
Tòa án trong cộng đồng & Tiếp 
tục hội chợ việc làm Climb

Ngày 19 Tháng Mười, 2022, 9AM-1PM 

Resource Connection Gym 
2300 Circle Drive - Fort Worth, TX 76119 

*Yêu cầu Đăng ký*

*SAFE HARBOR COURT* (TÒ A Á N CHE

GIẤU AN TOÀ N) Bất kỳ ai có các trát đòi tòa

chưa được xử lý với Tòa án Thành phố Fort

Worth đều có thể có mặt tại địa điểm tòa án

thành phố hoặc Tòa án trong sự kiện Cộng đồng,

mà không sợ bị bắt giữ vì các vụ án của họ, để

giải quyết các vụ án chưa được xử lý của họ và

có thể đủ điều kiện cho các phương án thay thế

như dịch vụ cộng đồng hoặc giảm số tiền phạt

của họ dựa trên khả năng chi trả.

Hội chợ Việc làm & Đối tác Nguồn trợ giúp

Gặp gỡ với hơn 50 nhà tuyển dụng khu vực thân thiện với Cựu chiến binh và Tái nhập cảnh đang tìm 
cách bổ sung các vị trí tuyển dụng. Các tổ chức sẽ có mặt tại chỗ để kết nối những người tham dự với 
các chương trình và dịch vụ như quần áo, giáo dục, hiểu biết về tài chính, sức khỏe, mẹo tìm việc làm và 
cơ hội đào tạo, dịch vụ pháp lý, hỗ trợ tiền thuê nhà, nơi tạm trú, dịch vụ vận chuyển, hỗ trợ tiện ích và 
các dịch vụ khác. 

Đăng ký tại 
https://ContinuingtheClimb.eventbrite.com

hoặc scan tại đây để đăng ký

mailto:Suzanne.Richards@FortWorthTexas.gov


Q. Điều này chỉ dành cho các trát đòi tại Fort Worth?

A. Đúng, đối với bất kỳ vụ án hình sự Loại C nào được đệ trình lên Tòa án, chẳng hạn như vi phạm
giao thông, vi phạm pháp lệnh, vi phạm luật hình sự ana thông qua việc ban hành lệnh trát đòi tòa.

Q. Bảo vệ An toàn (Safe Harbor) là gì?

A. Fort Worth là một Tòa án Bảo vệ An toàn, có nghĩa là cư dân luôn có thể đến địa điểm của Tòa án
Thành phố Fort Worth mà không sợ bị bắt giữ vì các trát đòi chưa xử lý được ban hành bởi Tòa án Thành
phố Fort Worth.

Q. Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?

A. Để biết thêm thông tin về sáng kiến này và các thông tin khác của tòa án, vui lòng truy cập
FortWorthTexas.gov/hoặc gọi cho Tòa án trong giờ làm việc theo số 817-392-6700.
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Hội chợ Việc làm & Đối tác Nguồn 
trợ giúp 
Gặp gỡ với hơn 50 nhà tuyển dụng khu vực thân thiện với Cựu 
chiến binh và Tái nhập cảnh đang tìm cách bổ sung các vị trí tuyển 
dụng. Các tổ chức sẽ có mặt tại chỗ để kết nối những người tham 
dự với các chương trình và dịch vụ như quần áo, giáo dục, hiểu 
biết về tài chính, sức khỏe, mẹo tìm việc làm và cơ hội đào tạo, 
dịch vụ pháp lý, hỗ trợ tiền thuê nhà, nơi tạm trú, dịch vụ vận 
chuyển, hỗ trợ tiện ích và các dịch vụ khác. 

Đăng ký tại 
https://ContinuingtheClimb.eventbrite.com 

Tòa án trong Cộng đồng 
*BẮT BUỘC phải Đăng ký Trước 
Các cá nhân có cáo buộc nổi bật với Tòa án thành phố Fort Worth 
có thể đăng ký trước và xuất hiện mà không sợ bị bắt vì các vụ kiện 
của họ, để giải quyết các trường hợp tồn đọng và có thể đủ điều 
kiện nhận các tùy chọn thay thế như dịch vụ cộng đồng hoặc giảm 
tiền phạt dựa trên khả năng chi trả. 
 

Sự kiện này chỉ dành cho các cáo buộc của Fort Worth (ví dụ bất kỳ vụ án 

hình sự Loại C nào được đệ trình lên Tòa án như vi phạm giao thông, vi phạm sắc lệnh và vi phạm 
bộ luật hình sự thông qua việc ban hành giấy phạt). 
 

Để đăng ký Tòa án trong Cộng đồng hoặc để biết thêm thông tin, 
hãy gọi 817-392-6700. 

hoặc scan tại đây để đăng ký 

Các đối tác 

Continuing the CLIMB 
RE-ENTRY JOB & RESOURCE FAIR/COURT IN THE COMMUNITY EVENT 

https://continuingtheclimb.eventbrite.com/



