
Các xác nhận bằng văn bản về tư cách đạo đức tốt của 
quý vị có thể giúp quý vị trong vụ kiện tại toà án.
Việc thu thập một hoặc nhiều xác nhận từ những người “có danh 
tiếng tốt” là một ý tưởng hay. “Có danh tiếng tốt” nghĩa là những 
người này không có tiền án tiền sự hoặc tiếng xấu. Họ có thể là 
hàng xóm, bạn bè của gia đình, đồng nghiệp, thành viên trong 
các câu lạc bộ hoặc tổ chức mà quý vị tham gia (ví dụ: các nhóm 
cộng đồng, thể thao, tôn giáo, chính trị hoặc các nhóm khác). 

Mỗi xác nhận phải được đề địa chỉ “To the Presiding Magistrate” 
(Gửi Thẩm Phán Toà Sơ Thẩm Chịu Trách Nhiệm) hoặc “To the 
Presiding Judge” (Gửi Quan Toà Chịu Trách Nhiệm). Xác nhận phải:

• Được viết sạch sẽ hoặc được đánh máy 

• Có chữ ký kèm theo tên của cá nhân viết xác nhận được in 
bên dưới cùng với địa chỉ và nghề nghiệp của họ

• Đề ngày

Mỗi xác nhận phải bao gồm các thông tin sau:
• Tuyên bố của cá nhân viết xác nhận rằng họ biết về các bổn 

phận trước toà

• Khoảng thời gian cá nhân này quen biết quý vị 

• Mức độ quen biết quý vị của cá nhân này (ví dụ: là chủ sử 
dụng lao động, đồng nghiệp, linh mục, giáo viên, thành viên 
nhóm, bạn bè của gia đình, bạn cùng phòng, v.v..) 

• Đánh giá của cá nhân này về tư cách đạo đức của quý vị 

• Bất kỳ thông tin nào có thể giúp ích cho phiên toà liên quan 
đến các cáo buộc dành cho quý vị (ví dụ: tính trung thực nói 
chung của quý vị nếu đó là cáo buộc về tội ăn trộm, khả năng 
lái xe nói chung của quý vị nếu đó là cáo buộc lái xe trong 
tình trạng say rượu). 

Sẽ giúp ích cho luật sư của quý vị nếu quý vị có thể cung cấp xác 
nhận gốc cho toà án và một bản sao cho luật sư. Nếu quý vị tự đại 
diện cho mình, quý vị hãy giữ một bản và đệ trình một bản lên 
toà án. 
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