MỘT VÀI PHÍ HÌNH SỰ SẼ TỰ ĐỘNG ĐƯỢC GỠ BỎ

BỊ TÍNH PHÍ HÀNH
CHÍNH HÌNH SỰ?
THEO LUẬT MỚI CỦA TIỂU BANG CALIFORNIA (AB 1869), CÁC QUẬN VÀ TÒA ÁN KHÔNG
ĐƯỢC TÍNH PHÍ HOẶC THU PHÍ HÀNH CHÍNH HÌNH SỰ KỂ TỪ NGÀY 01/07/2021.

NHỮNG PHÍ NÀO SẼ ĐƯỢC LOẠI BỎ?
Bắt giữ:
Bắt giữ
Đăng ký
Lệnh trình diện toà/Phóng thích
do tự cam kết
Thời gian thử thách/Giám sát:
Thời gian thử thách hoặc bị quản chế
Báo cáo trước khi kết án/báo cáo điều
tra
Chuyển giao pháp lý
Quản thúc tại nhà
Theo dõi điện tử
Giám sát hiệp ước liên tiểu bang
Thanh toán/gói trả góp

Hiện tại tôi nên làm gì?

Có Luật sư đại diện:
Đăng ký luật sư do tòa chỉ định
Chi phí luật sư do tòa chỉ định (ví dụ:
luật sư công)
Trước phiên xét xử:
Chương trình nghỉ phép đi làm
Chương trình quản thúc tại nhà
Chương trình phóng thích do công tác
tình nguyện (Sheriff’s Work Alternative)
Theo dõi điện tử thay cho nộp tiền tại
ngoại hoặc bị tạm giam

Nếu tôi còn phí chưa nộp hết?

Hãy liên hệ với luật sư của quý vị hoặc
nhà cung cấp dịch vụ pháp lý địa
phương xung quanh quý vị (xem
trang tiếp theo) để xem luật này sẽ
ảnh hưởng cụ thể đến quý vị như thế
nào.

Quý vị không cần phải thực hiện bất kỳ
hành động nào Mọi khoản phí chưa
thanh toán, các bản án dân sự liên quan,
các khoản thế chấp hoặc tiền lãi mà quý
vị đang nợ sẽ tự động được xóa vào ngày
1 tháng 7 năm 2021.

Hãy kiểm tra xem quận của quý vị
có ngừng tính phí và thu phí sớm
hay không. Nếu quận của quý vị vẫn
chưa thực hiện theo luật mới, quý vị
có thể yêu cầu ban giám sát của
quý vị thực hiện luật mới ngay bây
giờ.

Một số khoản phí vẫn có thể được tính
và thu sau khi luật này có hiệu lực. Hãy
kiểm tra với luật sư hoặc nhà cung cấp
dịch vụ pháp lý địa phương của quý vị để
biết quý vị có thể phải trả những khoản
phí nào.

DANH SÁCH CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Đường dây nóng Root & Rebound (Toàn tiểu bang, Thứ Sáu hàng tuần
9-5 PT)
Điện thoại: (510) 279-4662
Trung tâm Pháp luật Cộng đồng Khu Vịnh Đông (Quận Alameda)
Số máy chính: (510) 548-4040
Đường dây Thông tin Lý lịch trong sạch: (510) 296-6696
Ủy ban Luật sư về Dân Quyền Khu Vịnh San Francisco (Khu Vịnh)
Điện thoại: (415) 543-9444
Dịch vụ Pháp lý Bắc California (Phía Bắc California)
Điện thoại: (866) 815-5990
Để nhận được danh sách các nhà cung cấp dịch vụ đầy đủ, vui lòng truy cập:
https://ebclc.org/cadebtjustice/resources/

Bạn quan tâm đến việc tham gia đấu tranh nhằm chấm dứt tất cả các khoản phí
trong hệ thống hình sự? Hãy truy cập: https://ebclc.org/cadebtjustice/about/

@CaDebtJustice

@CaDebtJustice

@cadebtjustice

