
STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF LICENSING

PO Box 9031 • Olympia, Washington 98507-9031

Tên của nguyên đơn: 

Số giấy phép lái xe do WA cấp
Nguyên Đơn 
 và
TIỂU BANG WASHINGTON
DEPARTMENT OF LICENSING

Bị Đơn.

)
)
)
)
)
)
)
)
)

TRÁT HẦU TÒA cho Phiên Điều Trần 
của Người Lái Xe

Mã báo cáo sự việc: 

Ngày xảy ra sự việc: 

Tới: NGÀY PHIÊN ĐIỀU TRẦN:

THỜI GIAN PHIÊN ĐIỀU TRẦN:
 Giờ Thái Bình Dương

NHÂN DANH TIỂU BANG WASHINGTON, quý vị được yêu cầu trình diện QUA 
ĐIỆN THOẠI tại phiên điều trần của Department of Licensing được tổ chức vào 
ngày và thời gian nói trên.

Trát hầu tòa này vẫn có hiệu lực cho đến khi kết thúc phiên điều trần hoặc đến khi 
quý vị được Giám Định Viên Điều Trần hủy án. Phiên điều trần này là thủ tục tố tụng 
pháp lý chính thức và trát hầu tòa đã được ban hành theo luật pháp.

Quý vị phải gửi email ngay cho đơn vị điều trần theo địa chỉ hearingsubpoenas@dol.wa.gov 
để cung cấp số điện thoại có thể liên lạc với quý vị vào ngày giờ điều trần. Bất kỳ 
thư phúc đáp nào cho trát hầu tòa này phải bao gồm tên của người lái xe, số 
giấy phép và ngày điều trần. Nếu, với lý do hợp lý, quý vị không thể trình diện tại 
phiên điều trần đã được lên lịch, xin hãy liên hệ với đơn vị điều trần qua email càng 
sớm càng tốt.

Việc quý vị không trả lời và/hoặc trình diện theo trát hầu tòa này có thể dẫn 
đến việc bãi bỏ quyết định của Sở về vấn đề được đề cập ở trên.

Trát hầu tòa được yêu cầu bởi: 

Đề ngày  của , 20 .

Chữ Ký của Giám Định Viên Điều Trần:
Đánh Máy hoặc Viết In Hoa tên của Giám Định Viên Điều Trần: 

Đơn vị điều trần– Điện thoại: (360) 664-1444, Fax: (360) 570-4950, Email:Hearings@dol.wa.gov
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