
 MC-410-INFO V  Cách Yêu cầu Hỗ trợ Hợp lý dành cho 
Người Khuyết tật tại Tòa

Tờ thông tin này dành cho mẫu 
MC-410 (Yêu cầu Hỗ trợ Hợp lý dành cho Người Khuyết tật.
Mục đích của tờ thông tin này là giúp quý vị:

• Yêu cầu tòa án cung cấp một hỗ trợ hợp lý ở trang 1 của mẫu MC-410.
• Hiểu rõ phản hồi của tòa án ở trang 2.

Nếu quý vị bị khuyết tật hoặc hạn chế và cần một hỗ trợ hợp lý trong thời gian hầu 
tòa, thì có một cách để yêu cầu một hỗ trợ hợp lý, đó là điền vào mẫu MC-410 và 
đưa cho Điều phối viên ADA hoặc người được chỉ định (người này có thể là lục sự 
tòa, một ủy viên bồi thẩm đoàn, hoặc một người khác). Ngoài ra, còn có các cách 
khác để yêu cầu một hỗ trợ hợp lý như gọi điện đến tòa án hoặc đến trực tiếp để hỏi 
Điều phối viên ADA hoặc người được chỉ định.

Xin lưu ý: Nếu quý vị nộp các giấy tờ cho tòa án bằng phương thức điện tử, thông qua 
hình thức nộp đơn điện tử, quý vị không phải nộp mẫu MC-410 trong hồ sơ của mình. 
Mẫu MC-410 là mẫu bảo mật, không nằm trong hồ sơ vụ việc. Mẫu này phải được cung 
cấp cho Điều phối viên ADA hoặc người được chỉ định tại tòa án của quý vị.

Đưa ra yêu cầu này ít nhất 5 ngày (khi tòa mở cửa) trước khi quý vị cần 
sự hỗ trợ.
Nếu không thể thực hiện trong thời hạn này, quý vị vẫn có thể đưa ra 
yêu cầu.

Trang 1 của mẫu MC-410 yêu cầu cung cấp thông 
tin mà tòa án cần để đưa ra quyết định về yêu cầu 
của quý vị.

This information sheet is for form MC-410 (Disability Accommodation Request). 
The purpose of this information sheet is to help you:

• Ask the court for an accommodation on page 1 of form MC-410.
• Understand the court’s response on page 2.

If you have a disability or limitation and need an accommodation while you are at 
court, one way to ask for an accommodation is to fill out form MC-410 and give it 
to the ADA Coordinator or designated person (this could be a court clerk, a jury 
commissioner, or another person). Other ways to ask for an accommodation are to 
call the court or go in person to ask the ADA Coordinator or designated person.

Please note: If you are submitting papers to the court electronically, through 
electronic filing, you must not include form MC-410 with your filing. Form MC-410 is 
a confidential form that is not part of the case file. The form must be given to the ADA 
Coordinator or designated person in your court.

Make this request at least 5 days (when the court is open) before you 
need the accommodation. 
If this is not possible, you can still make a request.

Page 1 of form MC-410 asks for the information the court needs to understand and 
make a decision about your request.

Court name and Address:
Write the name and address of your court. If 
you do not know the court address, ask the ADA 
Coordinator or court staff for help.

Case Number (if you know it):
If you have a case number, write it here.

Case Name/Type (if you know it):
If you know the name of your case, write it here.
Example: Guardianship of Jane Doe.
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Tên và Địa chỉ Tòa án:
Viết tên và địa chỉ tòa án của quý vị. Nếu quý vị 
không biết địa chỉ tòa án, hãy hỏi Điều phối viên 
ADA hoặc nhân viên tòa án để được giúp đỡ.

Mã Số Vụ Việc (nếu biết):
Nếu quý vị có mã số vụ việc, hãy viết nó ở đây.

Tên/Loại Vụ Việc (nếu biết):
Nếu quý vị biết tên vụ việc của mình, hãy viết nó 
vào đây.
Ví dụ: Quyền giám hộ của Jane Doe.

Tên và Địa chỉ Tòa án:

Mã Số Vụ Việc (nếu biết):

Tên/Loại Vụ Việc (nếu biết):

Judicial Council of California,
www.courts.ca.gov
New January 1, 2021, Optional Form
Cal. Rules of Court, rule 1.100
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1 Thông tin của quý vị
Viết tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của quý vị để tòa án có thể liên hệ 
với quý vị trong tương lai gần.

2 Quý vị liên quan đến vụ việc như thế nào?
Chọn ô mô tả quý vị là ai: bồi thẩm đoàn, đương sự, nhân chứng hoặc luật sư. 
Nếu quý vị không phải là những người này, mà là một người khác, hãy đánh dấu 
“Khác” và ghi rõ.

3 Quý vị cần hỗ trợ khi nào và ở đâu?
Cho tòa biết ngày và giờ quý vị cần sự hỗ trợ tại tòa và quý vị muốn ở nơi nào 
trong tòa án.

4 Quý vị cần hỗ trợ gì tại tòa án?
Viết ra sự hỗ trợ mà quý vị yêu cầu.
Ví dụ: Thông dịch viên ASL
Để biết thêm ví dụ về các hỗ trợ mà tòa án có thể cung cấp, hãy xem 
Hỗ trợ Hợp lý dành cho Người Khuyết tật tại các Tòa án California.

5 Tại sao quý vị cần sự hỗ trợ này tại tòa?
Giải thích với tòa án những gì quý vị không thể làm và sự hỗ trợ mà quý vị yêu 
cầu có thể giúp quý vị như thế nào.

Ví dụ: Tôi gặp khó khăn khi nghe và không thể nghe được như những người 
khác. Tôi cần một thiết bị trợ thính để nghe những gì đang diễn ra tại tòa án.

Có một ô chọn dưới câu hỏi này, quý vị có thể chọn nếu muốn đính kèm thông tin bổ 
sung về yêu cầu của mình vào mẫu này.

Chữ ký
• Viết ngày hôm nay, nhập hoặc viết in hoa tên của quý vị và ký vào dòng chữ 

ký bên cạnh mũi tên.
• Nếu có ai đó giúp quý vị điền mẫu này, chẳng hạn như nhân viên tòa án hoặc 

bạn bè, người chăm sóc hoặc người thân, quý vị có thể cung cấp tên, địa chỉ 
email và số điện thoại của họ để tòa án có thể liên hệ với họ nếu có bất kỳ 
câu hỏi nào liên quan đến yêu cầu này. Nội dung này là không bắt buộc.
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Tòa án sẽ phản hồi yêu cầu của quý vị bằng cách nói chuyện trực tiếp với quý vị, gọi 
điện cho quý vị, gửi thư hoặc gửi email phản hồi cho quý vị.
Trang 2 của mẫu MC-410 là nội dung phản hồi của tòa án đối với yêu cầu của quý vị.

MC-410-INFO How to Request a Disability Accommodation for Court

MC-410-INFO, Page 3 of 3How to Request a Disability 
Accommodation for Court

New January 1, 2021

The court will respond to your request by telling you in person, calling you on the 
phone, or mailing or emailing you a response.
Page 2 of form MC-410 is where the court responds to your request.

Important! If your case is delayed or dismissed after you make your 
request, please contact the court at the phone number or email address 
provided.

• The court will check one of two boxes. Either:

 3 Your Request is GRANTED
-OR-

 3 Your Request is DENIED IN WHOLE OR IN PART

If your request is denied in whole or in part, the court will tell you why it is 
being denied. If the court offers you a different accommodation, it will tell 
you what accommodation will be provided.

• If the court will provide an accommodation, it will tell you when the 
accommodation will be provided: either the dates and times you requested, 
indefinitely, or for different dates and times.

• If the court provides additional information about the decision, it will check that 
box and attach the information to the form.

• Underneath the court’s signature line, the court enters a date telling you when 
the court responded to the request. The court may respond by telling you in 
person, calling you on the phone, or by mailing or emailing you a response.

• At the bottom of the page, there is a link to information about how to ask for a 
review or the court’s decision.

Need More Help?
• See Disability Accommodations in California Courts.

• Visit your court’s website to find the ADA Coordinator.

 ₒ For help finding your court: www.courts.ca.gov/find-my-court.htm.

Quan trọng! Nếu vụ việc của quý vị bị trì hoãn hoặc bị bác bỏ sau khi 
quý vị đưa ra yêu cầu của mình, vui lòng liên hệ với tòa án theo số điện 
thoại hoặc địa chỉ email được cung cấp.

• Tòa án sẽ chọn một trong hai ô. Hoặc:
 3 Yêu cầu của quý vị được CẤP

-HOẶC-
 3 Yêu cầu của quý vị bị TỪ CHỐI TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN

Nếu yêu cầu của quý vị bị từ chối toàn bộ hoặc một phần, tòa án sẽ cho 
bạn biết lý do tại sao yêu cầu bị từ chối. Nếu tòa án cung cấp cho quý vị 
một hỗ trợ khác, tòa án sẽ cho quý vị biết hỗ trợ nào sẽ được cung cấp.

• Nếu tòa án cung cấp hỗ trợ, tòa án sẽ cho quý vị biết khi nào hỗ trợ sẽ được 
cung cấp: ngày và giờ quý vị yêu cầu, vô thời hạn, hoặc vào những ngày và 
giờ khác nhau.

• Nếu tòa án cung cấp thông tin bổ sung về quyết định này, tòa án sẽ đánh dấu 
vào ô đó và đính kèm thông tin vào mẫu này.

• Bên dưới dòng chữ ký của tòa án, tòa án sẽ nhập ngày cho quý vị biết khi nào 
tòa án phản hồi yêu cầu. Tòa án có thể phản hồi bằng cách nói trực tiếp với 
quý vị, gọi điện cho quý vị hoặc gửi thư hoặc gửi email phản hồi cho quý vị.

• Ở cuối trang, có một liên kết đến thông tin về cách yêu cầu xem xét lại hoặc 
yêu cầu quyết định của tòa án.

Cần Thêm Hỗ trợ?
• Xem Hỗ trợ Hợp lý dành cho Người Khuyết tật tại các Tòa án California.
• Truy cập trang web của tòa án của quý vị để tìm Điều phối viên ADA.

ₒ Để được trợ giúp tìm tòa án của quý vị: 
www.courts.ca.gov/find-my-court.htm.
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