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Cách Giải quyết Giấy phạt/Phiếu phạt của Camera 
An toàn Tốc độ Tự động 
Trang web này cung cấp thông tin tổng quan về các lựa chọn của quý vị để giải 
quyết giấy phạt từ camera an toàn tốc độ ở Portland. 

Các lựa chọn để giải quyết giấy phạt của quý vị 
Có 6 lựa chọn khác nhau để giải quyết giấy phạt từ camera an toàn tốc độ. Camera 
an toàn tốc độ đôi khi được gọi là "camera tốc độ cố định". 
 

1. Trả phí để tham gia một lớp học và hủy bỏ giấy phạt 

Quý vị có thể đủ điều kiện để tham gia một lớp học về an toàn giao thông và được 
hủy bỏ giấy phạt. Giải pháp Lái xe Mô hình/Trung tâm Giáo dục Lái xe Oregon 
(ODEC) là nhà cung cấp lớp học chính thức. Quý vị đủ điều kiện nếu: 
 

• Quý vị không nhận được một phiếu phạt chạy quá tốc độ hoặc bất kỳ giấy 
phạt nào về việc Không Tuân theo Thiết bị Kiểm soát Giao thông trong 
suốt BA năm qua. Áp dụng với cả giấy phạt ngoài tiểu bang. 

• Quý vị là người lái xe được cấp phép, có giấy phép lái xe hợp pháp. 
• Giấy phạt đã được cấp và viết đúng chính tả TÊN và HỌ của quý vị như ghi 

trên Giấy phép Lái xe của quý vị. 
• Quý vị tham gia lớp học này ít nhất 14 ngày trước ngày tổ chức phiên tòa của 

quý vị. 
• Quý vị có một máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có 

webcam và truy cập internet. 
• Quý vị có địa chỉ email để nhận thông báo và liên kết mời vào lớp. 

Lớp học trực tuyến có sẵn bằng Tiếng Hàn, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng 
Việt. Vui lòng gọi cho Paradigm (971-701-0331) hoặc nhắn tin cho họ sau khi quý vị 
đăng ký. 

Nếu quý vị nhận được giấy phạt với tiền phạt $170, thì lớp học có chi phí $125. Nếu 
quý vị nhận được giấy phạt với tiền phạt $270, thì lớp học có chi phí $225. 
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Nếu quý vị không đủ khả năng tham gia lớp học, vui lòng gọi cho Trung sĩ John 
Holbrook theo số 503-823-2151. Anh ấy có thể thảo luận về các lựa chọn của quý vị 
với quý vị. 
 

2. Thanh toán giấy phạt của quý vị trực tuyến 

Quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm tiền phạt dựa trên lịch sử lái xe của quý vị. 

Hãy truy cập trang ePay của Bộ Tư pháp Oregon để thanh toán cho giấy phạt của 
quý vị. Trang web sẽ thông báo nếu quý vị đủ điều kiện để được giảm tiền phạt. 
 

3. Nhập lời tự biện hộ rằng không vi phạm nhưng cũng không 
tranh cãi và gửi thư giải thích (văn bản trình diện) 

Tùy chọn này từ bỏ quyền có một phiên xét xử và cung cấp một văn bản trình diện. 
Tòa án có thể xem xét lời khai bằng văn bản của quý vị khi xác định số tiền phạt. 
Quý vị phải ký tên và ghi ngày vào LỰA CHỌN 2 trên giấy phạt của quý vị và gửi qua 
đường bưu điện hoặc mang nó đến tòa án TRƯỚC ngày và giờ ghi trên giấy phạt 
của quý vị yêu cầu quý vị phải có mặt trước tòa.  

(Gửi thư tới: Multnomah County Circuit Court, P.O. Box 114, Portland OR 
97207) Quý vị cũng phải trả toàn bộ số tiền phạt được ghi trên giấy phạt của quý vị 
và cung cấp một bản tuyên bố bằng văn bản giải thích về tình huống của (các) 
trường hợp vi phạm bị thu tiền phạt. 
 

4. Có mặt trước tòa 

• Nhập một lời biện hộ vô tội và yêu cầu một phiên xét xử: Đến tòa án vào 
hoặc trước ngày và giờ được ghi trên đầu giấy phạt của quý vị để biện hộ vô 
tội và yêu cầu một phiên xét xử. 

• Gửi một văn bản yêu cầu một phiên xét xử: Quý vị phải ký tên và ghi ngày 
vào LỰA CHỌN 3 trên giấy phạt của quý vị và gửi/mang giấy phạt của quý vị 
đến tòa TRƯỚC ngày và giờ mà quý vị được yêu cầu có mặt trước tòa. Nếu 
quý vị gửi thư trả lời qua đường bưu điện, thư phải đến tòa án trước khi quý 
vị được yêu cầu trình diện.  

https://www.courts.oregon.gov/services/online/pages/epay.aspx


3 
 

Thông tin thêm có thể được tìm thấy trên giấy phạt của quý vị hoặc gọi tới số 503-
221-0415. 

5. Yêu cầu phiên xét xử chỉ với những lời khai bằng văn bản (không 
trình diện trước toà án hoặc đưa ra lời khai trước tòa) 
 
Liên hệ với tòa án trước ngày và giờ mà giấy phạt của quý vị yêu cầu quý vị trình 
diện để xác định xem quý vị có đủ điều kiện để xét xử bằng bản tuyên thệ hay 
không. Nếu có, phiên xét xử sẽ dựa trên lời tuyên thệ và lời khai bằng văn bản. 

Việc trình diện trước tòa trong tương lai có thể không cần thiết. Nếu quý vị không 
hội đủ điều kiện hoặc tòa án không đưa ra tùy chọn này, quý vị phải tuân thủ một 
trong những lựa chọn khác được liệt kê trên giấy phạt của quý vị.  
 

6. Không phải người lái xe? Gửi một Giấy xác nhận Vô tội 
(Certificate of Innocence - COI) 

Nếu quý vị không phải là người lái xe tại thời điểm ghi giấy phạt, hãy sử dụng phong 
bì quý vị được nhận kèm theo, gửi Giấy xác nhận Vô tội và bản sao dễ đọc của mặt 
trước và mặt sau bằng lái xe của quý vị đến Multnomah County Circuit Court, P.O. 
Box 114, Portland OR 97207.  

Giấy xác nhận vô tội đã điền đầy đủ và bản sao giấy phép lái xe phải được nhận 
trong vòng 40 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố trên giấy phạt, nếu không sẽ không 
được xử lý. Nếu quý vị không phải là người lái xe vào thời điểm vi phạm xảy ra, thì 
giấy phạt chống lại quý vị sẽ bị hủy bỏ. Các hình ảnh có độ phân giải cao được chụp 
trong quá trình vi phạm sẽ được xem xét và nếu xác định được rằng quý vị là người 
lái xe, giấy phạt sẽ được gửi lại cho quý vị qua đường bưu điện. 
 

Các thông tin liên lạc hữu ích 
• Tòa án Phúc thẩm Quận Multnomah (Portland) 971-274-0545 
• Tòa án Phúc thẩm Quận Multnomah (East County/Gresham) 971-274-0700 

(lựa chọn 4) 
• Đường dây nóng về Vi phạm có Bằng chứng Hành pháp là Hình ảnh: 503-221-

0415 hoặc 1-800-799-7082 
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• Trung tâm Giáo dục Lái xe Oregon (để được hỗ trợ về Lớp học An toàn cho 
Người lái xe): 971-701-0331 

• Dịch Vụ Phiên Dịch và Biên Dịch của PBOT: 503-823-5185 
 

Các Câu hỏi Thường gặp 
 

• Tôi viết séc cho ai?  
Ghi thanh toán séc cho: 
STATE OF OREGON [Số Giấy phạt] 
 

• Tôi có thể gửi séc và giấy phạt qua đường bưu điện tới đâu? 
Nếu quý vị chọn tùy chọn yêu cầu gửi thanh toán và giấy phạt qua thư, hãy 
gửi thư tới: 
Multnomah County Circuit Court 
P.O. Box 114 
Portland, OR 97207 
971-274-0545 
 

• Tôi có thể tìm số tiền phạt của mình ở đâu?  
Khoản tiền phạt của quý vị được nêu trong tài liệu "Giấy phạt Thống nhất và 
Khiếu nại Oregon” ("Oregon Uniform Citation and Complaint”) trong gói tài 
liệu phạt của quý vị. Tiền phạt giả định là số tiền bị đơn có thể trả để giải 
quyết hành vi vi phạm mà không cần phải làm gì khác, trừ trường hợp pháp 
luật hoặc tòa án yêu cầu bị đơn phải trình diện. 
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Khoản tiền phạt trên giấy phạt của quý vị xuất hiện ở khoảng giữa trang. 

 
• Tôi đã nhận được một giấy phạt cho một chiếc xe mà tôi đã bán. Tôi 

phải làm gì? 
Nộp Giấy xác nhận Vô tội mà quý vị nhận được trong gói phạt qua thư. Có 
thể xe chưa được sang tên cho người chủ mới. Nếu quý vị chưa báo cáo việc 
bán xe cho DMV Oregon, quý vị sẽ cần phải báo cáo việc đó. Quý vị có thể gọi 
Đường dây Dịch vụ Khách hàng của DMV Oregon theo số 503-945-5400. 
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