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I,
, understand that in all
summary cases in which a sentence of imprisonment has
been imposed, execution of the sentence shall be stayed
until the time for appeal expires pursuant to
Pa.R.Crim.P.461(A).

Tôi,
, hiểu rằng trong tất cả các
vụ xử đã có án tù, việc thi hành bản án sẽ được thực hiện
cho đến khi hết thời gian kháng cáo theo luật Pennsylvania
khoản Pa.R.Crim.P.461(A).

I,
, understand that in any
summary cases in which a notice of appeal is filed, the
execution of sentence shall be stayed pursuant to
Pa.R.Crim.P.461(B).
I,
, have waived my right to
counsel as provided for in Pa.R.Crim.P.121.

Tôi,
, hiểu rằng trong tất cả các
vụ xử đã có thông báo nạp đơn kháng án, việc thi hành bản
án sẽ được thực hiện dựa theo luật Pennsylvania khoản
Pa.R.Crim.P.461(B).
Tôi,
, đã từ bỏ quyền được có
luật sư dựa theo luật Pennsylvania Pa.R.Crim.P.121.

I knowingly, voluntarily, and intelligently waive the stay of
execution of sentence provided for in Pa.R.Crim.P.461.

Tôi cố ý, tự nguyện và sáng suốt muốn tiếp tục thi hành án
được quy định trong luật Pennsylvania Pa.R.Crim.P.461.

I certify that this filing complies with the provisions of the
Case Records Public Access Policy of the Unified Judicial
System of Pennsylvania that require filing confidential
information and documents differently than non-confidential
information and documents.

Tôi xác nhận rằng việc nộp hồ sơ này tuân thủ các quy định
của Chính sách Truy cập Công khai Hồ sơ Vụ án của Hệ
thống Tư pháp Pennsylvania, theo đó, việc nộp thông tin và
tài liệu bí mật khác với thông tin và tài liệu không bí mật.

(Signature of Defendant)
(Chữ ký của Bị đơn)
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