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THÔNG BÁO VỀ Reset CƠ HỘI CHO NGƯỜI NỢ TIỀN 
PHẠT TÒA ÁN VÀ LỆ PHÍ áp GIỮA 15 tháng 3 năm 2014 

và ngày 15 Tháng 3 năm 2016 
 

THƯ TỪ BILOXI TÒA ÁN THÀNH PHỐ 
 

Thành phố Biloxi Municipal Court là gửi thư và một thính tự Tuân 
Setting để tất cả những người còn nợ tiền phạt, phí, hoặc bồi 
thường áp đặt bởi Biloxi Municipal Court vào hoặc sau 15 tháng 3 
năm 2014, và là đối tượng của một lệnh bắt giữ ngày 15 Tháng 
Ba 2014 hoặc sau đó sạc không trả tiền hoặc không xuất hiện cho 
một phiên tòa liên quan đến không thanh toán. 
 
Lá thư này sẽ thông báo cho bạn rằng lệnh của bạn đã bị thu hồi;  

mà bạn phải ở Biloxi Municipal Court Điều Trần Tuân liên quan 
đến các khoản tiền phạt, lệ phí còn nợ;  và khi em xuất hiện, bạn 
sẽ không thể bị bỏ tù vì không thanh toán hoặc do không xuất 
hiện trong một phiên tòa dự kiến trước đây liên quan đến không 
thanh toán. 
 
ĐỪNG BỎ QUA THƯ NÀY VÀ TỰ.  Bạn có thể bị bắt nếu bạn 
không xuất hiện tại thính Compliance của mình. 
 
Bức thư và đặt hàng từ thành phố Biloxi Municipal Court đã được 
gửi đến địa chỉ được biết cuối cùng của bạn. Nếu địa chỉ của bạn 
đã thay đổi, xin vui lòng liên lạc ngay với các Biloxi Municipal 
Court và cung cấp địa chỉ thay đổi của bạn hoặc trực tiếp tại 
170 Porter Avenue, Biloxi, MS 39.530 , qua điện thoại tại (228) 
435-6125, hoặc qua email để coacourt@biloxi.ms.us. 
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