
Dear _____________, 

 

 Enclosed please find a copy of the respondent's brief filed by the Attorney General on 

behalf of the prosecution, as well as a copy of the reply brief that I am filing on your on your 

behalf which responds to the arguments made by the Attorney General. 

 

 This concludes the briefing phase of the case.  The court will now study the briefs and 

process the case in its normal manner.  It generally takes several months before the case is either 

set for oral argument or submitted for decision based on the briefs. 

 

 I will keep you informed of any developments in your case.  The next major step will be 

the courts decision, which will be in the form of a written opinion.  In the mean time, please let 

me know if you have any question about the briefs or the court’s procedures.  Also, please 

remember to let me know right away if your address changes during this long period of waiting. 

 

Sincerely, 

 

 

 

Kính gửi _____________, 

 

 Vui lòng xem bản sao đính kèm của bản tóm tắt của bị đơn do Tổng Chưởng Lý nộp, đại 

diện cho bên công tố, cũng như một bản sao của bản tóm tắt trả lời mà tôi đã nộp thay mặt quý vị 

trả lời các luận cứ do Tổng Chưởng Lý đưa ra. 

 

 Bản tóm tắt này gồm có giai đoạn tóm tắt vụ án. Lúc này tòa sẽ nghiên cứu các bản tóm 

tắt và xử lý vụ án theo cách bình thường. Nói chung mất vài tháng trước khi trường hợp này 

được đưa ra tranh biện miệng hoặc nộp để có quyết định dựa trên các bản tóm tắt. 

 

 Tôi sẽ thông báo cho quý vị về bất kỳ tiến triển nào trong trường hợp của quý vị. Bước 

chính yếu kế tiếp sẽ là quyết định của tòa, sẽ ở dạng ý kiến bằng văn bản. Đồng thời, vui lòng 

cho tôi biết nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về các bản tóm tắt hoặc thủ tục của tòa. Ngoài ra, 

hãy nhớ cho tôi biết ngay nếu quý vị thay đổi địa chỉ trong thời gian chờ đợi dài này. 

 

Trân trọng kính chào, 

 


