
HƯỚNG DẪN CHO BIỂU MẪU MIỄN LỆ PHÍ 

Biểu mẫu FW 001: Yêu cầu Miễn Lệ phí Tòa án 

Trên trang thứ nhất, điền các ô ở bên phải của trang như sau: 

1. Ô thứ hai, bên phải: Viết Quận và Địa chỉ của Tòa án. Thông tin này 
có thể thấy trong Giấy triệu tập và Đơn khiếu nại của đơn kiện. 

2. Ô thứ ba, bên phải: Viết số vụ kiện. Thông tin này có thể thấy trong 
Giấy triệu tập và Đơn khiếu nại của đơn kiện. 

3. Ô thứ tư, bên phải: Viết tên vụ kiện. Tên vụ kiện là tên của chủ nhà 
kiện tên của người thuê nhà. 

Trên trang thứ nhất, điền các mục từ 1 đến 6 như sau: 

1. Mục 1: Viết bằng chữ in tên, địa chỉ, và số điện thoại của quý vị 
2. Mục 2: Nếu quý vị đi làm, viết bằng chữ in chức danh, tên chủ sử 

dụng lao động, và địa chỉ của chủ sử dụng lao động của quý vị 
3. Mục 3: Nếu quý vị không có luật sư, viết bằng chữ in “tự đại diện” 

(self-represented) hoặc để trống. 
4. Mục 4: Đánh dấu vào ô thứ nhất bên cạnh “Tòa Thượng thẩm” 
5. Mục 5: Đánh dấu vào Ô A, Ô B, hoặc Ô C. Chỉ đánh dấu một trong  

ba ô. 
a. Đánh dấu vào Ô A nếu quý vị nhận bất kỳ phúc lợi công 

cộng nào được liệt kê. Đảm bảo quý vị đánh dấu vào ô bên 
cạnh phúc lợi công cộng quý vị nhận. 

b. Đánh dấu vào Ô B nếu quý vị không nhận bất kỳ phúc lợi công 
cộng nào được liệt kê ở trên cạnh Ô A VÀ nếu thu nhập hàng 
tháng của hộ gia đình quý vị bằng hoặc ít hơn số tiền được liệt 
kê. Nếu quý vị đánh dấu vào ô này, quý vị phải điền các Mục 7, 
8, và 9 trên trang thứ hai. 

c. Đánh dấu vào Ô C nếu quý vị không chọn Ô A hoặc Ô B. 
Nếu quý vị đánh dấu vào ô này, quý vị phải điền toàn bộ 
trang thứ hai. 

6. Mục 6: Đánh dấu vào ô này nếu quý vị yêu cầu tòa án miễn lệ phí 
tòa án trong 6 tháng qua. 

Trên trang thứ nhất, viết ngày, viết bằng chữ in tên quý vị, và ký ở  
dưới cùng.  
 
Trên trang thứ hai, viết bằng chữ in tên và số vụ kiện của quý vị ở  
trên cùng. 
 
Chỉ điền phần còn lại của trang thứ hai nếu quý vị đánh dấu vào Ô 5(b) và 
Ô 5(c) trên trang thứ nhất. 



1. Nếu quý vị đánh dấu vào Ô 5(b) trên trang thứ nhất, điền Mục 7, 
8, và 9. Đây là nơi quý vị điền thu nhập hàng tháng của hộ gia 
đình quý vị. 

2. Nếu quý vị đánh dấu vào 5(c) trên trang thứ nhất, quý vị phải 
điền toàn bộ trang thứ hai. Đây là nơi quý vị điền thu nhập hàng 
tháng của hộ gia đình, số tiền và bất động sản mà hộ gia đình 
quý vị sở hữu, và các khoản khấu trừ và  phí tổn hàng tháng 
của hộ gia đình quý vị. 

 

 
Biểu mẫu FW 002: Yêu cầu Miễn Lệ phí Tòa án Bổ sung 

Lưu ý: Quý vị phải hoàn thành và nộp biểu mẫu này nếu quý vị đang 
yêu cầu xét xử với bồi thẩm đoàn. 

Điền các ô ở bên phải của trang này như sau: 

1. Ô thứ hai, bên phải: Viết Quận và Địa chỉ của Tòa án. Thông tin này 
có thể thấy trong Giấy triệu tập và Đơn khiếu nại của đơn kiện. 

2. Ô thứ ba, bên phải: Viết số Vụ kiện. Thông tin này có thể thấy trong 
Giấy triệu tập và Đơn khiếu nại của đơn kiện. 

3. Ô thứ tư, bên phải: Viết tên vụ kiện. Tên vụ kiện là tên của chủ nhà 
kiện tên của người thuê nhà. 

Hoàn thành các mục từ 1 đến 6 như sau: 

1. Mục 1: Viết bằng chữ in tên, địa chỉ, và số điện thoại của quý vị 
2. Mục 2: Nếu quý vị không có luật sư, viết bằng chữ in “tự đại diện” 

(self-represented) hoặc để trống. 
3. Mục 3: Viết ngày yêu cầu miễn lệ phí gần nhất của quý vị mà 

tòa án đã chấp nhận. Để trống nếu quý vị không có yêu cầu 
như vậy. 

4. Mục 4: Chỉ đánh dấu vào ô áp dụng cho quý vị nếu gần đây quý 
vị yêu cầu miễn lệ phí tòa án. 

5. Mục 5: Đánh dấu vào mọi ô mà quý vị muốn tòa án miễn. Đánh dấu 
vào ô thứ nhất “Lệ phí và phí tổn bồi thẩm đoàn,” (Jury fees and 
expenses) nếu quý vị đang yêu cầu xét xử với bồi thẩm đoàn. 

6. Mục 6: Giải thích tại sao quý vị cần những dịch vụ này. 

Viết ngày, viết bằng chữ in tên quý vị, và ký ở dưới cùng. 



Biểu mẫu FW 003: Lệnh Miễn Lệ phí Tòa án 

Điền các ô ở bên phải của trang này như sau: 

1. Ô thứ hai, bên phải: Viết Quận và Địa chỉ của Tòa án. Thông tin này 
có thể thấy trong Giấy triệu tập và Đơn khiếu nại của đơn kiện. 

2. Ô thứ ba, bên phải: Viết số Vụ kiện. Thông tin này có thể thấy trong 
Giấy triệu tập và Đơn khiếu nại của đơn kiện. 

3. Ô thứ tư, bên phải: Viết tên vụ kiện. Tên vụ kiện là tên của chủ nhà 
kiện tên của người thuê nhà. 

Hoàn thành Mục 1 và 2 như sau: 

1. Mục 1: Viết tên và địa chỉ của quý vị 
2. Mục 2: Nếu quý vị không có luật sư, viết bằng chữ in “tự đại diện” 

(self-represented) hoặc để trống. 

Trên trang thứ hai, trang thứ ba, viết bằng chữ in tên và số vụ kiện của quý 
vị lên đầu các trang. 

Không điền bất cứ chỗ nào khác trên biểu mẫu này. Tòa án sẽ điền phần 
còn lại. 


