
HƯỚNG DẪN CÁCH XÁC ĐỊNH VỤ KIỆN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC ÂN XÁ 

 

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2022, Thống đốc Kate Brown đã ân xá cho hơn 47,000 vụ kiện với một tội danh sở 
hữu cần sa mà người đó từ 21 tuổi trở lên và số lượng là một ounce cần sa hoặc ít hơn.  

Không chắc chắn nếu vụ kiện của bạn đã được ân xá? 

1. Yêu cầu Thông tin từ Bộ Tư pháp Oregon: 

Bạn có thể tra cứu hồ sơ của mình trên trang mạng miễn phí Oregon Judicial Department Online Records 
Search. Nếu bạn không thể tìm thấy vụ kiện của mình, điều đó có nghĩa là vụ kiện đó đã được ân xá (các vụ 
kiện được niêm phong không hiển thị khi tra cứu). Nếu vụ kiện của bạn vẫn còn đó, có nghĩa là vụ kiện của 
bạn không được đưa vào lệnh ân xá cần sa của Thống đốc và bạn không cần điền vào Mẫu Yêu cầu Lệnh (sẽ 
không có lệnh cho vụ kiện của bạn). 

Để tra cứu vụ kiện của bạn bằng cách nhập số vụ kiện của bạn hoặc tên đầy đủ của bạn tại thời điểm vụ kiện 
của bạn được nộp, điền vào Họ, Tên, Tên lót hoặc số vụ kiện. Bạn có thể tra cứu rộng hơn nếu bạn chỉ bao 
gồm hai chữ cái đầu tiên của họ và hai chữ cái đầu tiên của tên bạn. Điều này có thể tạo ra một danh sách dài 
hơn các các vụ kiện. Nhìn vào danh sách để tìm bất kỳ cách nào khác mà tên của bạn có thể đã được đánh 
vần.  

Hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện cách tra cứu đầy đủ. Vụ kiện của bạn có thể được liệt kê dưới bí danh, tên 
cũ, sai chính tả hoặc sai ngày sinh.   

2. Yêu cầu Thông tin từ Cảnh sát Tiểu bang Oregon 

Bạn cũng có thể yêu cầu một bản sao lý lịch tư pháp của mình từ Cảnh sát của tiểu Bang Oregon tại đây. Bạn 
sẽ cần hoàn thành biểu mẫu, cung cấp dấu vân tay của mình và trả một khoản phí thủ tục $33.00. Thông tin 
bổ sung về Kiểm tra lý lịch hình sự có thể được tìm thấy trên trang mạng của Cảnh sát Tiểu bang Oregon. 

Có thể mất 3 tháng để nhận được hồi báo, vì vậy hãy đảm bảo sử dụng địa chỉ mà bạn có thể tiếp tục nhận 
thư. Nếu tiền án cần sa của bạn không có trong tiền sử tội phạm của bạn, điều đó có nghĩa là vụ kiện đó đã 
được ân xá.  

3. Yêu cầu một bản sao Hồ sơ Tòa án niêm phong Vụ kiện của bạn  

Nếu bạn tin rằng vụ kiện của bạn đã được bao gồm trong lệnh ân xá của Thống đốc và bạn muốn có một bản 
sao của lệnh tòa niêm phong vụ kiện của bạn, vui lòng điền vào Order Request Form  (Mẫu Yêu cầu Lệnh). 
Không có chi phí cho một bản sao của lệnh tòa án.   

Có thể mất tới 90 ngày để Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu của bạn và gởi một bản sao của Lệnh Niêm phong 
đến địa chỉ gởi thư hiện tại mà bạn cung cấp trong Order Request Form  (Mẫu Yêu cầu Lệnh). Nếu chúng tôi 
không thể tìm thấy vụ kiện của bạn hoặc cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ gởi thư cho bạn qua đường bưu 
điện. 
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