Dear __________________,
Enclosed is a copy of the opening brief I have filed in your case. The Appellant’s Opening brief
is the principle document in your appeal. In it I have raised all the legal arguments that I believe
should be raised in your appeal. When you read the opening brief, please keep in mind that the
rules on appeal require that the statement of facts be written in a neutral way that is supported by
the record on appeal. If you have any question about its content, please write me.
Now that we have filed the opening brief, the next step in the appeal is for the Attorney General
to file a respondent’s brief- the response to the opening brief. That brief will be due in 30 days,
but they generally are permitted to request one or two 30-day extensions. I will send you a copy
of the respondent’s brief when it is filed.

Kính gửi __________,
Đính kèm là bản sao của bản tóm tắt mở đầu tôi đã nộp trong trường hợp của quý vị. Bản tóm tắt
Mở Đầu của Người Kháng Cáo là tài liệu chính trong kháng cáo của quý vị. Trong đó tôi đã nêu
ra tất cả các luận cứ pháp lý mà tôi cho là phải nêu ra trong kháng cáo của quý vị. Khi quý vị đọc
bản tóm tắt mở đầu, vui lòng ghi nhớ rằng các quy định về kháng cáo đòi hỏi các bản khai phải
được lập bằng văn bản theo một cách trung lập được củng cố bằng hồ sơ trong kháng cáo. Nếu
quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng viết thư cho tôi.
Lúc này chúng tôi đã nộp bản tóm tắt mở đầu, bước kế tiếp trong kháng cáo là để Tổng Chưởng
Lý nộp bản tóm tắt của bị đơn - trả lời bản tóm tắt mở đầu. 30 ngày nữa bản tóm tắt đó phải được
nộp, nhưng thường họ được phép yêu cầu một hoặc hai lần gia hạn 30 ngày. Tôi sẽ gửi cho quý
vị một bản sao của bản tóm lược của bị đơn khi họ nộp.

