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NẾU QUÝ VỊ LÀ BÊN KHÁNG CÁO VÀ QUÝ VỊ KHÔNG THỂ THAM GIA 
BUỔI ĐIỀU TRẦN TRONG THỜI GIAN DỰ KIẾN, ỦY BAN SẼ HỦY BỎ VỤ 

KIỆN. 

Hướng dẫn buổi điều trần 

Lời khai được đưa ra dưới hình thức lời tuyên thệ và buổi điều trần sẽ được 
ghi lại. 

ĐÂY LÀ BUỔI ĐIỀU TRẦN MÀ LỜI KHAI TUYÊN THỆ LÀ CẦN THIẾT. 
ĐÂY CÓ THỂ LÀ CƠ HỘI DUY NHẤT CỦA QUÝ VỊ ĐỂ LÀM CHỨNG. QUÝ 
VỊ CÓ THỂ TRÌNH BÀY BẰNG CHỨNG TẠI BUỔI ĐIỀU TRẦN VÀ QUÝ VỊ 
CÓ THỂ ĐƯỢC LUẬT SƯ ĐẠI DIỆN. TRONG CẢ HAI TRƯỜNG HỢP, QUÝ 
VỊ PHẢI SẮP XẾP CHO HỌ CÓ MẶT TẠI BUỔI ĐIỀU TRẦN. YÊU CẦU 
TRÁT ĐÒI PHẢI GỬI TRỰC TIẾP CHO VIÊN CHỨC ĐIỀU TRẦN. 

Nếu quý vị có giấy tờ, tài liệu cung cấp làm bằng chứng tại buổi điều trần, quý vị phải mang bản gốc 
để trình bày với Viên chức Điều trần và hai bản sao, trong đó một bản sao gửi cho luật sư của Ủy ban 
An ninh Việc làm và một bản sao cho bản thân quý vị. 

Nếu quý vị, với tư cách là bên kháng cáo, không có mặt trong buổi điều trần trực tiếp và không 
trả lời trong cuộc gọi ban đầu, buổi điều trần sẽ bị trì hoãn mười lăm (15) phút. Nếu bên kháng 
cáo không xuất hiện trong buổi điều trần sau 15 phút chậm trễ như vậy, đơn kháng cáo sẽ bị hủy 
bỏ. 

LƯU Ý: Chỉ Viên Chức Điều Trần được chỉ định để lắng nghe và xét xử vụ án mới có thể cho phép 
việc tiếp tục buổi điều trần. Do sự bất tiện và chi phí bổ sung liên quan, việc tiếp tục buổi điều trần 
chỉ được chấp nhận trong trường hợp bất thường. Để yêu cầu tiếp tục buổi điều trần, hãy gọi cho Viên 
chức Điều trần trước ngày điều trần theo lịch làm việc dự kiến. 
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