
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÔNG TY LUẬT KIRSHENBAUM & GOSS ĐÃ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH ĐỂ ĐẠI DIỆN CHO QUÝ VỊ 

 
Quý vị đã được xác định là đủ điều kiện để nhận được sự hỗ trợ của một luật sư bào chữa công và công ty luật của 
chúng tôi đã được chỉ định đại diện cho quý vị. Mục tiêu của chúng tôi là nhằm cung cấp sự đại diện chất lượng 
cao và liên tục thông báo cho quý vị về vụ việc của mình. 
 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 
 
Một luật sư từ văn phòng của chúng tôi sẽ gọi điện hoặc gửi thư điện tử cho quý vị vào các ngày sắp tới để thiết lập 
mối quan hệ ban đầu. Quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử bên trên. 
Việc giao tiếp là việc làm rất quan trọng để có được một mối quan hệ tốt giữa luật sư và khách hàng. 
 

ĐẶT LỊCH HẸN 
 
Quý vị cũng có thể đặt lịch hẹn gặp mặt luật sư. Các cuộc hẹn trực tiếp thường áp dụng vào các ngày Thứ Hai và 
Thứ Năm. Nếu quý vị gặp khó khăn để đến được văn phòng của chúng tôi, quý vị có thể sắp xếp một cuộc hẹn qua 
điện thoại. Nếu quý vị muốn đặt lịch hẹn gặp chúng tôi tại văn phòng và quý vị cần có một thông dịch viên chúng 
tôi có thể cung cấp thông dịch viên cho quý vị. Quý vị sẽ cần cho chúng tôi biết rằng quý vị cần thông dịch viên 
trước khi đặt lịch hẹn tại văn phòng. 
 

BÁO CÁO CỦA CẢNH SÁT 
 
Sau khi chúng tôi được thông báo về vụ việc của quý vị, chúng tôi sẽ nộp tài liệu lấy tên là Thông báo Hầu toà cho 
Toà án và công tố viên. Tài liệu này sẽ thông báo về việc khởi tố mà chúng tôi đại diện cho quý vị và yêu cầu họ 
cung cấp các phát hiện. Các phát hiện này chủ yếu bao gồm báo cáo của cảnh sát, nhưng có thể bao gồm các ghi 
chép bằng âm thanh hoặc hình ảnh. Có thể phải mất đến hai tuần để nhận được các tài liệu này và trong phần lớn 
các trường hợp việc gặp quý vị sau khi chúng tôi nhận được các phát hiện này sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn. 
 

CHUẨN BỊ VỤ VIỆC CỦA QUÝ VỊ 
 
Khi quý vị gặp luật sư của mình, quý vị cần chuẩn bị để cung cấp cho luật sư mô tả về sự việc và danh sách các 
nhân chứng (kể cả thông tin liên lạc) mà quý vị tin rằng họ có các thông tin liên quan đến vụ việc của mình. Quý vị 
không cần thiết cung cấp các giấy tờ này bằng văn bản, nhưng nếu có sẽ rất hữu ích cho chúng tôi. 
 
 
Các luật sư của chúng tôi mong sớm gặp quý vị và phục vụ các nhu cầu pháp lý của quý vị. 
 
 
KIRSHENBAUM & GOSS P.S. 


