
  

Trung tâm EnVision Thành phố Fort Worth (City 
of Fort Worth EnVision Center) và các Đối tác 
Hành động Cộng đồng cũng sẽ hỗ trợ tại chỗ: 
 
*Yêu cầu Đăng ký trước 
*Hỗ trợ các dịch vụ tiện ích, khoản thanh toán tiệc 
ích quá hạn. 
*Huấn luyện kỹ năng việc làm và hỗ trợ tìm việc 
 
Để biết thêm thông tin về Trung tâm Envision và 
các dịch vụ liên quan, liên hệ với Suzanne Richards 
tại Suzanne.Richards@FortWorthTexas.gov hoặc 
gọi 817-392-2591. 

Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 10 | 9 a.m. tới Trưa 
Trung tâm Cộng đồng Northside (Northside Community Center) 

1100 NW 18th Street 
Fort Worth, TX, US 76164 

*Yêu cầu Đăng ký* 

Tòa án tại Cộng đồng/ 
Sự kiện Miễn trừ Lệnh Bắt giữ 

*TÒA ÁN CƯ TRÚ AN TOÀN* Bất kỳ ai có giấy phạt 
chưa giải quyết xong với Tòa án Thành phố Fort Worth 
có thể đến địa điểm của tòa án thành phố hoặc sự kiện 
Tòa án tại Cộng đồng mà không sợ bị bắt giữ vì vụ việc 
của họ, để giải quyết vụ việc chưa xong của họ và có 
thể đủ điều kiện cho các biện pháp thay thế như dịch 
vụ cộng đồng hoặc giảm mức phạt dựa trên khả năng 
chi trả. 
 
Các dịch vụ đi bộ đến khác sẽ có sẵn mà không cần lịch 
hẹn gồm: 
 
Hỗ trợ Pháp lý NorthWest Texas (Legal Aid of 
NorthWest Texas) 
Nhận các vụ việc dân sự chung, bao gồm luật pháp gia 
đình, di chúc và bất động sản, các vụ việc giữa chủ 
nhà/người thuê nhà, quyền lợi công cộng, thuế liên 
bang, phá sản và các vấn đề liên quan đến tài sản thực. 
 
Để biết thêm thông tin, hãy gọi 
Số điện thoại 1: 800-955-3959 
Số điện thoại 2: 817-336-3943 hoặc truy cập 
https://internet.lanwt.org/locations/fortworth 
 
Goodwill North Central Texas 
Cơ hội việc làm, các dịch vụ tìm việc, cố vấn nghề nghiệp 
riêng, huấn luyện các kỹ năng chuẩn bị sẵn sàng cho 
công việc bao gồm viết bản lý lịch xin việc, kỹ năng 
phỏng vấn và kỹ thuật tìm việc, miễn phí. 
Để biết thêm thông tin, gọi 817-332-7866 hoặc truy cập 
https://goodwillnorthcentraltexas.org/ 

mailto:Suzanne.Richards@FortWorthTexas.gov
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https://goodwillnorthcentraltexas.org/


 

H. Sự kiện này chỉ dành cho các giấy phạt của Fort Worth phải không? 
Đ. Đúng, dành cho các vụ việc tội phạm Loại C được trình lên Tòa án như vi phạm giao thông, vi 
phạm quy định và vi phạm luật hình sự thông qua việc phát hành phiếu phạt. 
 
H. Nơi Cư trú An toàn là gì? 
Đ. Fort Worth là một Tòa Án Cư trú An toàn, nghĩa là cư dân luôn có thể đến địa điểm Tòa án 
Thành phố Fort Worth mà không sợ bị bắt giữ vì lệnh bắt giữ chưa xử lý xong do Tòa án Thành 
phố Fort Worth đưa ra. 
 
H. Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu? 
Đ. Để biết thêm thông tin về sáng kiến này và thông tin khác của tòa án, vui lòng truy cập 
FortWorthTexas.gov/municipalcourt hoặc gọi cho Tòa án vào giờ làm việc theo số 817-392-
6700. 

Tòa Án tại Cộng đồng - Những 
Câu hỏi Thường Gặp 

https://www.fortworthtexas.gov/departments/municipal-court

