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Hướng Dẫn về Bản Sao Lục Án Lệnh 

Quý vị có thể yêu cầu bản sao lục từ nhà cung cấp do tòa án chỉ định bên dưới - vui lòng truy cập trực 

tiếp vào trang web của họ để yêu cầu hoặc làm việc với họ qua điện thoại/fax hoặc thư: 

eScribers, LLC 

Số điện thoại miễn cước – 800-257-0885 

Địa chỉ: 

7227 North 16th Street, Suite 207 

Phoenix, AZ 85020 

Địa chỉ Email: 

VTtranscripts@escribers.net 

www.escribers.net/vtorder.php 

 

Để gửi yêu cầu cấp bản sao lục, hãy truy cập trang web của nhà cung cấp và hoàn thành các biểu mẫu liên 

quan. Quý vị cần gửi một bản sao cho các bên khác có liên quan đến vụ việc. Quý vị có thể giữ một bản sao của 

Mẫu Yêu Cầu để làm hồ sơ của mình. 

 

ĐỐI VỚI KHÁNG CÁO TÒA ÁN TỐI CAO (bao gồm Điều Trần Tại Ngoại) 

Việc không yêu cầu cấp bản sao lục đúng quy định hoặc không trả khoản tiền ký quỹ thích hợp có thể dẫn đến 

việc bác bỏ Kháng Cáo Tòa Án Tối Cao của quý vị. 

 

Với tư cách là người nghèo túng, người kháng cáo hoặc người kháng cáo chéo có thể hội đủ điều kiện để được 

miễn trừ yêu cầu hoặc được trả tiền cho bản sao lục theo lợi ích cộng đồng. Xem V.R.A.P. 10(b)(8) & (9). 

 

Khi yêu cầu cấp bản sao lục, quý vị phải: 

· Yêu cầu cấp tất cả các bản sao lục cần thiết để xem xét phúc thẩm trong vòng 14 ngày kể từ ngày nộp 

thông báo kháng cáo. V.R.A.P. 10(b)(1). 

· Cung cấp một bản sao của yêu cầu cấp bản sao lục cho tất cả các bên. V.R.A.P. 10(b)(2). 

· Tuân thủ V.R.A.P. 10(c) nếu một số hoặc tất cả các thủ tục được quay video. 

THÔNG TIN GIÁ CẢ 
Thời gian hoàn thành 

Bản Sao Lục Điện Tử 

Bản PDF được gửi 
qua email (mức phí 

mỗi trang) 

Bản PDF qua email 
hoặc bản in (mức phí 

mỗi trang) 

1 ngày làm việc* $6.50 $7.25 

3 ngày làm việc* $5.25 $6.00 

7 ngày $4.20 $4.95 

14 ngày $3.65 $4.40 

30 ngày $2.90 $3.65 

Bản sao (vào sau này) $0.90  

Bản Sao Lục In Thêm $0.75 mỗi trang  

Chỉ Bản Sao dạng Media (Mỗi Phiên Điều Trần) $25.00  

 

Tiền ký quỹ: Quý vị sẽ phải trả một khoản ký quỹ lên đến 75% tổng chi phí dự kiến của bản sao lục đã hoàn thành tại thời điểm 

quý vị đưa ra yêu cầu. 

 

*Tòa án dự kiến sẽ cấp cho nhà cung cấp những tài liệu cần thiết trong vòng năm (5) ngày làm việc; do đó, có thể không 

đáp ứng được thời gian hoàn thành cấp tốc này. 
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Vui lòng chuẩn bị cung cấp thông tin sau cho nhà cung cấp để nhận được bản sao lục quý vị yêu cầu. 

Tên của người yêu cầu cấp bản sao lục Tên công ty luật Tên người liên lạc khác 

Địa chỉ (dòng 1)  

 

Địa chỉ (dòng 2)  

Thành Phố Số điện thoại 

Tiểu Bang Số fax 

Mã Zip Địa chỉ email 

 

Vui lòng đánh dấu các ô thích hợp: 

 Kháng Cáo tới Tòa Án Tối Cao 

Ngày nộp Thông Báo Kháng Cáo:   Luật Sư Phúc Thẩm   

 Kháng Cáo tới Tòa Án Tối Cao - Xem Xét Điều Trần Tại Ngoại 

Ngày nộp Thông Báo Kháng Cáo:   Luật Sư Phúc Thẩm   

 1 Thẩm Phán 

 3 Thẩm Phán 

 Tất cả các bên khác 

 

 Bản sao lục bằng văn bản - Bản dịch điện tử (đã được chứng nhận) gửi qua email 

 Bản sao lục bằng văn bản - Bản sao lục in - Kích thước thật 

 Bản sao lục bằng văn bản - Bản sao lục in - Kích thước thu nhỏ (4 tờ mỗi trang) 

 Bản sao lục bằng văn bản - Bản PDF gửi qua email 

 Bản sao băng/CD được yêu cầu 

 
 
Ngày điều 

trần 

Phòng 

xét xử 

Số sổ ghi 

án 

Tên vụ việc Thẩm 

phán 

Hình thức 

điều trần 

Thời 

lượng 

Lưu ý đặc biệt 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


