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State of Minnesota   District Court
County  Judicial District:  
  Court File Number:  
  Case Type: Criminal 
 
State of Minnesota, 
   Plaintiff 
 Misdemeanor Statement of Rights 
vs.   
              
      , 

Defendant 
 
I understand:  Tôi hi‹u r¢ng: 
 
1. I am charged with committing the offense(s) described in the complaint, citation, or ticket.  If I have 

not received a written complaint describing the charges against me, I may request one. 
 Tôi bÎ tÓ v§i (các) t¶i ÇÜ®c mô tä trong ÇÖn khi‰u tÓ, trát Çòi hÀu tòa hay giÃy phåt. N‰u chÜa nhÆn 

ÇÜ®c væn bän khi‰u tÓ mô tä các t¶i bÎ tÓ, tôi có th‹ yêu cÀu xin væn bän. 
  
2. The maximum sentence for a misdemeanor offense is a fine of $1,000 and applicable surcharges, 90 

days in jail, or both. 
 Hình phåt tÓi Ça cho t¶i khinh t¶i là bÎ phåt 1,000 mÏ kim và các phø phí áp døng, 90 ngày tù, hay 

cä hai. 
 
3. I can be charged with a crime if I fail to appear in Court when I am told or notified of a Court date.  

The punishment for failure to appear can include a fine, jail, or both. 
 Tôi có th‹ bÎ tÓ t¶i hình s¿ n‰u không ra Tòa khi ÇÜ®c cho bi‰t ngày ra Tòa. Hình phåt không ra có 

th‹ bao gÒm tiŠn phåt, tù, hay cä hai. 
 
4. I have the right to be represented by an attorney at all times and an attorney will be appointed 

without cost to me if I cannot afford to pay for an attorney. 
 Tôi có quyŠn luôn luôn ÇÜ®c luÆt sÜ làm Çåi diŒn, và m¶t luÆt sÜ së ÇÜ®c chÌ ÇÎnh Ç‹ Çåi diŒn miÍn 

phí cho tôi n‰u tôi không Çû khä næng thuê luÆt sÜ. 
 
5. I have the following constitutional rights: Tôi có các quyŠn hi‰n pháp sau Çây: 

a. for the case to be continued for me to obtain or speak to an attorney. 
 cho vø kiŒn ti‰p tøc Ç‹ tôi tìm hay nói chuyŒn v§i luÆt sÜ. 
b. to a trial by the Court, or by a jury of six persons, in which I am presumed innocent until proven 

guilty by the state beyond a reasonable doubt. 
 ÇÜ®c tòa, hay bªi bÒi thÄm Çoàn sáu ngÜ©i xét xº; tôi ÇÜ®c xem là vô t¶i cho Ç‰n khi ti‹u bang 

chÙng minh ÇÜ®c là có t¶i mà không còn lš do Ç‹ nghi ng©. 
c. to remain silent at all times, including at trial.  Anything I say may be used against me. 
 gi» im l¥ng, k‹ cä khi Çang xét xº. BÃt cÙ nh»ng gì tôi nói ra có th‹ bÎ sº døng Ç‹ chÓng låi tôi. 
d. the right to confront and cross-examine all witnesses. 
 quyŠn Ç‹ thách thÙc và chÃt vÃn tÃt cä nhân chÙng. 
e. to right to subpoena witnesses on my behalf. 
 quyŠn yêu cÀu trát tòa bu¶c nhân chÙng ra khai thay m¥t cho tôi. 
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6. I (check one): Tôi (Çánh dÃu m¶t ô): 
 a. request a court-appointed attorney and have completed a form regarding my income, 

property, and expenses. 
  yêu cÀu tòa chÌ ÇÎnh m¶t luÆt sÜ và hoàn tÃt mÅu ÇÖn vŠ l®i tÙc cûa tôi, tài sän và chi phí. 

 b. request a continuance to obtain or speak to an attorney. 
  yêu cÀu d©i ngày Ç‹ tìm hay nói chuyŒn v§i luÆt sÜ. 

 c. do not request a court-appointed attorney and waive (give up) the right to an attorney. 
  không yêu cÀu tòa chÌ ÇÎnh luÆt sÜ và miÍn (bÕ) quyŠn có luÆt sÜ. 

 d. have retained my own attorney. 
  dùng luÆt sÜ riêng cûa mình. 

 
Name, address and phone number of your attorney: 
Tên, ÇÎa chÌ và sÓ ÇiŒn thoåi cûa luÆt sÜ: 
 

        
 
        
 
        
 
        
 

If you have checked box 6a or 6b, STOP HERE, DATE AND SIGN THE BACK OF THIS FORM. 
N‰u Çánh dÃu các ô 6a hay 6b, ngÜng tåi Çây, ÇŠ ngày và kš tên ª phía sau cûa mÅu 

này. 
 

7. I (check a. or b.):   Tôi (Çánh dÃu a. hay b.): 
 

 a. wish to plead guilty to the offense charged and give up my right to trial on this charge and 
my right to be represented by an attorney. 

  muÓn nhìn nhÆn có t¶i cho t¶i bÎ k‰t và tØ bÕ quyŠn ÇÜ®c xét xº vŠ t¶i này, ÇÒng th©i quyŠn 
Ç‹ ÇÜ®c luÆt sÜ Çåi diŒn. 

 b. wish to plead not guilty to the offense charged and [check (1) or (2)] 
  muÓn xác nhÆn vô t¶i cho t¶i bÎ k‰t và [Çánh dÃu (1) hay (2)] 
   (1) request a jury trial. 
    yêu cÀu ÇÜ®c bÒi thÄm xét xº. 
   (2) waive (give up) the right to a jury trial. 
    miÍn (bÕ) quyŠn Ç‹ ÇÜ®c bÒi thÄm xét xº. 

 
Dated:  Ngày:    
  Signature    
  Kš tên 
 

Print your name, current address and phone number: 
Vi‰t tên quš vÎ, ÇÎa chÌ hiŒn tåi và sÓ ÇiŒn thoåi b¢ng ch» in: 
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