SUSAN M. CHEHARDY

CURTIS B. PURSELL

THẨM PHÁN CHÁNH

THƯ KÝ TOÀ ÁN

FREDERICKA H. WICKER
JUDE G. GRAVOIS
MARC E. JOHNSON
ROBERT A. CHAISSON
STEPHEN J. WINDHORST
HANS J. LILJEBERG
JOHN J. MOLAISON, JR.

NANCY F. VEGA
PHỤ TÁ THƯ KÝ CHÍNH

FIFTH CIRCUIT

SUSAN S. BUCHHOLZ
PHỤ TÁ THƯ KÝ SỐ MỘT

101 DERBIGNY STREET (70053)
POST OFFICE BOX 489

CÁC THẨM PHÁN

GRETNA, LOUISIANA 70054
www.fifthcircuit.org

MELISSA C. LEDET
GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG

(504) 376-1400
(504) 576-0800 FAX

THÔNG BÁO SƠ LƯỢC CHO BỊ CÁO
TIỂU BANG LOUISIANA
CHỐNG LẠI

VỤ KIỆN SỐ:

Ngày

(Tên Bị Cáo)

GỬI:

(Tên Luật Sư Của Bị Cáo)

Theo LỆNH của Tòa Phúc Thẩm Vòng thứ Năm, bạn phải điền đầy đủ các thông tin yêu cầu dưới đây và gửi CHO BỊ CÁO
một bản sao của mẫu đơn này kèm theo bản sao sơ lược mà bạn đang nộp thay cho bị cáo.
Ngoài ra, bạn phải đính kèm một bản sao của mẫu đơn này vào bản sơ lược mà bạn đang nộp cho tòa án này. Nếu không đính
kèm một bản sao của mẫu đơn này vào bản sơ lược, văn phòng này sẽ từ chối việc nộp đơn của bạn.
1.) Tên Bị Cáo:
2.) Số DOC của Bị Cáo, nếu có:
3.) Địa Chỉ Hiện Tại của Bị Cáo:

Tôi xác nhận nơi đây rằng THÔNG BÁO này và một bản sao của THÔNG BÁO ĐỆ NẠP thay cho bị cáo đã được tôi gửi cho BỊ
CÁO vào ngày
. (Ngày này KHÔNG THỂ trễ hơn ngày bản sơ lược nộp cho Tòa Phúc Thẩm Vòng thứ Năm.
(Ngày Gửi)

Chữ Ký của Luật Sư cho Bị Cáo
Dành Cho Bị Cáo:

Ngày

:
(Tên Bị Cáo)
Theo LỆNH của Tòa phúc thẩm Vòng thứ Năm, bạn được thông báo rằng bạn KHÔNG BẮT BUỘC phải nộp bản sơ lược. Tuy
nhiên, nếu bạn chọn việc nộp bản sơ lược, bạn sẽ được giới hạn chỉ MỘT bản sơ lược. Bạn có thể xin hồ sơ đơn kiện đã nộp tại
tòa án này. Bản sơ lược của bạn PHẢI được nộp trong vòng 10 NGÀY kể từ ngày nhận thông báo này, bạn có thể yêu cầu hồ sơ
phúc thẩm của đơn kiện đã nộp tại tòa án này, một bản mẫu có đính kèm. Bản sơ lược KHÔNG ĐƯỢC dài quá 31 trang,
khoảng cách dòng đôi, và bạn phải xác nhận rằng bản sao của bản sơ lược cũng đã được gửi cho luật sư của bạn và luật sư của
Tiểu bang Louisiana.
Việc không xác nhận rõ ràng việc thông báo như nhắc đến nơi đây có thể dẫn đến việc bản sơ lược bị từ chối và gửi trả lại. Xin
đảm bảo rằng số vụ kiện nêu trên và tên vụ kiện của bạn có ghi rõ trong tất cả các hồ sơ gửi tới tòa án này.
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