
Muốn Được Trì Hoãn Việc Khởi Tố

Nếu quý vị muốn được trì hoãn việc khởi tố từ tòa án cho vi phạm liên quan đến rượu / ma túy, quý vị có thể 
sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu Department of Licensing (DOL) trì hoãn việc đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép 
lái xe của quý vị.

Việc trì hoãn (hoặc hoãn lại) này không quá 150 ngày sau khi việc kết án được đệ trình ở tòa án, hoặc hai năm 
sau ngày bị bắt, tính theo ngày nào ngắn hơn. Việc hoãn lại không áp dụng cho giấy phép lái xe thương mại.

Để đủ điều kiện, quý vị phải:
• Đã được kiểm tra hơi thở / máu vào lúc quý vị bị bắt.
• Trước đây chưa từng tham gia bất cứ chương trình trì hoãn việc khởi tố liên quan đến rượu / ma tú.
• Gửi mẫu đơn đã được hoàn tất bằng cách email hoặc chuyển fax đến

Email: defprosnoi@dol.wa.gov
Fax: (360) 902-3802

Nếu quý vị đủ điều kiện được hoãn lại, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua đường bưu điện.

Người nộp đơn
Tên (Họ, Tên gọi, Ký tự đầu của tên lót) Ngày sinh (Mã vùng) Số điện thoại ban ngày

Số giấy phép lái xe Tiểu bang Ngày bị bắt Ngày bị kết án

Tên của luật sư đại diện (Nếu có)

Địa chỉ gửi thư của luật sư

Thành phố Tiểu bang Mã bưu điện (Mã vùng) Số điện thoại

Việc không có mặt tại cuộc phỏng vấn hoặc phiên điều trần hành chính có thể dẫn đến việc bị đình chỉ giấy 
phép. Nếu quý vị được lên lịch cho phiên điều trần hành chính, xin nhớ hủy bỏ hoặc có mặt theo như lịch hẹn. 
Để hủy bỏ, xin xem Request to Reschedule or Cancel Administrative Interview or Hearing (Yêu Cầu Lên 
Lịch Lại hoặc Hủy Bỏ Cuộc Phỏng Vấn hoặc Phiên Điều Trần Hành Chính) (HRNG-525-005).
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Deferred Prosecution
Department of Licensing
PO Box 9030
Olympia, WA 98507

http://www.dol.wa.gov/forms/525005.pdf
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