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Q U Ậ N  S A N  D I E G O  

Chương Trình 
Khởi Đầu Mới 
(Fresh Start) 

 
Giải Trừ  

Hồ Sơ Hình Sự  
Toàn Diện 

 

Quận San Diego 
Văn Phòng Luật Sư Công  

 
 

Sứ Mệnh Của Chúng Tôi 
 

Là để bảo vệ các quyền lợi, 
tự do và nhân phẩm của 
mọi người dân tại Quận 
San Diego, cũng như duy trì 

nh toàn vẹn và công bằng 
của Hệ Thống Tư Pháp Hoa 
Kỳ thông qua việc cung cấp 
đại diện pháp lý tốt nhất 
trong mỗi vụ án mà chúng 
tôi thụ lý.  



Sẵn sàng cho một Sự Khởi Đầu Mới ? 

Để yêu cầu Hỗ Trợ, vui lòng điền vào mẫu 
đơn Yêu Cầu một Sự Khởi Đầu Mới mẫu 
đơn Hỗ Trợ có tại www.sandiego.gov/
public_defender. Nếu không có máy nh? 
Gọi cho văn phòng của chúng tôi số (619) 
338‐4700 và chúng tôi sẽ gửi cho quý vị đơn 
ghi danh hoặc quý vị có thể lấy đơn ghi 
danh tại bất kỳ văn phòng nào của chúng 
tôi. 

Khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị 
qua mẫu đơn hỗ trợ, một trong các luật sư 
của chúng tôi sẽ xem lại quá trình phạm tội 
của quý vị và lên một Kế Hoạch Khởi Đầu 
Mới cho quý vị. Tất cả các thông n được 
giữ kín  

Quý vị có thể làm gì để sẵn sàng cho 
một Sự Khởi Đầu Mới? 

Lập danh sách tất cả điều ch cực quý vị đã 
làm để hướng đến tương lai trong cuộc 
sống của mình. Thu thập bất kỳ tài liệu / hồ 
sơ nào cho thấy những điều hữu ích quý vị 
đã làm cho bản thân, gia đình và cộng đồng 
của mình kể từ khi trường hợp của quý vị 
xảy ra (ví dụ: giáo dục, tư vấn, việc làm, 
công việc nh nguyện, cam kết gia đình, 
v.v.). 

Có Câu Hỏi? 

Vui lòng email câu hỏi của quý vị đến 
Fresh.Start@sdcounty.ca.gov hoặc gọi (619) 
338‐4700 và yêu cầu nói chuyện với một 
luật sư của chương trình Khởi Đầu Mới 
(Fresh Start). 

Quý vị có cần một luật sư để được 
giải trừ hồ sơ hình sự? 
 
Không cần thiết. Một số lựa chọn Giải Trừ Hồ Sơ 
Hình Sự Khởi Đầu Mới tương đối đơn giản. Quý vị 
có thể truy cập các mẫu đơn thích hợp từ trang 
mạng của Tòa án Tối Cao San Diego. Thư viện Luật 
của Quận San Diego cũng có sẵn các hỗ trợ. Trong 
khi việc này không nhất thiết cần một luật sư, quý 
vị mong muốn có một luật sư. Quý vị có thể thuê 
một luật sư hoặc văn phòng của chúng tôi có thể 
giúp quý vị miễn phí. 
 
Liệu Có Bất Cứ Chi Phí Gì để Tham 
Gia Vào một Khởi Đầu Mới ? 
 
Chỉ có một vài lựa chọn Khởi Đầu Mới có phí tòa. 
Nếu quý vị có thu nhập thấp, Chương Trình Khởi 
Đầu Mới có thể giúp bạn nộp đơn xin miễn lệ phí 
tòa án. Không có phí cho các dịch vụ của chúng 
tôi. Dịch vụ của chúng tôi là miễn phí. 
 

Quý vị muốn m hiểu thêm về làm 
thế nào để có được một Khởi Đầu 
Mới và các lựa chọn có sẵn về giải 
trừ hồ sơ tội phạm? 

Để biết danh sách chi ết các câu hỏi thường gặp 
về các dịch vụ giải trừ hồ sơ được cung cấp qua 
chương trình Khởi Đầu Mới, hãy truy cập trang 
mạng của chúng tôi : 

www.sandiegocounty.gov/public_defender. 

Một hồ sơ tội phạm có thể làm cho việc 
kiếm việc làm, có được nhà ở, ghi danh và 
tài trợ giáo dục, và bảo đảm các cơ hội 
công dân khác là rất khó khăn. Tin vui là có 
những lựa chọn để quý vị hướng đến 
tương lai, ngay cả khi quý vị đã phạm sai 
lầm trong quá khứ. Từ việc giảm án hình 
sự nghiêm trọng đến tội nhẹ cho đến việc 
xóa / hủy bỏ bản án hình sự của quý vị để 
nhận Chứng Chỉ Phục Hồi, và hơn thế nữa, 
Văn Phòng Luật Sư Công của Quận San 
Diego hân hạnh giúp cho quý vị việc Khởi 
Đầu Mới của mình!  
 
Để tư vấn tốt nhất cho quý vị về các lựa 
chọn giải trừ hồ sơ của quý vị, chúng tôi sẽ 
lấy một bản sao Báo Cáo Quá Trình Hình 
Sự của Bộ Tư Pháp California (“rap sheet”) 
thay mặt quý vị miễn phí.  

Các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi 
sau đó sẽ xem lại quá trình phạm tội ở 
California của quý vị, xây dựng kế hoạch 
Khởi Đầu Mới chi ết, tham khảo ý kiến 
của quý vị về các chiến lược tốt nhất để và 

m kiếm tất cả các phương cách giải trừ 
phù hợp cho quý vị 

 

Khởi Đầu Mới: Giải Trừ Hồ Sơ Hình Sự Toàn Diện 


