Væn ThÜ Kín Gi»a LuÆt SÜ và Thân Chû
Tôi rÃt ti‰c cho ông hay là tòa kháng cáo Çã xác nhÆn viŒc bu¶c t¶i và hình phåt cûa ông. Tòa có
xem xét các bän væn nhÜng không tìm thÃy sÖ xuÃt pháp lš nào. Tôi kèm theo Çây cho ông bän
sao vŠ quy‰t ÇÎnh cûa tòa.
Khi m¶t vø kháng cáo k‰t thúc, thÜ©ng ông có th‹ t¿ làm lÃy hai viŒc. ñÀu tiên, ông có th‹ làm
ÇÖn xin tái ÇiŠu trÀn nÖi tòa kháng cáo. L¿a ch†n thÙ nhì là làm ÇÖn gªi Ç‰n Tòa ThÜ®ng ThÄm
California Ç‹ xin duyŒt låi. VÃn ÇŠ trong n¶i vø cûa ông là không còn biŒn luÆn nào Ç‹ trình bày
trong lÜ®c trång gªi Ç‰n tòa kháng cáo. Do Çó, ông không th‹ nêu ra lš do là tòa kháng cáo phåm
m¶t sÖ xuÃt pháp lš. ñÜ©ng lÓi duy nhÃt cûa ông là soån thäo m¶t ÇÖn xin xét låi vŠ viŒc giam
gi» v§i lš lë là tôi không tranh luÆn h»u hiŒu cho ông trong viŒc kháng cáo. N‰u muÓn nêu ra lš
do là luÆt sÜ Çåi diŒn cho ông tåi tòa cûa quÆn không h»u hiŒu, ông cÛng có th‹ trình lš lë này
trong ÇÖn xin xét låi vŠ viŒc giam gi».
Tôi xin nh¡c låi là tôi rÃt ti‰c tòa kháng cáo Çã xác nhÆn viŒc bu¶c tôi ông. Tôi Çã cÓ g¡ng tìm
nhiŠu cæn bän pháp lš Ç‹ tranh luÆn trong n¶i vø cûa ông, nhÜng tôi không tìm thÃy ÇiŠu nào cä.
N‰u có câu hÕi nào vŠ viŒc kháng cáo cûa ông, ho¥c n‰u ông muÓn lÃy mÅu làm ÇÖn xin cÙu xét
vŠ viŒc giam gi», xin ông vi‰t thÜ cho tôi bi‰t.
Thân m‰n,
LuÆt sÜ
HÒ sÖ Çính kèm
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I am very sorry to advise you that the court of appeal has affirmed your convictions and
sentence. The court read the transcripts but did not find any legal error. I have enclosed a copy
of the court’s opinion for you.
When an appeal is over, normally there are two things you can do on your own. First, you can
file a petition for rehearing with the court of appeal. The second option is to file a petition for
review with the California Supreme Court. The problem in your case is that there was no
argument presented in the brief filed with the court of appeal. Therefore, you cannot argue that
the court of appeal committed a legal error. Your only recourse would be to prepare a habeas
corpus petition with the argument that I did not represent you effectively in your appeal. If you
want to argue that the representation of your lawyer in the county court was not effective, you
also have to present that argument in a habeas corpus petition.
I repeat that I am very sorry that the court of appeal affirmed your conviction. I tried to find
legal issues to argue in your case, but could not find any. If you have any questions about your
appeal, or if you want to get the form to prepare a petition for habeas corpus, write me a letter.
Sincerely,

Attorney at Law
Enclosure

