quý Tòa và xin cam đoan rằng những điều nêu dưới đây là sự thật:
Tôi chưa từng bị nằm trong phạm vi thẩm quyền của Tòa Vị Thành Niên bởi trường hợp của tôi:
_______ đã được bãi bỏ mà không cần xét xử;
_______ đã được bãi bỏ sau khi trì hoãn có điều kiện;
_______ đã được xử lý bằng Thỏa thuận Chính thức về Trách nhiệm giải trình với Sở Thanh Thiếu Niên; hoặc
________ đã được Sở Thanh Thiếu Niên xử lý không chính thức;

8. Tôi từng bị xét xử bởi Tòa Vị Thành Niên, và
A.

Ít nhất là 5 năm
đã
chưa trôi qua kể từ lần mãn hạn (đóng vụ việc) gần đây
nhất xảy ra vào ______________________________________________________________________

B.

Kể từ ngày mãn hạn nêu trên, tôi
dành cho người trưởng thành.

C.

Hiện tại tôi

là

thành niên. Có

đã

chưa từng bị kết án phạm Trọng Tội hoặc Khinh Tội Loại A

tại tòa án

không là bị đơn trong vụ việc nào chờ xét xử tại tòa dành cho người trưởng thành hoặc tòa vị
không có vụ kiện tụng nào mà tôi là bị đơn liên quan đến tội hình sự hoặc đang chờ xét xử tại

bất kỳ Tòa Vị Thành Niên nào.

D.

Tôi hiện

E.

D.

có

không có vụ xét xử phạm tội đang tiến hành hay vụ xét xử liên quan.

Tôi đã đọc danh sách các hành vi phạm tội không được xóa hồ sơ và tôi đã từng

tòa vì các tội đó

chưa từng bị xét xử bởi

F.

Tôi không đáp ứng các yêu cầu khác của pháp luật về việc xóa hồ sơ phạm tội, xong tôi mong Quý Tòa coi

việc xóa hồ sơ phạm tội cho tôi là lợi ích tốt nhất của tôi cũng như của cộng đồng.
G.

Tôi có lý do để tin rằng các tòa sau, tòa vị thành niên, các cơ quan như Sở Dịch Vụ Nhân Sinh (DHS) và Sở Thanh
Thiếu Niên Oregon, các Cơ Quan Cảnh Sát, Cơ Quan Ttư Pháp và/hoặc các cơ quan Có bản sao hồ sơ phạm tội mà tôi
muốn xóa bỏ. Các cơ quan: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Căn cứ sự thực trình bày ở trên, nay tôi xin được xóa hồ sơ phạm tội vị thành niên của tôi.
VÀO NGÀY
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.

Đương Đơn

******************************Phần dưới đây phải được hoàn thành trước một Công Chứng Viên ************************
TIỂU BANG OREGON
Hạt Multnomah

)
) ss.
)

Sau khi tuyên thệ đúng thủ tục, tôi xin cam đoan rằng tôi là đương đơn trong vụ việc có tên
trên, rằng tôi đã đọc đơn này, hiểu rõ nội dung trong đơn là sự thực theo hiểu biết của cá nhân của tôi.

ĐÃ KÝ TÊN VÀ TUYÊN THỆ TRƯỚC MẶT TÔI vào

ngày

Đương Đơn

Công Chứng Viên Công Cộng cho
Nhiệm vụ của tôi chấm dứt ngày:
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