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COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA  
COUNTY OF 
TIỂU BANG PENNSYLVANIA  
QUẬN 

 

GUILTY PLEA COLLOQUY 

THẢO LUẬN VỀ NHẬN TỘI 

 

 
Commonwealth of Pennsylvania 
Tiểu bang Pennsylvania 

 v./kiện với 

 
 

 
Docket No: 

 Sổ ghi án của Tòa số:  

Case Filed: 

Vụ việc: 

OTN: 
Số theo dõi OTN: 

 
 

 

Charge(s) (Các) cáo buộc 

Permissible range of sentence and/or fines: Mức phạt và/hoặc tiền phạt được luật cho phép: 

 

I,_________________, understand the nature of the charges 
to which I am pleading guilty.  

Tôi, _________________, hiểu thực chất các cáo buộc mà tôi 
muốn nhận tội.  

I, _________________, acknowledge that there is a factual 
basis for this plea. 

Tôi, _________________, nhìn nhận việc nhận tội này dựa 
trên một số bằng chứng có thật. 

I, _________________, understand that I am presumed 
innocent until I am proven guilty. 

Tôi, _________________, hiểu rằng tôi được xem là vô tội 
cho tới khi có bằng chứng kết tội tôi. 

I, _________________, am aware of the permissible range of 
sentences and/or fines for the offenses with which I am 
charged. 

Tôi, _________________, biết rằng có mức phạt và/hoặc tiền 
phạt được luật cho phép đối với các vi phạm mà tôi bị cáo 
buộc. 

  
In third degree misdemeanor cases, please complete: Đối với tội nhẹ cấp 3, xin ghi thêm như sau: 

  
I, _________________, understand that I have a right to trial 
by jury. 

Tôi, _________________, hiểu rằng tôi có quyền được xử 
bằng bồi thẩm đoàn. 

 

 

I knowingly, voluntarily, and intelligently make this plea 
of GUILTY. 

Tôi xác nhận mình đưa ra lời NHẬN TỘI này một cách cố 
ý, tự nguyện và minh mẫn. 

  

I PLEAD GUILTY. TÔI XIN NHẬN TỘI. 

 

__________________________________________ 

(Defendant/Bị đơn) 
 

__________________________________________ 

(Date/Ngày) 
 

Mag. Dist. No: 
Tòa sơ thẩm số:  
MDJ Name: 
Tên thẩm phán: 
Address: 
Địa chỉ: 
 

 
Telephone: 
Điện thoại: 
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