
MC-410 V Yêu Cầu Hỗ Trợ dành cho 
Người Khuyết Tật BẢO MẬT

Lục sự nhận và đóng dấu ngày tháng tại đây.

Chỉ nhằm mục đích 
thông tin

Không nộp lên tòa
Tên và Địa Chỉ Tòa Án:

Mã Số Vụ Việc (nếu biết):

Tên/Loại Vụ Việc (nếu biết):

Nếu quý vị bị khuyết tật và cần được hỗ trợ trong thời gian 
hầu tòa, quý vị có thể sử dụng mẫu này để đưa ra yêu cầu của 
mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem mẫu MC-410-INFO.
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MC-410 Disability Accommodation 
Request CONFIDENTIAL

Clerk receives and date stamps here.

Court Name and Address:

Case Number (if you know it):

Case Name/Type (if you know it):

If you have a disability and need an accommodation while 
you are at court, you can use this form to make your 
request. For more information, see form                        .  
 
 
                                         

Make this request at least 5 days (when the court 
is open) before you need the accommodation.

1 Your information
Name:
Address:

Phone:

Email:

2 How are you involved in the case?
Juror Party Witness Lawyer
Other (explain):

3 When and where do you need the accommodation? [date(s), time(s), and court  
location]

4 What accommodation do you need at the court?

5 Why do you need this accommodation to assist you in court?

More information on this request is attached.
Date:

Type or print name Signature

(Optional) If a court employee, caregiver or other person helped fill out this form and is 
willing to provide more information if needed, provide contact information below:  

Email:Name: Phone:
www.courts.ca.gov

MC-410-INFO

Đưa ra yêu cầu này ít nhất 5 ngày (khi tòa mở cửa) 
trước khi quý vị cần sự hỗ trợ.

1 Thông tin của quý vị

Tên họ: 
Địa chỉ: 
 
Điện thoại: 
Email: 

2 Quý vị liên quan đến vụ việc như thế nào?
 � Bồi thẩm đoàn
 � Người làm chứng

 � Đương sự
 � Luật sư

 � Khác (nêu rõ):

3 Quý vị cần hỗ trợ khi nào và ở đâu? [(các) ngày, (các) giờ và địa điểm tòa án] 

4 Quý vị cần hỗ trợ gì tại tòa án? 

5 Tại sao quý vị cần sự hỗ trợ này tại tòa? 

 � Thông tin thêm về yêu cầu này được đính kèm.
Ngày: 

 
Đánh máy hoặc viết in hoa tên Chữ ký
(Không bắt buộc) Nếu một nhân viên tòa án, người chăm sóc hoặc người khác đã giúp điền 
vào mẫu này và sẵn sàng cung cấp thêm thông tin nếu cần, hãy cung cấp thông tin liên hệ 
bên dưới:
Họ tên:   Email:   Điện thoại: 

Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Rev. January 1, 2021, Optional Form
Cal. Rules of Court, rule 1. 100

Yêu Cầu Hỗ Trợ dành cho Người 
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https://www.courts.ca.gov/documents/mc410info.pdf


Tên: 
Mã Số Vụ Việc (nếu biết):

 Tòa điền vào bên dưới 

(Không bắt buộc)
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Name:
Case Number (if you know it):

Court fills out below
   
  Important! If your case is delayed or dismissed after you make this 
  request and you do not need the accommodation for the date you   
  specified under 3, please contact the court at: 
 

(Optional)

Phone: Email:

 Your request is GRANTED. The court will provide the accommodation(s) requested.

 Your request is DENIED IN WHOLE OR IN PART. The denied portion of your      
 request:

Does not meet the requirements of                                                  .
Creates an undue financial or administrative burden for the court.
Changes the basic nature of the court's service, program, or activity.

Explain the reasons supporting the box(es) checked above:

Instead, the court will provide the following accommodation(s):

 The court will provide the accommodation(s):
For the date(s) and time(s) requested Indefinitely
On date(s):

More information on this decision is attached.

Date:

Type or print name Signature 

The court responded in person, by phone, or mail/email on:

Note: You may be able to ask for a review of this decision.  
                                                                             explains how to do this.

For your protection and privacy, please press the Clear 
This Form button after you have printed the form. Print this form Save this form Clear this form

Cal. Rules of Court, rule 1.100

Cal. Rules of Court, rule 1.100(g)

Quan trọng! Nếu vụ việc của quý vị bị trì hoãn hoặc bị bác bỏ sau khi quý vị đưa 
ra yêu cầu này và quý vị không cần hỗ trợ vào ngày đã nêu ở mục 3, vui lòng liên 
hệ với tòa án theo địa chỉ:

Điện thoại:   Email: 

 � Yêu cầu của quý vị được CHẤP NHẬN. Tòa án sẽ thực hiện (các) hình thức hỗ trợ được 
yêu cầu.

 � Yêu cầu của quý vị bị TỪ CHỐI TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN. Phần bị từ chối trong yêu 
cầu của quý vị:

 � Không đáp ứng các yêu cầu của Quy Tắc Tòa Án California, quy tắc 1.100.
 � Tạo ra gánh nặng tài chính hoặc hành chính không đáng có cho tòa án. 
 � Thay đổi bản chất cơ bản của dịch vụ, chương trình hoặc hoạt động của tòa án.

Giải thích lý do chọn (các) ô ở trên: 

 � Thay vào đó, tòa án sẽ thực hiện (các) hình thức hỗ trợ sau:

Tòa án sẽ thực hiện (các) hình thức hỗ trợ:
 � Đối với (các) ngày và (các) giờ được yêu cầu
 � Vô thời hạn
 � Vào (các) ngày: 

 � Thông tin thêm về quyết định này được đính kèm.
Ngày: 

 
Đánh máy hoặc viết in hoa tên Chữ ký
Tòa án đã phản hồi trực tiếp, qua điện thoại hoặc thư/email ngày: 

Lưu ý: Quý vị có thể yêu cầu xem xét lại quyết định này.
Cal. Tắc Tòa Án California, quy tắc 1.100(g) giải thích cách thực hiện việc này.
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Chỉ dành cho bản tiếng Anh được điền qua mạng.
Để được bảo vệ và giữ quyền riêng tư, hãy bấm nút  

Xóa Mẫu Này sau khi quý vị đã in mẫu này.
In mẫu này Lưu mẫu này

Chỉ dành cho bản tiếng Anh được điền qua mạng.

Xóa mẫu này

https://www.courts.ca.gov/cms/rules/index.cfm?title=one&linkid=rule1_100
https://www.courts.ca.gov/cms/rules/index.cfm?title=one&linkid=rule1_100

	Mũi tên trang tiếp theo: 
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