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Giới Thiệu 

❖ Thông tin này không phải để thay thế cho một luật sư đại diện. Hãy cố gắng 

tham vấn hoặc thuê một luật sư trước khi trả lời một vụ kiện. 

❖ Chỉ đọc tài liệu này nếu quý vị được tống đạt từ Toà Án Tiểu Bang 

Washington. 

❖ Quý vị có thể tìm đọc tất cả các tờ thông tin và các tài liệu khác mà chúng tôi 

trích dẫn ở đây tại WashingtonLawHelp.org.  

Hãy sử dụng thông tin này nếu quý vị đã được tống đạt một vụ kiện đòi nợ và muốn 

tòa án không đưa ra phán quyết vắng mặt chống lại quý vị.  

 

Quý vị cũng có thể dùng công cụ phỏng vấn trực tuyến của chúng tôi, Trả Lời Một Vụ 

Kiện Đòi Nợ. Công cụ tạo ra các biểu mẫu tòa án cần thiết. Hãy dùng công cụ thay cho 

tập thông tin này nếu quý vị không muốn phải điền tay các biểu mẫu của mình. Công 

cụ phỏng vấn có tại địa chỉ . 

Tôi có buộc phải trả lời Đơn Khởi Kiện không? 

Không, nhưng nếu quý vị không nộp Bản Phản Biện thì tòa án sẽ đưa ra Phán Quyết 

Vắng Mặt chống lại quý vị. Hãy trả lời Đơn Khởi Kiện nếu quý vị muốn bào chữa cho 

vụ kiện. 

Sẽ thế nào nếu tôi không trả lời Đơn Khởi Kiện? 

Nguyên đơn sẽ tự động thắng án. Nguyên đơn sẽ được tuyên thắng cho mọi điều họ 

đã yêu cầu trong đơn khởi kiện. 

Tôi đã đề nghị thanh toán từng khoản nhỏ cho hóa đơn của 

mình hoặc đã cho Nguyên Đơn biết là tôi sẽ thanh toán đầy đủ 

sớm nhất có thể. Nguyên Đơn vẫn có thể kiện tôi chứ? 

Có. Họ sẽ nộp đơn kiện. Nếu họ thắng, tòa án sẽ cộng thêm các chi phí cho vụ kiện đó 

vào phần quý vị còn nợ. Chủ nợ không phải chấp nhận các khoản ít hơn khoản quý vị 

nợ.  
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Tôi không đủ khả năng trả nợ. Họ vẫn có thể kiện tôi chứ? 

Có. Đó không phải là một cách bào chữa. 

Tuyên Bố về Tài Sản và Thu Nhập Miễn Trừ là gì? 

Một bản tuyên bố là một bản khai có tuyên thệ. Tuyên Bố về Tài Sản và Thu Nhập 

Miễn Trừ cho các chủ nợ của quý vị biết quý vị có thu nhập và/hoặc tài sản mà pháp 

luật quy định rằng họ không thể lấy đi. 

Nếu quý vị nghĩ rằng thu nhập của mình được bảo vệ hoặc miễn trừ khỏi sai áp thì 

quý vị vẫn phải phản hồi, nhưng quý vị cũng nên tham vấn với một luật sư. 

❖ Nếu quý vị biết chắc rằng thu nhập và/hoặc tài sản của quý vị được bảo vệ 

hay miễn trừ khỏi sai áp thì quý vị cũng nên nộp một bản Tuyên Bố về Tài Sản 

và Thu Nhập Miễn Trừ và tống đạt cho luật sư của Nguyên Đơn. Đọc Khi Nào 

Tôi Nên Nộp Tuyên Bố về Tài Sản và Thu Nhập Miễn Trừ để tìm hiểu thêm. 

Trát Triệu Tập và Đơn Khởi Kiện là gì? 

Người khởi kiện phải chuẩn bị tuyên bố bằng văn bản cho thẩm phán biết vấn đề là 

gì và họ muốn điều gì. Tuyên bố đó chính là Đơn Khởi Kiện. 

Người khởi kiện là Nguyên Đơn.  

Nếu vụ kiện là chống lại quý vị thì quý vị là Bị Đơn. Nếu vụ kiện nêu tên quý vị là bị 

đơn thì quý vị phải phản hồi, kể cả khi quý vị nghĩ rằng món nợ không phải là của 

mình! 

Vụ kiện có thể là chống lại quý vị và JOHN DOE hoặc JANE DOE. Nguyên đơn đang cố 

gắng kiện cả quý vị và vợ/chồng của quý vị. Nguyên đơn tin rằng quý vị đã kết hôn 

nhưng không biết tên vợ/chồng của quý vị. Nếu quý vị đã kết hôn và đơn khởi kiện 

nêu tên vợ/chồng của quý vị (tên thực tế của họ hay JOHN hoặc JANE DOE) thì cả hai 

người phải phản hồi Đơn Khởi Kiện.  

Nguyên đơn phải gửi một bản sao Đơn Khởi Kiện cho quý vị để quý vị biết được về 

vụ kiện. 

Trong Đơn Khởi Kiện, Nguyên Đơn đưa ra các khẳng định về quý vị và các món nợ 

mà Nguyên Đơn tin rằng là của quý vị. Việc nguyên đơn nói nhiều điều về quý vị 

trong đơn khởi kiện không có nghĩa những điều đó là thật. 
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Bản Phản Biện là cơ hội để quý vị cho tòa án biết điều gì trong các khẳng định của 

Nguyên Đơn là đúng và nên được công nhận, điều gì là không đúng và nên bị bác bỏ, 

và những khẳng định mà quý vị không biết hoặc không hiểu, hay không thể nhớ liệu 

điều đó có đúng hay không (nên bị bác bỏ do thiếu thông tin). 

Quý vị cũng sẽ nhận được các Trát Triệu Tập. Trong đó nêu rằng:  

• Quý vị có quyền thể hiện sự không đồng ý với Đơn Khởi Kiện bằng văn bản. 

• Thời gian quý vị phải trả lời Đơn Khởi Kiện. Quý vị có 20 ngày kể từ ngày Đơn 

Khởi Kiện được gửi đến tay quý vị hoặc ai đó trong nhà quý vị chứ không 

phải 20 ngày kể từ ngày đóng dấu Trát Triệu Tập và Đơn Khởi Kiện. 

• Nơi để gửi Bản Phản Biện của quý vị. 

❖ Trát Triệu Tập không phải là thông báo về ngày diễn ra phiên tòa. Trát Triệu 

Tập đưa ra hướng dẫn về cách phản hồi đơn khởi kiện. 

Nếu quý vị không thông báo cho tòa án bằng văn bản rằng quý vị không đồng ý với 

cáckhẳng định trong Đơn Khởi Kiện thì thẩm phán sẽ cho rằng quý vị đồng ý với Đơn 

Khởi Kiện và thường sẽ trao cho Nguyên Đơn điều mà Nguyên Đơn đã yêu cầu. 

Nguyên đơn sẽ mặc định thắng kiện nếu quý vị không trả lời. Nếu tòa án đưa ra 

Phán Quyết Vắng Mặt chống lại quý vị thì quý vị sẽ không được thông báo về Phán 

Quyết nếu quý vị đã không nộp ít nhất một Thông Báo Trình Diện. 

Một khi Nguyên Đơn nhận được phán quyết chống lại quý vị thì Nguyên Đơn có thể 

được lấy tiền từ tài khoản ngân hàng, phiếu lương của quý vị, hoặc lấy đi một số tài 

sản của quý vị để chi trả theo phán quyết. 

Quý vị phải nộp một phản hồi bằng văn bản trong thời hạn trên Trát Triệu Tập của 

quý vị. Thời hạn đó thường là hai mươi ngày kể từ ngày tống đạt viên trao các giấy 

tờ cho quý vị hoặc một ai đó trong nhà quý vị. Hãy đọc kỹ Trát Triệu Tập để biết hạn 

chót. 

Quý vị có thể phản hồi bằng cách nộp cho người ký Trát Triệu Tập và Đơn Khởi Kiện 

một trong những giấy tờ sau: 

A. Thông Báo Trình Diện 

B. Bản Phản Biện 
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Thông Báo Trình Diện nêu rằng quý vị sẽ ra trình diện cho vụ kiện. Việc nộp một 

Thông Báo Trình Diện sẽ ngăn tòa ra đưa ra phán quyết vắng mặt chống lại quý vị 

mà không thông qua một phiên điều trần. Thông Báo Trình Diện không giải thích 

vị trí của quý vị trong vụ kiện. Bản phản biện của quý vị mới giải thích điều đó. 

Hãy sử dụng Thông Báo Trình Diện trong tập thông tin này. Hãy cố gắng chuẩn bị 

đồng thời cả Thông Báo Trình Diện và Bản Phản Biện. Quý vị ít nhất phải chuẩn bị 

Thông Báo Trình Diện. Nếu quý vị gửi thông báo đi và nộp lên trước khi Nguyên Đơn 

ra tòa thì Nguyên Đơn phải thông báo cho quý vị về tất cả các phiên điều trần trong 

tương lai tại tòa. 

Hãy sử dụng Bản Phản Biện trong tập thông tin này. Các hướng dẫn điền biểu mẫu 

được nêu dưới đây. 

Bản Phản Biện là gì? 

Đó là văn bản phản hồi của quý vị về các khẳng định trong Đơn Khởi Kiện. Quý vị là 

bị đơn. 

Trong Bản Phản Biện của quý vị:  

• Hãy nêu rõ nếu quý vị thừa nhận, phủ nhận, hay không biết rõ về các 

khẳng định được Nguyên Đơn đưa ra. Không thừa nhận bất kỳ khẳng định 

nào trừ khi quý vị biết khẳng định đó đúng 100%. Không phỏng đoán! Nếu 

quý vị không biết liệu số tài khoản được nêu có phải là số thẻ tín dụng của 

quý vị hoặc liệu số tiền mà Nguyên Đơn nói rằng quý vị nợ có chính xác hay 

không thì hãy phủ nhận khẳng định. Nếu quý vị không hiểu điều Nguyên Đơn 

đang nói thì hãy nói rằng quý vị không biết rõ.  

• Hãy đánh máy hoặc in bản phản biện của quý vị một cách gọn gàng. Bản Phản 

Biện của quý vị phải rõ ràng và có thể đọc được. 

Bằng cách điền Bản Phản Biện kịp thời, quý vị sẽ giữ được các quyền của mình để 

tranh tụng về vấn đề tại tòa và được thông báo về các phiên điều trần trong tương 

lai. 

Quý vị có thể cảm thấy xấu hổ hoặc thấy có lỗi vì nợ nần. Quý vị có thể chỉ mong mọi 

việc kết thúc cho xong. Nhưng quý vị vẫn nên nộp Bản Phản Biện. Điều đó không 

có nghĩa là quý vị đang cố né tránh các khoản nợ của mình. Quý vị có thể không 

đồng ý với khoản mà Nguyên Đơn yêu cầu trong Đơn Khởi Kiện. Quý vị cũng có thể 

muốn bảo lưu các quyền được thông báo về các phiên điều trần tương lai của mình. 
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Nếu quý vị không nộp Bản Phản Biện thì quý vị có thể mất đi cơ hội nêu lên khoản 

tiền mà quý vị nghĩ là mình phải trả. 

Nếu quý vị nộp Bản Phản Biện và thua kiện tại tòa thì quý vị có thể nợ thêm Nguyên 

Đơn các chi phí tòa án và phí luật sư.  

Quý vị sẽ cần một bản chính và hai bản sao Bản Phản Biện của mình. Quý vị nộp bản 

chính cho tòa án. Một bản sao cho Nguyên Đơn. Quý vị giữ lại một bản sao. Phần 

dưới đây, "Phải làm gì với Bản Phản Biện," sẽ giải thích. 

Tôi phải điền Bản Phản Biện và Biện Hộ Khẳng Định như thế 

nào? 

A. Đề mục 

Hãy xem trong Trát Triệu Tập và Đơn Khởi Kiện của quý vị. Trong đó có một dòng 

tiêu đề cho biết thông tin về vụ việc. Dòng tiêu đề này là “đề mục”. Tất cả các giấy tờ 

của tòa án, bao gồm Trát Triệu Tập, và Bản Phản Biện của quý vị, là các “biên bản 

biện hộ”. Tất cả các biên bản biện hộ đều có đề mục. 

Đề mục trông giống như sau: 

TÒA ÁN ______________, TIỂU BANG WASHINGTON, QUẬN HẠT______________ 

(TÊN BÊN ĐỐI LẬP CỦA QUÝ VỊ),  

  Số.___________________________________ 

 Nguyên Đơn,  

cáo kiện Phản Biện và Biện Hộ Khẳng Định 

(TÊN QUÝ VỊ),  

 Bị Đơn.  

 

• Dòng trên cùng cho biết tên tòa án, tiểu bang, và quận hạt. Ví dụ: “Tòa Án 

Quận, Tiểu Bang Washington, Quận Hạt Pierce”; “Tại Tòa Thượng Thẩm Tiểu 

Bang Washington đặt tại và phục vụ cho Quận Hạt Pierce”. 
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• Phần bên trái liệt kê tên Nguyên Đơn và Bị Đơn. Phần đó có thể nêu tên quý vị 

và sau đó là JANE DOE hoặc JOHN DOE. Nếu quý vị đã kết hôn thì chủ nợ đang 

khởi kiện cả quý vị và vợ/chồng của quý vị. Chủ nợ ghi JANE DOE hoặc JOHN 

DOE nếu chủ nợ không biết liệu quý vị đã kết hôn chưa hoặc không biết tên 

thật của vợ/chồng quý vị. 

• Khi cả quý vị và vợ/chồng của quý vị bị kiện (tên thực tế của vợ/chồng quý vị 

được nêu hoặc Đơn Khởi Kiện ghi JOHN DOE hay JANE DOE) thì cả hai người 

phải phản hồi vụ kiện. Cả hai người phải ký tên và đề ngày vào Thông Báo 

Trình Diện và Bản Phản Biện. 

• Phần bên phải liệt kê số mà lục sự tòa gán cho vụ việc này và tiêu đề của biên 

bản biện hộ.  

Trát Triệu Tập và Đơn Khởi Kiện phải có số hồ sơ. Nếu quý vị được tống đạt trước 

thời gian đó với một tố tụng không có số hồ sơ, hãy trao đổi ngay với một luật sư. 

Quý vị vẫn bị ràng buộc bởi giới hạn thời gian trong Trát Triệu Tập nhưng quý vị có 

thể chưa phải nộp Trả Lời của mình cho tòa án. 

Khi quý vị điền Bản Phản Biện thì hãy điền đề mục ở trên đầu trang. Hãy sao chép 

phần thông tin cần thiết từ Trát Triệu Tập và Đơn Khởi Kiện của quý vị. Hãy sao 

chép tên Nguyên Đơn và Bị Đơn chính xác như trên Trát Triệu Tập và Đơn Khởi 

Kiện, kể cả khi tên quý vị bị đánh vần sai hoặc quý vị hay vợ/chồng của quý vị được 

gọi là “John Doe”. 

B. Thừa Nhận/Phủ Nhận/Không Biết Rõ 

Hãy sử dụng thông tin trong phần giữa trang để nêu các câu trả lời của quý vị về các 

khẳng định trong Đơn Khởi Kiện. Thông thường, các đoạn trong Đơn Khởi Kiện đều 

được đánh số.  

Quý vị nên ghi số và cho biết một trong ba điều về mỗi đoạn của đơn khởi kiện. 

1. Quý vị thừa nhận đó là một khẳng định đúng. (Ví dụ: quý vị sống tại Quận Hạt 

Pierce. Quý vị không phải là thành viên Quân Lực Vũ Trang.) Chỉ thừa nhận 

khẳng định nếu quý vị đồng ý với mọi phần trong đó. Nếu không, hãy phủ 

nhận. 

2. Quý vị phủ nhận việc đó là một khẳng định đúng. (Ví dụ: Quý vị nợ một khoản 

tiền cụ thể của cá nhân được nêu tên.) Đừng cho rằng quý vị có nợ một 

khoản nhất định! đừng phỏng đoán! 
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3. Quý vị không biết rõ. Quý vị không biết liệu khẳng định có đúng hay không. 

(Ví dụ 1: cơ quan thu nợ kiện quý vị, khai là họ có đăng ký và được đảm bảo. 

Quý vị có thể cho rằng họ có như vậy, nhưng quý vị không có bằng chứng. Quý 

vị chưa từng nhìn thấy đăng ký của họ.) (Ví dụ 2: Nguyên đơn sử dụng các từ 

ngữ như vùng pháp chế, quyền tài phán, hoặc sự chỉ định. Quý vị không hiểu 

những từ này nghĩa là gì.) Đừng phỏng đoán! 

Hãy đọc cẩn thận Đơn Khởi Kiện. Quý vị phải trả lời tất cả cáckhẳng định trong Đơn 

Khởi Kiện bằng cách điền một số bên cạnh Thừa Nhận, Phủ Nhận, hoặc Không Biết 

Rõ. 

C. Biện Hộ 

Quý vị có thể được biện hộ chuyên môn hoặc pháp lý cho Đơn Khởi Kiện. Bản Phản 

Biện trong tập thông tin này liệt kê những biện hộ khả thi.  

Một vài ví dụ: 

• Thời hạn hiệu lực đã hết. Hành động thu nợ có một thời hạn. Chúng ta gọi đó 

là “thời hạn hiệu lực”. Thời hạn thông thường bắt đầu khi chủ nợ có được 

quyền khởi kiện quý vị (Ví dụ: khi quý vị lỡ mất kỳ thanh toán). Một khi thời 

hạn đã hết thì chủ nợ không còn có thể thu nợ từ quý vị. 

• Tống đạt quy trình không đầy đủ. Quý vị đã không nhận được Trát Triệu Tập 

và Đơn Khởi Kiện theo cách được luật pháp yêu cầu. Trát Triệu Tập và Đơn 

Khởi Kiện phải được trao cho quý vị hoặc ai đó ở độ tuổi phù hợp đang sống 

cùng với quý vị. 

• Đủ tư cách Được Chăm Sóc Từ Thiện. Yêu cầu thanh toán này dành cho hóa 

đơn bệnh viện. Hóa đơn phải được bao thanh toán bởi DSHS hoặc đài thọ bởi 

cơ sở Chăm Sóc Từ Thiênj. Đọc Tôi có thể dùng quyền lợi Chăm Sóc Từ Thiện 

để thanh toán hóa đơn viện phí của mình không? để tìm hiểu thêm.  

• Vi phạm Đạo Luật Không Có Bất Ngờ. Quý vị có bảo hiểm y tế. Yêu cầu này 

dành cho một hóa đơn y tế chưa thanh toán từ một nhà cung cấp ngoài mạng 

lưới. Nhà cung cấp đó lẽ ra chỉ tính phí cho quý vị nhiều như một nhà cung 

cấp ưu tiên. Truy cập Những điều người tiêu dùng cần biết về hóa đơn bất 

ngờ hay hóa đơn số chênh lệch, tại trang web của Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu 

Bang Washington (insurance.wa.gov) để tìm hiểu thêm. 

• Nguyên đơn là Người Mua Nợ. Nếu nguyên đơn là “người mua nợ” (bất kỳ 

người hoặc thực thể nào tham gia vào việc kinh doanh mua các khoản nợ quá 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/charity-care-medical-coverage-for-hospital-ba
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/charity-care-medical-coverage-for-hospital-ba
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/
https://www.insurance.wa.gov/
https://www.insurance.wa.gov/
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hạn hoặc không trả cho các mục đích thu nợ), phải đính kèm một bản sao hợp 

đồng vào đơn kiện và nêu một số dữ kiện nhất định trong đơn kiện. Các yêu 

cầu cho người mua nợ rất phức tạp. Liên lạc với luật sư nếu quý vị nghĩ rằng 

nguyên đơn là người mua nợ. Một số công ty mua nợ phổ biến nhất là: 

o Portfolio Recovery Associates 

o LVNV Funding 

o CACH 

o Jefferson Capital 

o Midland Funding or Midland Credit Management 

o Calvary SPV 

o Unifund 

Để biết thêm về các biện hộ, quý vị có thể gọi cho CLEAR nếu quý vị có thu nhập thấp 

theo số 1-888-201-1014. 

❖ Quý vị có thể có nhiều hơn một Biện Hộ Khẳng Định. Quý vị nên chọn tất cả 

các ô thích hợp trong biểu mẫu Bản Phản Biện. Quý vị có thể bị mất một 

“Biện Hộ Khẳng Định” nếu quý vị nộp một Bản Phản Biện không có nêu lên 

điều đó. 

D. Chữ Ký và Địa Chỉ của Quý Vị 

Ở trang cuối, hãy ghi ngày quý vị ký tên của mình. Bên dưới đó, hãy ký tên bằng chữ 

ký hợp pháp của quý vị (chữ ký quý vị dùng để ký séc).  

Ngay dưới chữ ký của quý vị, hãy viết in hoặc đánh máy tên của quý vị. Dòng tên 

phải dễ đọc. Ghi địa chỉ của quý vị bên dưới đó. Quý vị đã hoàn thành Bản Phản Biện 

của mình. 

❖ Hãy nhớ rằng: Nếu chủ nợ kiện cả quý vị và vợ/chồng của quý vị (Đơn Khởi 

Kiện nêu tên vợ/chồng của quý vị là Bị Đơn hoặc ghi là JOHN DOE hay JANE 

DOE) thì cả hai người phải ký tên của mình và ghi ngày ký tên. 
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Tôi đã điền hết các tài liệu (Thông Báo Trình Diện và/hoặc Bản 

Phản Biện). Rồi sao nữa? 

1. Ký và ghi ngày cho mỗi biểu mẫu. 

2. Làm hai bản sao cho mỗi biểu mẫu – một cho Nguyên Đơn (hoặc luật sư của 

Bên Nguyên Đơn, nếu có) và một cho bản thân quý vị. 

3. Trao đến tay hoặc gửi thư tín một bản sao của mỗi biểu mẫu cho Nguyên Đơn 

hoặc luật sư của Nguyên Đơn, nếu có. Quý vị có thể tự mình làm việc này. Quý 

vị không cần phải nhờ ai khác làm việc này. 

4. Nếu quý vị tự mình trao trực tiếp các biểu mẫu, thì luật sư của Nguyên Đơn 

phải nhận được chúng trước hạn chót (20 ngày kể từ ngày Trát Triệu Tập và 

Đơn Khởi Kiện được trao đến cho quý vị hay một thành viên trong hộ gia đình 

của quý vị). Hãy yêu cầu luật sư hoặc nhân viên văn phòng đóng-dấu-ghi-ngày 

cho bản sao của quý vị. 

5. Nếu quý vị gửi thư tín các tài liệu, thì quý vị phải gửi chúng theo thư ít nhất ba 

(3) ngày trước khi đến hạn. Hãy yêu cầu Bưu Điện cho mã theo dõi và xác nhận 

đã giao. 

6. Điền vào Bản Xác Nhận Tống Đạt: 

7. Điền vào đề mục. Ghi ngày quý vị tống đạt các tài liệu cho Nguyên Đơn hoặc 

luật sư của Nguyên Đơn. Kiểm tra phương thức tống đạt. 

8. Điền tên của Nguyên Đơn (hoặc luật sư) và địa chỉ tống đạt. 

9. Ở dưới cùng, hãy ghi ngày và nơi (Thành Phố và Tiểu Bang) quý vị đã điền Xác 

Nhận Tống Đạt. Ký tên cho Xác Nhận. Làm một bản sao để lưu hồ sơ của quý vị.  

10.  Hãy đem tất cả các tài liệu gốc (tài liệu quý vị đã ký) đến cho Lục Sự của Tòa 

Án và nộp chúng lên. Hãy yêu cầu để các bản sao của quý vị được đóng-dấu-

ghi-ngày làm bằng chứng rằng chúng đã được nộp.  

11.  Hãy giữ lại các bản sao của quý vị.  

❖ Quý vị phải nộp Bản Phản Biện của mình trong thời hạn được ghi trong Trát 

Triệu Tập (thường là hai mươi ngày). Một khi quý vị đã nộp Bản Phản Biện 

của mình và tống đạt cho luật sư của Nguyên Đơn đúng hạn, thì quý vị sẽ 

được thông báo về bất kỳ phiên điều trần nào. Nếu như quý vị đã trễ mất 
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thời hạn của mình, thì hãy cứ nộp một bản phản biện. Một Bản Phản Biện 

muộn có thể tốt hơn là không trả lời. Nếu như quý vị đã quá trễ, và tòa án đã 

ra phán quyết chống lại quý vị, thì hãy tham vấn với một luật sư ngay lập tức. 

Tìm Kiếm Trợ Giúp Pháp Lý 

• Đăng ký trực tuyến với CLEAR*Online -nwjustice.org/apply-online  

• Đối mặt với vấn đề pháp lý ở Quận King (ngoại trừ Trục Xuất hoặc Tịch 

Thu Nhà)? Gọi 2-1-1 (hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-211-9274) vào các 

ngày trong tuần từ 8:00 sáng - 6:00 chiều. Họ sẽ giới thiệu quý vị đến một nhà 

cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý. 

• Đối mặt với vấn đề pháp lý ở ngoài Quận King (ngoại trừ Trục Xuất hoặc 

Tịch Thu Nhà)? Gọi Đường Dây Nóng của CLEAR theo số 1-888-201-1014 vào 

các ngày trong tuần từ 9:15 sáng - 12:15 trưa hoặc đăng ký trực tuyến tại 

nwjustice.org/apply-online.  

• Đối mặt với Trục Xuất? Gọi số 1-855-657-8387. 

• Đối mặt với Tịch Thu Nhà? Gọi số 1-800-606-4819. 

• Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) gặp phải vấn đề pháp lý ở ngoài Quận 

King cũng có thể gọi CLEAR*Sr theo số 1-888-387-7111. 

• Người gọi bị điếc, khiếm thính hoặc khiếm ngôn có thể gọi bất kỳ số nào 

nêu trên bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển tiếp theo lựa chọn của quý vị. 

CLEAR và 2-1-1 sẽ cung cấp thông dịch viên. 

Ấn bản này cung cấp thông tin chung liên quan đến các quyền hạn và trách nhiệm của quý vị. Ấn bản 
không nhằm thay thế cho lời khuyên pháp lý cụ thể. 

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

Được phép sao chép và phân phối cấp cho Liên Minh vì Tư Pháp Công Bằng và cho các cá nhân chỉ 
dùng cho các mục đích phi-thương-mại. 

 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
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Notice: You must complete this form in English. 

Chú ý: Quý vị phải hoàn thành biểu mẫu này bằng Tiếng Anh. 

 

 

 

 

 

 

 

______________ Court of Washington County of__________________ 
TÒA ÁN_____________________ TIỂU BANG WASHINGTON  

QUẬN HẠT_____________________ 

 

 

  

  

 

Plaintiff(s),  

(Các) Nguyên Đơn, 

 

 vs.  

 

  

  

 

Defendant(s), 

(Các) Bị Đơn. 

 

No. ____________________________ 

Số 

 

 

Answer and Affirmative Defenses 
Bản Phản Biện và Các Biện Hộ Khẳng Định 

 

I. ANSWER 
I. BẢN PHẢN BIỆN 

Defendant(s) answers the complaint as follows: 
(Các) Bị Đơn phản hồi cho đơn khởi kiện như sau: 

 

1. I admit the statements in paragraph numbers      except for the 

following statements: 
Tôi thừa nhận những cầu trong đoạn số   ngoại trừ các câu sau đây: 
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 ________________________________________      

         

2. I deny the statements in paragraph numbers      except for the 

following statements: 
Tôi phủ nhận các câu trong đoạn số      ngoại trừ các câu sau đây: 

             

             

             

             

             

             

         

 ________________________ 

3. I lack knowledge about the truth and so deny the statements in paragraph number/s   

          . 
Tôi không biết rõ về tính xác thực nên phủ nhận các câu trong (các) đoạn số __. 

 

II. AFFIRMATIVE DEFENSES 
II. CÁC BIỆN HỘ KHẲNG ĐỊNH 

 

Defendant/s other defenses are: 
Các biện hộ khác của (các) Bị Đơn là: 

Amount 
Số tiền 

 I do not owe this debt. 
Tôi không thiếu khoản nợ này. 

 I have paid all or part of the debt. 
Tôi đã thanh toán tất cả hoặc một phần của khoản nợ. 

 I disagree with the amount of the debt.The amount is incorrect. 
Tôi không đồng ý với số tiền nợ. Số tiền là không chính xác. 

 This debt was discharged in bankruptcy. 
Khoản nợ này đã được miễn trừ do phá sản. 

 The amount demanded is excessive compared with the original debt. (Unjust enrichment) 
Khoản tiền được yêu cầu vượt quá so với khoản nợ gốc. (Làm giàu bất chính) 

Medical 
Y tế 

 I am eligible for Charity Care for my hospital debt. 
Tôi đủ tư cách được nhận Chăm Sóc Cứu Tế cho khoản nợ bệnh viện của mình. 
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 I have health insurance. The claim is for an unpaid medical bill from an out-of-network 

provider. That provider should have charged me only as much as a preferred provider 

would have. (Violation of No Surprises Act) 
Tôi có bảo hiểm y tế. Yêu cầu này dành cho một hóa đơn y tế chưa thanh toán từ một nhà cung cấp ngoài 

 mạng lưới. Nhà cung cấp đó lẽ ra chỉ tính phí cho tôi nhiều như một nhà cung cấp ưu tiên sẽ tính. (Vi phạm 

 Đạo luật Không Tính phí Bất ngờ). 

 I was on Washington Apple Health (Medicaid) at the time I received some or all of the 

medical services at issue in this lawsuit and the medical provider improperly billed me. 

See WAC 182-502-0160. 
Tôi đã có Washington Apple Health (Medicaid) tại thời điểm tôi nhận được một vài hoặc tất cả các dịch vụ 

 y tế là vấn đề trong vụ kiện này và bên cung cấp y tế đã tính phí cho tôi không hợp lý. Xem WAC 182-502-

 0160. 

Plaintiff  
Nguyên Đơn 

 Plaintiff is a “collection agency” or “debt buyer” who is prohibited fromrecovering 

damages in excess of the principal balance of the alleged obligation for failure to comply 

with the requirements of RCW 19.16.110., .250, and/or .260. 
Nguyên đơn là “công ty thu nợ” hoặc “người mua nợ” bị cấm thu hồi các khoản bồi thường thiệt hại vượt 

quá số dư gốc của nghĩa vụ được cáo buộc vì đã không tuân thủ với các yêu cầu của RCW 19.16.260., 

.250, và/hoặc .260. 

 Plaintiff lacks standing and does not have authority to bring this lawsuit. 
Nguyên Đơn không có vị thế và không có thẩm quyền để tiến hành vụ kiện này. 

Service 
Tống đạt  

 I did not receive a copy of the Summons and Complaint. 
Tôi đã không nhận được một bản sao Trát Triệu Tập và Đơn Khởi Kiện. 

 I received the Summons and Complaint, but service was not correct as required by law. 
Tôi đã nhận được Trát Triệu Tập và Đơn Khởi Kiện, nhưng việc tống đạt không đúng theo như luật yêu 

cầu. 

Timing 
Thời điểm 

 The time has passed to sue on this debt. (Statute of Limitations) 
Thời hạn cho việc kiện đòi món nợ này đã qua. (Hết Thời Hạn Hiệu Lực) 

 Plaintiff has excessively delayed in bringing this lawsuit to my disadvantage. (Laches) 
Nguyên Đơn đã trì hoãn quá đáng trong việc tiến hành vụ kiện này nhằm gây bất lợi cho tôi. (Giải đãi) 

Not my debt 
Không phải khoản nợ của tôi 

 Someone else should have paid this debt (fault of nonparty). 
Một ai đó khác lẽ ra phải trả khoản nợ này (lỗi của bên khác). 

Unfair or unreasonable 
Không công bằng hoặc không hợp lý 

 The contract is unfair. (Unconscionability) 
Hợp đồng là bất công. (Sự bất lương) 

 Violation of the duty of good faith and fair dealing. 
Vi phạm nghĩa vụ thiện ý và xử sự ngay thẳng. 
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 The collateral (property) was not sold at a commercially reasonable price. 
Khoản thế chấp (tài sản) đã không được bán ở một mức giá thương mại hợp lý. 

 I did not receive the product or services I was billed for or the product or services were 

defective or unacceptable (failure of consideration). 
Tôi đã không nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ mà tôi bị tính tiền hoặc sản phẩm hay dịch vụ thì khiếm 

khuyết hoặc không thể chấp nhận được (hư hỏng suy xét). 

Other 
Khác. 

 I am in the military. 
Tôi ở trong quân đội. 

 The Complaint fails to state a claim upon which relief can be granted. 
Đơn Khởi Kiện thất bại trong việc nêu ra yêu cầu mà dựa theo đó có thể được cứu giúp. 

 I was under the age of 18 when the contract was created so I lacked capacity to enter into 

a contract. 

Tôi đã dưới 18 tuổi tại thời điểm khi hợp đồng được tạo lập nên tôi thiếu khả năng giao kết hợp đồng. 

 The Complaint fails to state a claim upon which relief can be granted. 
Khiếu Nại thất bại trong việc nêu ra yêu cầu mà dựa theo đó có thể được cứu giúp. 

 Other: _________________________________________________________________ 
Khác:  

  

Defendant/s request that the court dismiss this case and enter a judgment against the plaintiff/s 

for any costs or attorney fees. 
(Các) Bị Đơn yêu cầu tòa án bác vụ việc này và ra phán quyết chống lại (các) nguyêm đơn cho bất kỳ chi phí hoặc 

phí luật sư nào. 

 

Dated:  __________________________________ 
Ngày: 

        

 

 

____________________________________________ 

Signature  
 (Chữ Ký) 

 Name: __________________________________ 
Tên: 

Address: ____________________________________ 
Địa Chỉ: 

 Telephone: ___________________________________ 
Điện Thoại:
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Notice: You must complete this form in English. 

Chú ý: Quý vị phải hoàn thành biểu mẫu này bằng Tiếng Anh. 

 

 

 

 

 

 

______________ Court of Washington County of__________________ 
TÒA ÁN_____________________ TIỂU BANG WASHINGTON  

QUẬN HẠT_____________________ 

 

 

  

  

 

Plaintiff(s),  

(Các) Nguyên Đơn, 

 

 vs. 

 

  

  

 

Defendant(s), 

(Các) Bị Đơn. 

 

No. ____________________________ 

Số 

 

 

Notice of Appearance 
Thông Báo Trình Diện 

 

TO: Plaintiff or Attorney for Plaintiff (name) ____________________________________ 

AND TO:Clerk of the Court 
GỬI CHO: Nguyên Đơn hoặc Luật Sư cho Nguyên Đơn (tên) 

VÀ CHO:Lục Sự Tòa Án 

I appear in this case, and demands notice of all further proceedings.I will inform the court 

clerk and the opposing party if my address change.Any notices may be sent to me at: 

________________________________________ 
Tôi trình diện trong trường họp này, và yêu cầu được thông báo về tất cả các thủ tục về sau. Tôi sẽ thông 

báo cho lục sự và bên đối lập nếu địa chỉ của tôi thay đổi. Các thông báo có thể được gửi đến cho tôi tại: ________ 
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[You may list an address that is not your residential address where you agree to accept legal 

documents.] 
[Quý vị có thể liệt kê một địa chỉ không phải là địa chỉ cư gia của mình nơi mà quý vị đồng ý tiếp nhận các tài liệu 

pháp lý.] 

 

 

Service Address: 
Địa Chỉ Tống Đạt: 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 

Dated:  ______________        

Đề ngày: Signature of Defendant  
Chữ Ký của Bị Đơn 

 

    ____________________________________ 

    Print or Type Name 
Tên Viết In hoặc Đánh Máy 
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Notice: You must complete this form in English. 

Chú ý: Quý vị phải hoàn thành biểu mẫu này bằng Tiếng Anh. 

 

 

 

 

 

 

______________ Court of Washington County of__________________ 
TÒA ÁN_____________________ TIỂU BANG WASHINGTON  

QUẬN HẠT_____________________ 

 

 

  

  

 

Plaintiff(s),  

(Các) Nguyên Đơn, 

 

 vs. 

 

  

  

 

Defendant(s), 

(Các) Bị Đơn. 

 

No. ____________________________ 

Số 

 

 

Certificate of Service 
Xác Nhận Tống Đạt 

I certify under penalty of perjury under the laws of the State of Washington that I did the 

following: 
Tôi xác nhận tuân thủ hình phạt cho việc khai man theo luật pháp của Tiểu Bang Washington rằng tôi đã làm những 

điều sau: 

On (date):  , I served copies of the Notice of Appearance and Answers 

and Affirmative Defenses to (Plaintiff/attorney’s name)   

by: 

Vào (ngày):  , tôi tống đạt các bản sao của Thông Báo Trình Diện và Bản 

Trả Lời và Các Biện Hộ Khẳng Định cho (tên Nguyên Đơn/luật sư)   

bằng: 
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[] hand delivery at (time):  [ ] a.m.[ ] p.m.to this address: 

[] tự trao vào (thời gian):  [ ] sáng[ ] chiềutới địa chỉ này: 

     

street address  city state zip 

 

[]mail (check all that apply):[] first class[] certified[ ] other:   

[]gửi thư (đánh dấu tất cả các đáp án phù hợp):[] hạng nhất[] chứng nhận[ ] khác:   

 

     

mailing address city state zip 

địa chỉ đường  thành phố tiểu bang zip 

 

Signed at (city and state):   Date:  

Ký tại (thành phố và tiểu bang):   Ngày:  

 

 

 

    

Signature of server  Print or type name of server 
Chữ ký người tống đạt  Tên viết in hoặc đánh máy của người tống đạt 
 


