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THÔNG ĐIỆP GỬI TỚI TÙ NHÂN 
 
 
 

 

Tài liệu định hướng và sổ quy tắc này là cuốn cẩm nang để 

bạn tìm hiểu về các chương trình và dịch vụ mà cơ sở này 

cung cấp. Tài liệu này cũng hướng dẫn về các quy tắc áp dụng 

trong thời gian bạn bị giam giữ. Tài liệu này giải thích một số 

quyền của bạn. Điều quan trọng là bạn phải đọc và hiểu nội 

dung của sổ quy tắc này. Hãy hỏi Cán bộ quản lý nếu bạn 

không hiểu rỏ về các quy tắc hoặc có mối lo ngại. 
 
 

Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an toàn và an ninh cho 

bạn. Công việc của bạn là tuân theo các quy tắc và hướng dẫn 

do nhân viên nhà tù đề ra. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi 

ở đây nếu biết tuân theo các quy tắc. Chúng tôi mong đợi bạn 

sẽ thể hiện hành vi cư xử tích cực, trưởng thành. Bạn có thể 

mong đợi sự đối xử công bằng và bình đẳng từ chúng tôi. 

Chúng tôi sẽ tôn trọng các quyền của bạn. 
 
 

Bạn có thể có một khởi đầu mới khi ở đây bằng cách tự chịu 

trách nhiệm về hành động của mình. Mục tiêu của chúng tôi là 

mang đến cho bạn cơ hội phát triển cá nhân, các chương trình 

và kỹ năng công việc để chuẩn bị cho quá trình tái hòa nhập 

cộng đồng. Chúng tôi muốn bạn sẵn sàng sống một cuộc sống 

tuân thủ pháp luật. Bạn chính là người bắt đầu hành trình mới 

này. 
 
 
 

Nếu phát sinh xung đột hoặc có thắc mắc, bạn phải tuân 
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thủ các chính sách và quy trình hiện tại của nhà tù chứ 
không phải tài liệu này. 
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1 GIỚI THIỆU 
 

1 
GIỚI THIỆU 

 
 

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN 
 

 

 
 

Bạn có trách nhiệm nắm rõ và tuân thủ các quy tắc và quy 

trình trong Tài liệu định hướng và Sổ quy tắc dành cho Tù 

nhân. Các quy tắc áp dụng như nhau với tất cả mọi người. Chúng 

tôi mong đợi bạn sẽ nắm rõ và tuân thủ. Vui lòng nhờ Cán bộ quản 

lý giúp đỡ nếu bạn không hiểu quy tắc hay quy trình. Bất kỳ thay 

đổi nào về quy tắc hay quy trình sẽ được đăng trên bảng tin tại 

nơi ở của bạn. Vui lòng kiểm tra bảng tin thường xuyên để biết 

thông tin cập nhật. 

 

Bạn có trách nhiệm kiểm soát hành động và hành vi của mình. 

Chúng tôi mong đợi bạn sẽ tôn trọng tài sản của nhà tù và tài sản 

của người khác. Không chạm vào vật dụng không thuộc về bạn 

khi chưa được phép. Chúng tôi mong đợi bạn sẽ đối xử với các 

vật dụng mà bạn chạm vào một cách cẩn thận. 
 
 

Bạn có trách nhiệm đối xử với người khác một cách lịch sự 

và tôn trọng. Chúng tôi mong đợi bạn sẽ đối xử tốt với người 

khác bằng lời nói và hành động của mình. Bạn có thể nghĩ rằng 

một số hành động hoặc lời nhận xét là bình thường. Nhưng người 

khác lại có thể cảm thấy bị xúc phạm hoặc đe dọa. Không chấp 

nhận ngôn từ hay cử chỉ chửi thề, gợi dục hay thô lỗ khác. Hãy 

nhớ điều này khi bạn gặp những người khác trong nhà tù. 
 
 

Bạn có trách nhiệm giữ gọn gàng và sạch sẽ cho nhà tù và 

bản thân. Chúng tôi mong đợi bạn sẽ giữ gọn gàng và sạch sẽ 

cho buồng giam, khu buồng giam và nơi ở. Chúng tôi mong đợi 
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bạn sẽ tắm rửa và đánh răng thường xuyên. Bạn nên thường 

xuyên rửa tay. Bạn nên thường xuyên thay quần áo bẩn bằng 

quần áo sạch. 
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QUYỀN VÀ ĐẶC QUYỀN CỦA BẠN  
 

Quyền khi bị giam giữ 

Bạn có các quyền trong thời gian bị giam giữ. Đó là các quyền theo 
luật định tại Đề mục 15 và Hiến pháp.  
 

Bạn có quyền: 
 

• ba bữa ăn mỗi ngày theo quy tắc dinh dưỡng, 

• quần áo sạch ít nhất hai lần một tuần, 

• chăn đệm sạch, và  

• thời gian tắm (bạn sẽ được cung cấp các vật dụng vệ sinh cơ 
bản nếu không đủ khả năng chi trả) 

• một cơ sở an toàn và an ninh. 
 

Bạn có quyền: 

• được chăm sóc y tế, nha khoa và sức khỏe tâm thần, 

• nhận tài liệu pháp lý, 

• nhận dụng cụ hỗ trợ khuyết tật (nếu cần), 

• thực hành tôn giáo của bạn, 
 

Bạn có thể: 

• được người ngoài vào thăm, 

• sử dụng điện thoại trả phí 

• sử dụng khu vực tập thể dục,  

• gửi và nhận thư, 

• nhận báo, 

• bỏ phiếu (nếu đủ điều kiện), 

• tham gia vào các chương trình tự nguyện của nhà tù (nếu bạn 
đáp ứng được các yêu cầu hoặc có lệnh của tòa yêu cầu bạn 
làm vậy), 

 

Bạn sẽ  

• có quyền tiếp cận luật sư và tòa án, và  

• có thể liên hệ với lãnh sự quán của bạn nếu bạn là người 
nước ngoài. 
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Đặc quyền 
Bạn có thể thực hiện các hoạt động bổ sung nếu tuân thủ quy tắc. 
Dưới đây là một số ví dụ về hoạt động bổ sung như vậy. 
 

 

1. Sử dụng TV, 

2. Sử dụng máy tính bảng, 

3. Sử dụng các dịch vụ thư viện (chỉ dành cho Elmwood), 

4. Mua hàng ủy thác, 

5. Trở thành lao động tù nhân nếu đáp ứng các yêu cầu đủ điều 

kiện và có cơ hội. 

 
 

Nhân viên nhà tù có thể hạn chế hoặc dừng các hoạt động này 
bất cứ lúc nào vì sự an toàn, an ninh hoặc trật tự của nhà tù. 
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2 SỰ AN TOÀN CỦA BẠN 
2 

SỰ AN TOÀN CỦA BẠN 
 
Bạn có quyền có một không gian an toàn trong thời gian ở trong tù. 
Quận Santa Clara không dung thứ cho hành vi lạm dụng thể chất, lạm 
dụng tình dục hay quấy rối tình dục. Thông báo cho cán bộ quản lý 
hoặc nhân viên nhà tù khác nếu bạn cảm thấy sự an toàn của bản 
thân hoặc người khác đang gặp rủi ro. Chúng tôi sẽ hành động để 
bảo vệ bạn khỏi bị tổn hại. 
 
PREA – ĐẠO LUẬT LOẠI TRỪ HÀNH VI HIẾP DÂM TRONG TÙ  

Đạo luật loại trừ hành vi hiếp dâm trong tù (Prison Rape Elimination 
Act, PREA) là một đạo luật có các quy tắc nhằm tìm kiếm, phòng 
ngừa và ngăn chặn hành vi quấy rối tình dục, lạm dụng tình dục và 
tấn công tình dục đối với tù nhân bị giam giữ. Quận Santa Clara 
không dung thứ cho hành vi tấn công tình dục hoặc hiếp dâm. Điều 
này bao gồm cả hành vi lạm dụng tù nhân và hành vi sai trái về tình 
dục của nhân viên. 
 
Cán bộ quản lý đã đặt câu hỏi với bạn trong khi đăng ký. Một số câu 
hỏi có thể khiến bạn không thoải mái. Đó là những câu hỏi rất quan 
trọng. Cán bộ quản lý sử dụng câu trả lời của bạn để đảm bảo an 
toàn cho bạn trong tù. 
 
Câu trả lời của bạn giúp Cán bộ quản lý tìm hiểu xem bạn có nguy cơ 
bị các tù nhân khác lạm dụng tình dục hay không. Câu trả lời của bạn 
cũng giúp Cán bộ quản lý tìm hiểu xem bạn có thể lạm dụng tình dục 
các tù nhân khác hay không. 
 
Tôi có thể tìm hiểu thêm về PREA bằng cách nào? 
Bạn sẽ được xem một đoạn video về PREA trong khi đăng ký. Bạn có 
thể xem đoạn video về PREA trên TV tại nơi ở và trên máy tính bảng 
của mình.  
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Bạn sẽ được nhận tài liệu nói về hành vi tấn công tình dục và quấy rối 
tình dục trong khi đăng ký. Có các áp phích chứa thông tin về PREA 
trên bảng tin tại nơi ở của bạn.  
 
Làm thế nào để báo cáo một cuộc tấn công? 
Bạn có thể nói chuyện với Cán bộ quản lý nếu có thắc mắc về PREA 

hoặc muốn báo cáo một cuộc tấn công. Bạn cũng có thể gọi cho bộ 

phận Nội vụ để báo cáo một cuộc tấn công bằng cách quay số #39 

trên điện thoại. Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong 

quá trình điều tra ở mức tối đa có thể.  

Bạn cũng có thể gọi tới một trong các số điện thoại dưới đây để đặt 

câu hỏi hoặc nói chuyện với ai đó về PREA hoặc một cuộc tấn công: 

 

 

Cơ quan Số điện thoại liên hệ 

Rape Crisis Center 

YWCA 

Quay số nhanh *99 (Những cuộc gọi này 

không được ghi âm và bạn không cần số 

pin của mình.) 

Adult Custody 

Office of the 

Ombuds (ACOO) 

Quay số # 37 (Môi trường bảo mật, an 

toàn để tìm hiểu về các nhu cầu và lựa 

chọn. Đường dây này không bị ghi âm.) 
 

 

HÀNH VI QUẤY RỐI / HÀNH VI SAI TRÁI VỀ TÌNH DỤC  

Quận Santa Clara cam kết nhà tù là môi trường an toàn cho tất cả 
những người bị giam giữ. Bạn có quyền không bị lạm dụng và quấy 
rối tình dục. Bạn có quyền được an toàn sau khi báo cáo hành vi lạm 
dụng hoặc quấy rối tình dục.  
 
Hành vi sai trái về tình dục là gì? 
Hành vi sai trái về tình dục là khi ai đó sử dụng quyền lực, sự kiểm 
soát, đe dọa hoặc chiến thuật hăm dọa để làm tổn thương người khác 
về mặt tình dục. Tấn công tình dục và quấy rối tình dục đều là một loại 
hành vi sai trái về tình dục. KHÔNG một ai được phép có bất kỳ hành 
vi sai trái về tình dục nào tại các nhà tù của Quận Santa Clara. Trong 
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đó bao gồm tù nhân, nhân viên và người đến thăm. 
Dưới đây là một số ví dụ về hành vi sai trái về tình dục: 

• Gạ gẫm tình dục, 

• Đòi người khác quan hệ tình dục, 

• Đe dọa hoặc trừng phạt một người vì nói không với hành vi gạ 
gẫm tình dục, 

• Nói chuyện hoặc chạm vào người khác theo cách gợi dục, 

• Tọc mạch về việc của bạn nhiều hơn mức cần thiết để đảm bảo 
an toàn và an ninh. 
 

Quấy rối tình dục là gì? 
Quấy rối tình dục giống như bắt nạt. Đôi khi, có thể dễ dàng phát hiện 
hành vi này, ví dụ như khi ai đó chạm vào hoặc cọ xát lên người khác. 
Đôi khi lại có thể khó phát hiện, ví dụ như một người nhận xét về 
ngoại hình của người khác hoặc bộ phận riêng tư của họ. Việc động 
chạm hoặc lời nhận xét có thể khiến người khác cảm thấy bối rối, xấu 
hổ, sợ hãi hoặc tức giận. Họ có thể có rất nhiều cảm giác khác nhau. 
Đây đều là điều bình thường.  
 

Dưới đây là một số ví dụ về hành vi quấy rối tình dục: 
 

• Khi một người đưa ra nhận xét về giới tính, bản dạng giới hoặc 
khuynh hướng tình dục của người khác; 

• Khi một người đưa ra nhận xét về cơ thể, quần áo hoặc diện 
mạo của người khác; 

• Khi một người có cử chỉ gợi dục với người khác; 
• Khi một người thể hiện sự quan tâm không mong muốn hoặc 

chạm vào người khác; 
• Khi một người tán tỉnh hoặc tặng quà hoặc thư cá nhân không 

mong muốn cho người khác. 
 

Tôi có nên báo cáo hành vi quấy rối tình dục không? 
Không được phép có lời nhận xét hoặc động chạm gợi dục không 
được đón nhận. Đó không phải là lỗi của bạn. Bạn nên báo cáo ngay 
nếu điều đó xảy ra với bạn hoặc người khác. Chúng tôi sẽ hành động 
ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho bạn. Tất cả các báo cáo về 
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hành vi sai trái về tình dục và quấy rối tình dục đều được bảo mật. 
Chúng tôi xem xét những báo cáo này một cách nghiêm túc và sẽ tiến 
hành điều tra.  
 

Tôi phải làm gì nếu là nạn nhân của hành vi tấn công tình dục? 
Bạn nên báo cáo ngay về sự cố này cho nhân viên. Không tắm, rửa 
các khu vực trên cơ thể, sử dụng nhà vệ sinh, đánh răng, giặt quần 
áo hoặc đồ lót. Làm vậy có thể rửa sạch lông tóc hay các chất dịch cơ 
thể khác là bằng chứng quan trọng. Ngoài ra, hãy giữ lại bất cứ thứ 
gì chạm vào người đã tấn công bạn hoặc bất cứ thứ gì mà kẻ đó bỏ 
lại phía sau.  
 
Chúng tôi sẽ bảo vệ bạn khỏi bị xâm hại, thu thập bằng chứng về vụ 
tấn công và đảm bảo bạn nhận được sự chăm sóc và điều trị y tế ngay 
lập tức. 
 
Làm thế nào để báo cáo hành vi quấy rối tình dục hoặc hành vi 
sai trái về tình dục? 
Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể báo cáo hành vi sai trái hoặc 
tấn công tình dục. Sử dụng phương pháp dưới đây mà khiến bạn cảm 
thấy thoải mái nhất. 
 
Bằng lời nói 
 
Bạn có thể báo cáo trực tiếp bằng cách nói với Cán bộ quản lý hoặc 
nhân viên y tế hoặc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Bạn cũng có thể 
báo cáo bằng cách nói với giáo sĩ hoặc người hỗ trợ tình nguyện. 
Bạn có thể báo cáo qua điện thoại.  

• Bạn có thể gọi cho Trung tâm Rape Crisis Center YWCA bằng 
cách quay số nhanh *99 hoặc #99. Đường dây này không bị ghi 
âm và không yêu cầu mã pin của bạn.  

• Bạn có thể gọi cho Văn phòng Adult Custody Office of the 
Ombuds bằng cách quay số nhanh #37. Môi trường bảo mật, an 
toàn để tìm hiểu về các nhu cầu và lựa chọn. Đường dây này 
không bị ghi âm.  
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• Bạn có thể gọi cho bộ phận Nội vụ bằng cách quay số nhanh 
#39. Bạn có thể báo cáo ẩn danh. 

Bằng văn bản 
 
Bạn có thể báo cáo bằng cách viết một ghi chú cho Cán bộ quản lý 
nơi ở hoặc điền vào Mẫu đơn Khiếu nại hay Thẻ Trắng. 
 
Thư bảo mật có thể được gửi cho Đại úy Phụ trách Cơ sở theo địa chỉ 
dưới đây. 

Elmwood Complex Main Jail Complex 
701 South Abel Street 150 W. Hedding Street 
Milpitas, CA 95035 San Jose, CA 95110 

 
Thư bảo mật có thể được gửi cho bộ phận Nội vụ hoặc Trợ lý Cảnh 
sát trưởng Quản chế theo địa chỉ dưới đây. 

Custody Assistant Sheriff Sheriff’s Office Internal Affairs 
55 W. Younger Avenue 2460 N. First Street 
San Jose, CA 95110 San Jose, CA 95131 

 
Có hành vi tình dục nào được phép trong nhà tù không? 
Không cho phép bất kỳ hành vi tình dục nào giữa bất kỳ người nào 
trong nhà tù ngay cả khi hai người đều đồng ý với hành vi đó. Đó là 
trọng tội và có thể dẫn đến kỷ luật chính thức và/hoặc cáo buộc hình 
sự. 
 
QUY TRÌNH KHI GẶP TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 

Đôi khi vẫn xảy ra các tình huống khẩn cấp. Trong trường hợp xảy 

ra tình huống khẩn cấp - hãy làm theo hướng dẫn. Cán bộ quản 

lý sẽ cho bạn biết phải đến đâu và làm gì. Khi bạn được yêu cầu báo 

cáo tới một khu vực nhất định, hãy báo cáo ngay. Đừng thắc mắc 

về lệnh này. Đừng ngần ngại đến buồng giam hay khu ở của 

bạn. 

 

Coi các cuộc diễn tập khẩn cấp như thật. Nhân viên nhà tù được đào 
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tạo về quy trình khẩn cấp và biết cách xử lý những tình huống này. 

Cố gắng giữ bình tĩnh trong tình huống khẩn cấp. Nguy cơ bị thương 

sẽ cao hơn khi mọi người hoảng loạn. Nhân viên sẽ giúp bạn trong 

quá trình sơ tán nếu bạn bị khuyết tật hoặc cần trợ giúp.  
 
 

Quy trình khi gặp động đất 
Giữ bình tĩnh và ở nguyên vị trí của mình. Nếu bạn ở trong nhà, hãy 
trốn dưới quầy, bàn, cửa ra vào hoặc giường. Lấy hai tay che đầu. 
Đứng dựa vào tường gần trung tâm tòa nhà hoặc cửa ra vào. Tránh 
xa cửa sổ. Nếu bạn ở ngoài trời, hãy ở ngoài trời càng lâu càng tốt để 
tránh vật liệu xây dựng rơi vào người. Đi đến khoảng giữa của khu 
vực tập thể dục. Chú ý đến dây điện trên cao. 

 
Sự cố nguồn điện 
Đôi khi sẽ xảy ra sự cố nguồn điện. Khi điều này xảy ra, hãy giữ 

nguyên vị trí của bạn. Sự cố nguồn điện thường chỉ kéo dài vài giây 

trước khi máy phát điện khẩn cấp khởi động. Tất cả các vật dụng 

không cần thiết (TV, v.v.) phải được tắt trong khi đang chạy máy phát 

điện. Cán bộ quản lý sẽ hướng dẫn bạn chuyển đến một khu vực khác 

nếu cần. 
 
 

Cứu hỏa và sơ tán khẩn cấp 

Ra khỏi khu vực càng nhanh càng tốt trừ khi có chỉ dẫn khác. Tới 

khu vực tập thể dục nếu có thể. Thông báo cho nhân viên ngay lập 

tức. Chỉ sử dụng bình chữa cháy nếu không có nhân viên. Không đổ 

nước vào đám cháy do chập điện.  
 
 

Tình trạng y tế khẩn cấp 
Khi phát sinh tình huống khẩn cấp về y tế hoặc nha khoa, hãy thông 

báo ngay cho nhân viên. Cho đến khi có trợ giúp, hãy trấn an người 

đó rằng người trợ giúp đang đến. Cố gắng giữ bình tĩnh. Điều này sẽ 

giúp ích cho bệnh nhân. 
 
 

• Nếu một người bị co giật, hãy dọn bàn, ghế v.v. mà họ có thể va 
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vào và gây thương tích. Không được cố kiềm chế người đó 

hay cho bất cứ thứ gì vào miệng người đó. 
 

 

• Nếu một người bị ngất, trượt hoặc ngã, không được cố di 

chuyển người đó. 
 
 

• Nếu một người bị bỏng, tốt nhất là ngâm vết thương vào nước 

mát và liên hệ với nhân viên sơ cứu. Không bôi bơ, muối, v.v. 

lên vùng bị thương. 
 

• Nếu xảy ra thương tích mà làm mất nhiều máu, có thể đè lên 

vùng bị thương để giảm mất máu cho đến khi có trợ giúp. 

Không sử dụng ga-rô. 

3  THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
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3 
 THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 
ĐẠO LUẬT VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT HOA KỲ  

Đạo luật về người khuyết tật Hoa Kỳ (Americans with Disabilities 

Act, ADA) trao cho tất cả các tù nhân khuyết tật quyền được bố trí 

tiện nghi hợp lý cho tình trạng khuyết tật của họ. Thông tin dưới đây 

rất quan trọng. 

 

1. Bạn không bị phân biệt đối xử vì tình trạng khuyết tật của mình. 

2. Bạn không bị loại trừ hay từ chối tham gia vào các chương 

trình, dịch vụ hoặc hoạt động vì tình trạng khuyết tật của mình. 

3. Có sẵn các thiết bị hỗ trợ và chỗ ở dễ tiếp cận nếu bạn cần. 

4. Bạn có quyền tiếp cận bình đẳng với các chương trình, dịch vụ 

và hoạt động của Nhà tù dành cho phân loại và mức độ an ninh 

của bạn. 

 

Khuyết tật là gì? 

Khuyết tật là tình trạng hạn chế khả năng vận động, giác quan hoặc 
hoạt động của bạn. Khuyết tật có thể bao gồm bệnh mãn tính hoặc 
hạn chế về thể chất. Các tình trạng tâm thần và hạn chế về trí tuệ 
hoặc phát triển cũng thuộc phạm vi của ADA. Danh sách dưới đây 
đưa ra một số ví dụ về các hạn chế về thể chất. 

 

- đi bộ quãng đường ngắn 

hoặc dài 

- lên hoặc xuống cầu thang 

- đi bộ lên dốc 

- giữ thăng bằng 

 

- giữ đồ vật 

- leo lên tầng trên cùng 

- giơ tay lên 

- nghe những gì mọi người 

nói 

- nhìn 

 

Nếu tình trạng khuyết tật hạn chế đáng kể khả năng bạn trong 

một hoặc nhiều hoạt động sinh hoạt chính, bạn sẽ được áp 
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dụng ADA. Dưới đây là danh sách một số hoạt động sinh hoạt 

chính.  

 

- Nhìn 

- Nghe  

- Ăn 

- Ngủ 

- Đi bộ 

- Đứng 

- Nâng 

- Uốn 

- Nói 

- Hít thở 

- Học tập 

- Đọc 

- Tập trung 

- Suy nghĩ 

- Giao tiếp 

- Làm việc 

- Chăm sóc bản 

thân 

- Thực hiện các 

công việc hàng 

ngày 

 

Có những hoạt động sinh hoạt chính khác không nằm trong 

danh sách này mà vẫn được áp dụng ADA.  

 

Tại sao nhân viên y tế lại đặt nhiều câu hỏi như vậy khi đăng 

ký?  

Nhân viên y tế đã đặt câu hỏi cho bạn khi đăng ký để tìm hiểu về bệnh 
sử của bạn. Các câu hỏi giúp nhân viên y tế biết liệu bạn có bị khuyết 
tật mà sẽ khiến bạn khó tham gia vào các hoạt động trong tù không. 
 
Câu trả lời của bạn sẽ cho nhân viên y tế biết liệu bạn có cần thiết bị 
hỗ trợ, chỗ ở có thể tiếp cận hay hình thức trợ giúp khác trong khi ở 
tù không. Nhân viên y tế có thể cung cấp cho bạn một thiết bị, chẳng 
hạn như xe lăn hoặc khung tập đi, để giúp bạn.  
 
Nhân viên y tế cần xếp lịch hẹn cho bạn với nhà cung cấp dịch vụ y tế 
nếu bạn đã được cung cấp thiết bị hoặc nếu các câu hỏi cho thấy bạn 
bị khuyết tật. Bạn có quyền yêu cầu sắp xếp cuộc hẹn khám lại với 
một nhà cung cấp dịch vụ y tế nếu bạn không đồng ý với những gì 
được cung cấp khi đăng ký. 
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Bạn có bị khuyết tật và/hoặc cần tiện nghi hỗ trợ không? 

Sheriff’s Office cần biết bạn có bị khuyết tật không. Chúng tôi có thể 

cung cấp cho bạn các dụng cụ, thiết bị hoặc nhiều tiện nghi hơn 

nữa để hỗ trợ bạn trong thời gian lưu trú. Đây được gọi là tiện nghi 

hỗ trợ. Có hai cách để bạn có thể nhận tiện nghi hỗ trợ cho tình 

trạng khuyết tật: 

 

1. Liên hệ với Bộ phận Tuân thủ ADA: Sheriff’s Office có Bộ 

phận Tuân thủ ADA phụ trách các vấn đề về ADA trong nhà tù. 

Họ có thể giúp bạn đáp ứng yêu cầu và giải quyết các vấn đề 

liên quan đến khuyết tật hoặc giúp bạn có được tiện nghi hỗ 

trợ, bao gồm cả việc giúp bạn tham gia các chương trình và 

hoạt động. Bộ phận Tuân thủ ADA có thể giới thiệu bạn tới một 

nhà cung cấp dịch vụ y tế để được đánh giá. Họ có thể cung 

cấp cho bạn tiện nghi hỗ trợ tạm thời cho đến khi diễn ra cuộc 

hẹn khám y tế của bạn.  

 

Bạn có thể báo cho Bộ phận Tuân thủ ADA biết rằng bạn bị 

khuyết tật hoặc cần tiện nghi hỗ trợ bằng cách điền vào Mẫu 

Yêu cầu của Tù nhân và đánh dấu vào ô ADA. Có người sẽ 

xem xét yêu cầu của bạn trong vòng 7 ngày. 

 

2. Liên hệ với nhân viên y tế: Bạn có thể hẹn gặp một nhà cung 

cấp dịch vụ y tế để khám tình trạng khuyết tật bằng cách điền 

vào Thẻ Trắng. Các y tá có thể cung cấp cho bạn tiện nghi hỗ 

trợ cho đến khi bạn có thể gặp nhà cung cấp dịch vụ y tế. Nhà 

cung cấp dịch vụ y tế sẽ quyết định bạn cần những tiện nghi hỗ 

trợ nào trong thời gian ở tù. Y tá sẽ trả lời Thẻ Trắng của bạn 

một cách nhanh chóng.  

 

Có những tiện nghi hỗ trợ nào dành cho người khuyết tật? 

 

• Khuyết tật vận động: Nếu bạn gặp khó khăn khi di chuyển 
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xung quanh, Nhà tù có thiết bị có thể giúp bạn tham gia vào các 

chương trình và hoạt động. Một số thiết bị có sẵn có trong danh 

sách dưới đây.  

 

- Xe lăn - Gậy - Dụng cụ chỉnh 
hình 

- Khung tập đi - Giằng - Bộ phận giả 
- Nạng - Nẹp 

 
- Ghế tắm 

 

• Khuyết tật thị lực: Bạn có thể được khám mắt và nhận kính nếu 
gặp khó khăn khi nhìn. Nếu bạn bị mù, nhà tù có gậy gõ để bạn 
sử dụng. Nhà tù cũng có các thiết bị khác có thể giúp bạn tham 
gia vào các chương trình và hoạt động. Những thiết bị này được 
liệt kê dưới đây. 

 
- Kính lúp - Tài liệu in khổ 

lớn 
- Sách nói 

 

• Khuyết tật về thính giác hoặc lời nói: Nhà tù có các thiết bị 
hoặc dịch vụ có thể giúp bạn nếu bạn bị điếc hoặc khiếm thính. 
Những thiết bị này cũng có thể giúp ích nếu bạn gặp khó khăn 
khi nói chuyện hoặc giao tiếp với người khác. Vui lòng cho Bộ 
phận Tuân thủ ADA biết nếu ngôn ngữ chính của bạn là ngôn 
ngữ ký hiệu. Bộ phận Tuân thủ ADA có thể giúp bạn nhận được 
các dịch vụ ngôn ngữ ký hiệu và các thiết bị hữu ích khác. Một 
số thiết bị hoặc dịch vụ có sẵn cho bạn nằm trong danh sách 
dưới đây.  

 
- Thiết bị nghe hỗ trợ - Điện thoại TTY 

- Thông dịch viên ngôn ngữ 
ký hiệu 

- Dịch vụ tiếp âm bằng video 

- Điện thoại có thể điều chỉnh 
âm lượng 

- Phiên dịch qua video từ xa 



 

25 
 

- Thiết bị chuyển đổi giọng 
nói thành văn bản 

- Thiết bị chuyển đổi văn 
bản thành văn bản 

 
Bạn có thể được thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu hỗ trợ hoặc nhận 
các thiết bị khác nếu bạn gặp khó khăn với việc nghe hoặc nói trong 
những sự kiện sau. 

 

- Phiên điều trần kỷ luật - Khiếu nại 

- Cuộc hẹn khám y tế - Cuộc họp phân loại 

- Cuộc hẹn khám nha khoa - Chương trình giáo dục 

- Cuộc hẹn khám sức khỏe 
tâm thần 

- Các chương trình khác 

 
Nhân viên nhà tù sẽ đảm bảo rằng bạn biết về tất cả các hướng dẫn 
và thông báo. Nhà tù sẽ giúp bạn trong các cuộc hẹn khám sức khỏe 
và thăm khám nếu bạn bị điếc hoặc khiếm thính. 
 

• Khó đọc và/hoặc khó viết: Vui lòng báo cho Bộ phận Tuân thủ 
ADA hoặc y tá biết nếu bạn cần trợ giúp về đọc hoặc viết. Một 
nhân viên sẽ giúp bạn hoàn thành thủ tục giấy tờ, điền yêu cầu, 
Thẻ Trắng và/hoặc khiếu nại, và trong các sự kiện quan trọng 
của nhà tù như buổi điều trần kỷ luật. 

 

• Tiện nghi hỗ trợ tại nơi ở: Sheriff’s Office sẽ xếp bạn vào nơi ở 
dễ đi lại theo ADA nếu bạn cần như vậy do bị khuyết tật. Tiện 
nghi hỗ trợ tại nơi ở có thể bao gồm các chi tiết trong danh sách 
dưới đây. 

 
 

- Xếp giường ở tầng dưới - Bàn ăn dễ tiếp cận 
- Sắp xếp cấp bậc thấp 

hơn 

 

- Buồng giam/khu buồng 
giam dễ tiếp cận theo 
ADA  

-  Phòng tắm và nhà vệ 
sinh dễ tiếp cận 

- Khu buồng giam hỗ trợ sử 
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dụng gậy gõ 
  

 
Điều gì xảy ra nếu tôi vào tù với thiết bị của riêng mình? 
Bạn có thể nhận được thiết bị do Quận sở hữu hoặc được phép giữ 
thiết bị cá nhân của mình. Bạn có thể yêu cầu giữ thiết bị cá nhân của 
mình mà bạn đã mang đến nhà tù thay vì sử dụng thiết bị do Quận sở 
hữu. Liên hệ với Bộ phận Tuân thủ ADA nếu 

a. bạn đã không nhận được thiết bị do Quận sở hữu thay cho thiết 
bị bạn mang đến Nhà tù cùng với bạn; hoặc 

b. bạn muốn yêu cầu giữ thiết bị bạn mang theo thay vì sử dụng 
thiết bị do Quận sở hữu. 

Quận sẽ cất giữ miễn phí thiết bị cá nhân của bạn tại Nhà tù nếu bạn 
không giữ thiết bị đó.  
 
Điều gì xảy ra với thiết bị do Quận sở hữu khi tôi rời khỏi Nhà 
tù? 
Bạn sẽ được phép giữ thiết bị do Quận sở hữu nếu bạn cần thiết bị 
đó để rời khỏi nhà tù một cách an toàn và bạn không có thiết bị cá 
nhân tương tự được cất giữ tại cơ sở.  
 
Tôi có thể tham gia vào các chương trình ngay cả khi bị khuyết 
tật không? 
Nhà tù có lớp học giáo dục, dịch vụ tôn giáo, chương trình trị liệu, 
công việc và các chương trình khác. Bạn có thể tham gia vào các 
chương trình dựa trên phân loại và mức độ an ninh của bạn. Chăm 
sóc y tế, chăm sóc sức khỏe tâm thần, thăm khám, ủy thác và giải trí 
dành cho tất cả các tù nhân. Vui lòng hoàn thành Mẫu Yêu cầu của 
Tù nhân và đánh dấu vào ô ADA nếu bạn cần trợ giúp để tham gia 
vào các chương trình hoặc dịch vụ.  
 
 
Điều gì xảy ra nếu tôi không thích một quyết định được đưa ra về 
tình trạng khuyết tật của mình? 
Bạn có thể gửi khiếu nại nếu bạn không thích quyết định được đưa ra 
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về tình trạng khuyết tật của mình. Đánh dấu vào ô ADA trên Mẫu 
Khiếu nại của Tù nhân. Một số ví dụ về thời điểm bạn có thể xem xét 
gửi khiếu nại là: 

• nếu bạn yêu cầu một thiết bị hỗ trợ, chỗ ở dễ tiếp cận hoặc tiện 
nghi hỗ trợ khác nhưng được trả lời là “không”; 

• nếu bạn yêu cầu một thiết bị hỗ trợ, chỗ ở dễ tiếp cận hoặc tiện 
nghi hỗ trợ khác nhưng không hề nhận được câu trả lời; hoặc 

• nếu bạn nghĩ rằng bạn không được nhân viên đối xử công bằng 
vì bạn bị khuyết tật. 

 
Tôi phải làm gì nếu có điều gì đó liên quan đến khuyết tật khiến 
tôi gặp rủi ro? 
Thông báo cho Cán bộ quản lý hoặc nhân viên điều dưỡng về bộ 
phận sẽ giúp bạn khắc phục vấn đề. Dưới đây là một số ví dụ về các 
tình huống mà sức khỏe hoặc sự an toàn của bạn có thể gặp nguy 
cơ. 

• nếu bạn dùng xe lăn và được bố trí chỗ ở không hỗ trợ sử dụng 
xe lăn; hoặc  

• nếu xe lăn của bạn bị hỏng.  
Nếu Cán bộ quản lý hoặc nhân viên điều dưỡng không giúp bạn, bạn 
có thể hoàn thành Mẫu Yêu cầu hoặc Khiếu nại của Tù nhân và đánh 
dấu vào ô ADA.  
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4 YÊU CẦU DỊCH VỤ KHI Ở TRONG TÙ 
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YÊU CẦU DỊCH VỤ KHI Ở TRONG TÙ 
 
MẪU YÊU CẦU CỦA TÙ NHÂN (INMATE REQUEST FORM) 

Có một vài mẫu khác nhau mà bạn có thể cần sử dụng trong khi bị 
giam giữ. Mẫu Yêu cầu của Tù nhân là cách bạn nhận thông tin hoặc 
dịch vụ. Bạn cũng có thể sử dụng mẫu này để được giải đáp các thắc 
mắc mà bạn có thể có trong khi bị giam giữ.  
 
ĐƯỢC sử dụng Mẫu Yêu cầu của Tù 
nhân để— 

1. Hỏi nhân viên nhà tù về điều gì đó mà Cán bộ quản lý của bạn 

không thể trả lời hoặc làm cho bạn. 

2. Yêu cầu cung cấp thông tin về Phân loại. 

3. Yêu cầu thông tin về Đăng ký và Ra tù. 

4. Liên hệ với Dịch vụ Tù nhân để biết thông tin về ủy thác, tài sản 

bị mất, quần áo, thư tín hoặc tài khoản tiền. 

5. Liên lạc với Chương trình liên quan đến AA/NA, Catholic 

Charities, CASU, Reentry Services hay các chương trình giáo 

dục/hướng nghiệp. 
 

KHÔNG ĐƯỢC sử dụng Mẫu Yêu cầu của Tù nhân để— 

1. Liên hệ với luật sư của bạn (Gọi điện hoặc gửi thư). 

2. Liên hệ với tòa án (Gửi thư cho họ hoặc yêu cầu luật sư của 

bạn làm điều đó). 
3. Liên hệ với Cán bộ Quản chế hoặc Thử thách của bạn. (Gọi 

điện hoặc gửi thư). 

4. Trao đổi thông tin với bất kỳ cơ quan bên ngoài nào khác. 

5. Yêu cầu chăm sóc sức khỏe. 

6. Yêu cầu chế độ ăn đặc biệt về y tế. 

 
Bạn có thể điền vào Mẫu Yêu cầu của Tù nhân trên máy tính bảng 
hoặc trên giấy. Bảng dưới đây có thêm thông tin về những phương 
pháp này. 
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Máy tính bảng: 
 

• Bạn phải đăng nhập vào 
tài khoản của mình trên 
máy tính bảng.  

• Bạn không cần nhập tên 
hoặc mã đăng ký.  

• Bạn không cần yêu cầu 
Cán bộ quản lý phê duyệt 
yêu cầu của bạn. 

• Mẫu Yêu cầu được 
chuyển tiếp bằng điện tử 
đến đơn vị thích hợp để 
phản hồi. 

Giấy: 
 

• Bạn phải điền vào yêu cầu 

một cách phù hợp và đầy đủ 

bằng cách sử dụng tên, PFN 

và mã đăng ký. 

• Cán bộ quản lý phải ký vào 
yêu cầu của bạn và gửi lại 
một bản sao. 

• Chúng tôi phải có thể đọc 
được nội dung của bạn. 

• Sử dụng một Mẫu Yêu cầu 
cho mỗi vấn đề hoặc yêu cầu. 

• Mẫu Yêu cầu sẽ được thu 
gom hàng ngày và xem xét 
phản hồi bởi đơn vị thích hợp. 

 
 

 
MẪU ĐƠN Y TẾ (WHITE CARD) 

Mẫu Đơn y tế (white card) được sử dụng để báo cáo các vấn đề về y 
tế, sức khỏe tâm thần hoặc nha khoa. Mẫu này cũng được sử dụng 
để yêu cầu một cuộc hẹn chăm sóc định kỳ hoặc không khẩn cấp. 
Mẫu này có sẵn tại nơi ở của bạn. Bỏ vào hộp đơn y tế hoặc đưa cho 
y tá vào lúc Gọi Uống Thuốc. Có iPad ở một số đơn vị nơi bạn có thể 
yêu cầu những dịch vụ này bằng phương thức điện tử. 
 
Báo cáo ngay các tình huống khẩn cấp về y tế, sức khỏe tâm 
thần hoặc nha khoa cho Cán bộ quản lý hoặc y tá. 
 
CATHOLIC CHARITIES 

Catholic Charities là một tổ chức hỗ trợ các tù nhân cần sự giúp đỡ từ 
bên ngoài. Bạn có thể gửi Mẫu Yêu cầu của Tù nhân tới Catholic 
Charities vì nhiều lý do. Bạn có thể yêu cầu kính đọc sách, sách, bao 
gồm sách dễ đọc và sách in khổ lớn, dịch vụ công chứng, bản sao và 
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nhiều tiện ích khác. Nếu bạn muốn liên hệ với Catholic Charities, hãy 
gửi Mẫu Yêu cầu của Tù nhân cho Cán bộ quản lý hoặc viết thư đến 
địa chỉ dưới đây. Bạn bè hoặc gia đình của bạn (không bị giam giữ) 
có thể liên hệ với Chương trình Dịch vụ cho Tù nhân của Catholic 
Charities theo địa chỉ sau: 
 

 

Catholic Charities 

Inmate Services Program 

2625 Zanker Rd, Suite 210 
San Jose, CA 95134 

 
 

Elmwood Specialist (408) 325-5232 

Main Jail Specialist (408) 325-5144 
 
 

ADULT CUSTODY OFFICE OF THE OMBUDS   

 
Tổ chức thanh tra nhà tù của Quận là ACOO. ACOO cung cấp một 
không gian an toàn và nguồn lực hỗ trợ bí mật cho tù nhân, người bị 
giam giữ, gia đình và các bên đối tác an toàn công cộng và tư pháp 
của Quận để tự do chia sẻ về những gì xảy ra tại các nhà tù của 
Quận. Mọi người có xu hướng yêu cầu ACOO giúp đỡ khi cảm thấy 
không được lắng nghe hoặc chú ý, khi cảm thấy không chắc chắn về 
dịch vụ hoặc biểu mẫu của nhà tù, hoặc khi phẫn nộ, gặp hành vi đối 
xử thiếu tôn trọng và muốn được hỗ trợ để giúp mọi thứ trở nên tốt 
hơn. ACOO tìm hiểu các lựa chọn, khám phá nhu cầu chưa được đáp 
ứng và xây dựng đối thoại, trong đó tiếng nói của mọi người đều quan 
trọng. ACOO cũng làm việc với giới lãnh đạo an toàn công cộng và tư 
pháp để xem xét các vấn đề hệ thống theo cách khác nhau nhằm cải 
thiện hoạt động. Nhân viên của ACOO có thể làm việc với bạn bằng 
tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh. Gọi cho ACOO theo số #37 miễn 
phí từ điện thoại hoặc máy tính bảng gắn tường tại bất kỳ nơi ở nào 
của nhà tù. Cuộc gọi theo đầu số # 37 không bị Cảnh sát trưởng theo 
dõi hay ghi âm. Khi ở bên ngoài nhà tù, gia đình, nhân viên và những 
người khác có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ của ACOO bằng cách gọi 
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số 408-993-4140 hoặc truy cập trang web của văn phòng chính tại địa 
chỉ omos.sccgov.org/home. Hoặc bạn có thể gửi thư bí mật tới địa chỉ: 
 
 

Adult Custody Office of Ombuds  

2310 N. First St., Suite 100 

San José, CA 95131 

  

file:///C:/Users/lara.mccabe/AppData/Local/Temp/2/Temp1_US1407816_Deliverables.zip/omos.sccgov.org/home


 

32 
 

5 PHÂN LOẠI VÀ THÔNG TIN HÀNH CHÍNH 
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PHÂN LOẠI VÀ THÔNG TIN HÀNH CHÍNH 
 

PHÂN LOẠI  
 

Bạn sẽ phải nói chuyện với Bộ phận Phân loại khi đến nhà tù. Cán bộ 
quản lý Phân loại hỏi bạn rất nhiều câu hỏi. Những câu hỏi này rất 
quan trọng. Chúng giúp Bộ phận Phân loại xếp bạn vào “Cấp độ Phân 
loại” và nơi ở phù hợp. 
 
“Cấp độ Phân loại” là gì? 

Tất cả các tù nhân đều được xếp Cấp độ Phân loại trong quá trình 
đăng ký. Có ba Cấp độ Phân loại: cao, trung bình và thấp. Một số yếu 
tố được sử dụng để giúp xác định Cấp độ Phân loại của bạn là: 

- hành vi, 

- yếu tố nguy cơ, 

- nhu cầu chỗ ở đặc biệt,  

- tiền sử phạm tội. 

Cấp độ Phân loại có thể ảnh hưởng đến việc sắp xếp chỗ ở của bạn. 

Cán bộ quản lý Phân loại sẽ cho bạn biết về cấp độ Phân loại và sắp 

xếp chỗ ở của bạn. Bộ phận Phân loại sẽ xếp bạn vào chỗ ở ít hạn 

chế nhất có thể.  

  

Cấp độ Phân loại hoặc chỗ ở của tôi có thể thay đổi không? 

Bộ phận Phân loại kiểm tra cấp độ phân loại và chỗ ở của tất cả tù 

nhân 60 ngày một lần. Hồ sơ của bạn sẽ được xem xét theo các yếu 

tố tương tự như trước. Bạn sẽ nhận được kết quả đánh giá của Cán 

bộ quản lý Phân loại. Bạn có thể đặt câu hỏi cho Cán bộ quản lý về 

những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sắp xếp chỗ ở và Cấp độ 

Phân loại của bạn. 
 

Bạn sẽ được thưởng khi đạt cấp độ Phân loại thấp nhất. Phân loại 

của bạn sẽ không được xem xét sau mỗi 60 ngày khi bạn đạt cấp độ 

thấp nhất. 

 

Bạn có thể yêu cầu Bộ phận Phân loại kiểm tra cấp độ của mình 

bằng cách điền vào Mẫu Yêu cầu của Tù nhân. Bạn cũng có thể nộp 
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đơn khiếu nại nếu bạn cảm thấy rằng chỗ ở của mình không đúng. 

Nếu tôi cần trợ giúp trong quá trình Phân loại thì sao? 

Một số tù nhân gặp khó khăn khi giao tiếp với Cán bộ quản lý trong 

quá trình Phân loại. Dưới đây là một số lý do cho điều này. 

 

- Khác biệt về ngôn ngữ; - Tù nhân gặp khó trong 

việc đọc; 

- Tù nhân gặp khó trong 

việc nhìn; 

- Tù nhân gặp khó trong 

việc nghe; 

 

Với chúng tôi, một điều rất quan trọng đó là bạn phải tham gia vào 

quá trình Phân loại. Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ nếu gặp khó khăn 

khi giao tiếp với Cán bộ quản lý. 
 

VÒNG TAY CỦA BẠN (WRIST BAND) 

Bạn đã được cấp vòng tay trong quá trình đăng ký. Vòng tay có vai trò 
rất quan trọng. Chúng tôi sử dụng nó để nhận dạng bạn. Có bốn quy 
tắc liên quan đến vòng tay mà bạn phải tuân thủ: 

1. Bạn phải luôn đeo vòng tay. 

2. Bạn không được tháo hay chỉnh sửa vòng tay của mình. 

3. Bạn phải cho nhân viên xem vòng tay của mình bất cứ khi nào 

họ yêu cầu. 

4. Bạn phải thông báo cho Cán bộ quản lý nếu vòng tay quá lỏng, 

quá chặt hoặc không thể đọc được. 

Việc không tuân thủ các quy tắc liên quan đến vòng tay có thể dẫn 
đến vi phạm quy tắc. 
 
Dưới đây là một số ví dụ về các trường hợp chúng tôi sử dụng vòng 
tay để xác định danh tính của bạn: 

- khi bạn di chuyển trong nhà 
tù, 

- khi tham gia một phiên 
tòa, và 

- trong tình huống khẩn cấp, - khi gọi uống thuốc. 

 

Tôi có cần thông tin trên vòng tay của mình không? 
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Bạn sẽ cần thông tin trên vòng tay để đưa ra yêu cầu hoặc nộp đơn 

khiếu nại trên giấy. 

• Bạn phải ghi tên đầy đủ của mình chính xác như ghi trên vòng 

tay. Ghi họ của bạn trước, sau đó ghi tên và tên đệm (ví dụ: 

Thatcher, Terry Lynn). Không sử dụng biệt danh hoặc bí danh.  
 

• Bạn cũng phải ghi mã PFN nhận dạng của nhà tù, số đăng ký và 

số nơi ở. Bạn có thể tìm thấy PFN và số đăng ký trên vòng tay 

của mình (xem hình bên dưới). 
 

 
Hình 1: Vị trí PFN và số đăng ký trên vòng tay 

 

DI CHUYỂN TÙ NHÂN 
 

Không mang theo bất kỳ tin nhắn hay vật dụng cá nhân nào khi rời 
khỏi, thiết bị bao gồm các vật dụng như: lược, bút chì, thư hay bất kỳ 
vật dụng nào khác. Bạn có thể mang theo giấy tờ của tòa án hoặc 
giấy tờ bệnh án và giấy xác nhận của y tế (Medical Chrono).  
 
Tự đi – Không có Cán bộ quản lý 

Một số tù nhân cấp thấp hơn có thể đến cuộc hẹn theo lịch, lớp học 

hoặc khu vực làm việc của tù nhân mà không cần Cán bộ quản lý hộ 

tống. 
 
 

Khi rời khỏi nơi ở để tự đi, không nhấn nút tại nơi ở. Kiên nhẫn chờ. 
 
 

Nhân viên sẽ mở cửa và hướng dẫn bạn nơi cần đến. Thỉnh thoảng, 
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bạn có thể cần nhấn nút liên lạc nội bộ để khi tới điểm đến cuối cùng 
của mình, chẳng hạn như tại Elmwood Clinic. Chú ý đến các biển báo, 
trên đó có thể có hướng dẫn thêm. 
 

 

Đi bộ trực tiếp tới điểm đến của bạn phía bên phải hành lang. Không 
dừng lại, trừ lúc chờ cửa an ninh mở. Không nói chuyện, có cử chỉ, 
chuyển ghi chú hay cố gắng giao tiếp với các tù nhân khác. Không đi 
đường vòng đến các khu vực khác (giặt ủi, chương trình, v.v.), nếu đó 
không phải là mục đích mà bạn rời khỏi nơi ở. Khi trở lại nơi ở của 
bạn, hãy kiểm tra với Cán bộ quản lý. 
 

 

Di chuyển có hộ tống 
Nếu bạn đang ở nơi ở mà yêu cầu bạn phải được một Cán bộ quản lý 
hộ tống khi rời nơi ở, hãy kiên nhẫn chờ Cán bộ quản lý đó đến. 
Không nhấn nút gọi cửa hay nút hoảng loạn. Bạn có thể ngồi trong 
khi chờ đợi. 
 

 

Di chuyển lao động tù nhân 
Nếu là nhân viên tù nhân, bạn phải làm theo hướng dẫn của người 
giám sát hoặc nhân viên nhà tù khác khi di chuyển liên quan đến công 
việc của bạn trong nhà tù. 
 
 

Không gõ cửa để thu hút sự chú ý của Cán bộ quản lý. 
 

KHÁM XÉT 

Cán bộ quản lý phải tiến hành khám xét an ninh ngẫu nhiên và theo 

kế hoạch, không báo trước, trên người của bạn, đối với vật dụng bạn 

đang sở hữu hay tại bất kỳ vị trí nào khác trong nhà tù. Trong đó có 

thể bao gồm khám xét thân thể hoặc khám xét theo bộ phận khi 

được Trung sĩ cho phép. Chúng tôi có thể khám xét tài sản cá nhân 

hoặc khu vực sinh hoạt của bạn để đảm bảo an ninh cho nhà tù. Tài 

sản của bạn sẽ được đối xử một cách tôn trọng trong quá trình khám 

xét. 
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6 KHUYNH HƯỚNG TÌNH DỤC VÀ BẢN DẠNG GIỚI 
6 

KHUYNH HƯỚNG TÌNH DỤC VÀ BẢN DẠNG GIỚI 
 

Người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển giới, người 
đa dạng tính dục hoặc liên giới tính (LGBTQ+) có thể cần hỗ trợ thêm. 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc an tâm cho cá nhân thuộc mọi 
khuynh hướng tình dục và bản dạng giới. Chúng tôi có đội ngũ nhân 
viên có thể giúp đỡ những người thuộc cộng đồng LGBTQ+. 
 

Tuyên bố Ưu tiên là gì? 
Bạn đã được đặt nhiều câu hỏi trong quá trình đăng ký. Mọi người 
đều hỏi những câu hỏi này. Chúng tôi tìm hiểu các thông tin quan 
trọng như: 

• tên bạn muốn được gọi;  

• đại từ (anh ấy, cô ấy, họ) bạn muốn chúng tôi sử dụng khi chúng 

tôi nói chuyện với bạn; 

• nơi ở mà bạn muốn được sắp xếp; và 

• bạn muốn thế nào khi bị khám xét.  

Bạn có thể điền vào Mẫu Yêu cầu của Tù nhân để cập nhật thông tin 
bạn đã chia sẻ. 
 

Làm thế nào để tôi nhận được sự giúp đỡ với tư cách là một 
người thuộc cộng đồng LGBTQ+?  
Bạn có thể điền vào Mẫu Yêu cầu của Tù nhân để nói chuyện với Cán 
bộ quản lý về LGBTQ+ bất cứ lúc nào. Cán bộ quản lý sẽ đến nói 
chuyện với bạn trong vòng bảy ngày kể từ khi nhận được biểu mẫu. 
Bạn có thể hỏi Cán bộ quản lý về chỗ ở, dịch vụ của bạn hoặc các 
câu hỏi khác liên quan đến nhà tù. Cán bộ quản lý cũng có thể hỏi 
bạn về bất kỳ mối quan ngại nào về an toàn mà bạn có thể có.  
 

Bạn cũng có thể điền vào một thẻ trắng để nói chuyện về sức khỏe 
tâm thần. Vui lòng cho chúng tôi biết bạn muốn nói về điều gì để 
chúng tôi có thể cử đúng người tới nói chuyện với bạn. 
 
Vui lòng trao đổi ngay với Cán bộ quản lý nếu bạn có quan ngại về an 
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toàn. 
 
Tôi có thể nhận được hỗ trợ thêm nào với tư cách là người 
chuyển giới? 
Người chuyển giới có thể yêu cầu mặc đồ lót cụ thể theo giới tính. 
Điền vào Mẫu Yêu cầu của Tù nhân để thực hiện yêu cầu này. Bạn có 
thể hỏi Cán bộ quản lý về việc tắm riêng với các tù nhân khác hoặc 
sử dụng các vật dụng trong hộp tự chăm sóc hoặc hộp tông đơ. Bạn 
cũng có thể mua các mặt hàng từ Danh sách Ủy thác Không phân 
biệt Giới tính. 
 
Làm thế nào để tôi có nhận dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp với 
giới tính, ví dụ như liệu pháp thay thế hoóc-môn? 
Thông thường, chúng tôi sẽ tiếp tục liệu pháp thay thế hoóc-môn của 
bạn nếu bạn có toa thuốc. Bác sĩ chăm sóc của bạn có thể cung cấp 
thêm thông tin. Bạn có thể dùng thẻ trắng để nói chuyện với nhà cung 
cấp dịch vụ y tế về các lựa chọn điều trị. 
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7 QUY TRÌNH KHIẾU NẠI 
7 

QUY TRÌNH KHIẾU NẠI 
 

QUY TRÌNH KHIẾU NẠI (GRIEVANCE) 

Phàn nàn của bạn về nhà tù được gọi là khiếu nại. Nhà tù có thiết lập 
một hệ thống cho nhân viên nhà tù thu thập khiếu nại, xem xét khiếu 
nại và phản hồi về khiếu nại của bạn.  
 

Tôi có thể nộp đơn khiếu nại về những vấn đề gì? 
Hệ thống khiếu nại của nhà tù có thể được sử dụng để khiếu nại về 
những vấn đề nằm trong tầm kiểm soát của nhà tù. Bạn có thể nộp 
đơn khiếu nại về chính sách, quy tắc hoặc điều kiện nhà tù ảnh 
hưởng trực tiếp đến bạn. Bạn cũng có thể gửi khiếu nại về điều kiện 
giam giữ, bao gồm những vấn đề như chính sách, quyết định, hành 
động, điều kiện hoặc lỗi ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc 
hạnh phúc của bạn. Trong đó cũng có thể bao gồm những vấn đề 
ngăn cản bạn tham gia vào các chương trình của nhà tù.  
 

Tôi nộp đơn khiếu nại như thế nào? 
Bạn có thể nộp đơn khiếu nại bằng văn bản theo một trong các bước 
sau. 

1. Ghi khiếu nại của bạn lên Mẫu Khiếu nại của Tù nhân mà bạn có 

thể tìm thấy trong nơi ở của mình, gần Hộp Khóa Khiếu nại. Bạn 

cũng có thể yêu cầu nhân viên cung cấp Mẫu Khiếu nại của Tù 

nhân. Bỏ Mẫu Khiếu nại của Tù nhân vào Hộp Khóa Khiếu nại tại 

nơi ở của bạn hoặc các khu vực khác của nhà tù. Bạn cũng có 

thể đưa Mẫu Khiếu nại của Tù nhân cho người giám sát.  

2. Ghi khiếu nại của bạn lên máy tính bảng. Nhấn nút “Khiếu nại” 

trên màn hình chính của máy tính bảng để tìm phiên bản điện tử 

của Mẫu Khiếu nại. 

Bạn cũng có thể thảo luận trực tiếp về chi tiết khiếu nại với người 
giám sát nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện trực tiếp với 
ai đó. Người giám sát sẽ thay mặt bạn nộp đơn khiếu nại và đảm bảo 
Bộ phận Khiếu nại biết về mối quan ngại của bạn. 
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Đơn khiếu nại phải được nộp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi 
có hành động hoặc sự cố được thảo luận trong đơn khiếu nại. 
 

Tôi nên điền những thông tin nào khi ghi đơn khiếu nại trên giấy 
của mình? 
Mẫu Khiếu nại của Tù nhân có bốn phần để bạn điền vào. 

• Phần trên cùng là để bạn ghi tên, mã đăng ký và nơi ở của mình. 

Đây là thông tin cần thiết để Bộ phận Khiếu nại giải quyết mối 

quan ngại của bạn và phản hồi bạn. Nếu bạn không hoàn thành 

phần này, Bộ phận Khiếu nại có thể không nhận dạng được và 

cung cấp cho bạn số theo dõi khiếu nại và phản hồi.  

• Phần thứ hai dành cho các yêu cầu hoặc nhận xét cụ thể hơn. 

Đánh dấu vào ô ADA nếu bạn cần tiện nghi hỗ trợ cho tình trạng 

khuyết tật. Đánh dấu vào ô Kiểm tra Mắt nếu bạn bị khiếm thị 

hoặc cần gặp bác sĩ nhãn khoa. Đánh dấu vào ô Phản hồi Tích 

cực nếu bạn có nhận xét tích cực về nhân viên. 

• Phần thứ ba có các dòng mà bạn có thể ghi ra vấn đề, mối quan 

ngại hoặc khiếu nại của mình. Bạn nên nêu càng chi tiết càng tốt 

về vấn đề. Bạn cũng nên ghi ra những việc bạn nghĩ là nên làm 

để khắc phục vấn đề. Điều này sẽ giúp Bộ phận Khiếu nại giải 

quyết vấn đề nếu có thể. 

• Phần thứ tư là phần để bạn ký, ghi PFN của bạn và ngày bạn 

nộp đơn khiếu nại. 

Nếu tôi có nhiều hơn một khiếu nại thì sao? 
Bạn có thể nộp nhiều khiếu nại mỗi lần miễn là chúng liên quan đến 
các vấn đề hoặc sự việc khác nhau. Bạn chỉ nên ghi một vấn đề hoặc 
sự việc trên mỗi Mẫu Khiếu nại của Tù nhân. Điều này sẽ giúp Bộ 
phận Khiếu nại theo dõi khiếu nại và khắc phục vấn đề.  
 
Điều gì sẽ xảy ra với khiếu nại của tôi sau khi tôi nộp đơn? 
Người giám sát thu gom khiếu nại từ Hộp Khóa Khiếu nại ít nhất hai 
lần một ngày. Người giám sát sẽ cố gắng giải quyết vấn đề ngay lập 
tức. Nếu người giám sát không thể giải quyết vấn đề, khiếu nại sẽ 
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được gửi cho Bộ phận Khiếu nại. Bộ phận Khiếu nại sẽ chỉ định số 
theo dõi. Nhân viên của Bộ phận Khiếu nại sẽ điều tra khiếu nại và sẽ 
làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề. 
 
Tôi sẽ nhận được phản hồi về khiếu nại của mình trong bao lâu? 
Mục tiêu của Sheriff’s Office là cung cấp cho bạn phản hồi trong vòng 
30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của bạn. Bộ phận Khiếu nại 
có thể mất tối đa 30 ngày để xem xét, điều tra và trả lời khiếu nại của 
bạn. Vui lòng không nộp đơn khiếu nại khác về cùng một vấn đề hoặc 
mối quan ngại trong khi bạn đang chờ phản hồi. Làm như vậy sẽ dẫn 
đến khiếu nại trùng lặp và Bộ phận Khiếu nại sẽ phải trả lại cho bạn.  
 
Điều gì xảy ra nếu khiếu nại của tôi cần được chú ý ngay lập 
tức? 
Khiếu nại mô tả mối đe dọa trực tiếp gây hại cho tù nhân, nhân viên 
hoặc cơ sở sẽ được xử lý nhanh chóng. Khiếu nại về quấy rối tình 
dục, lạm dụng tình dục hoặc hành vi sai trái về tình dục của nhân viên 
hoặc tù nhân cũng sẽ được xử lý nhanh chóng.  
 
Đơn khiếu nại chỉ ra hành vi lạm dụng hoặc sai trái của nhân viên 
hoặc bất kỳ hình thức lạm dụng tình dục nào sẽ được gửi cho Bộ 
phận Nội vụ và/hoặc Bộ phận Tội phạm Nhà tù để điều tra.  
 
Tôi có thể nộp đơn khiếu nại về một vấn đề với Tòa án hoặc các 
cơ quan khác không? 
Hệ thống khiếu nại của nhà tù chỉ có thể được sử dụng để khiếu nại 
về những vấn đề nằm trong tầm kiểm soát của nhà tù. Nhà tù không 
kiểm soát các cơ quan như Tòa án, Sở Quản chế hay các cơ quan 
thực thi pháp luật khác. Hệ thống khiếu nại của nhà tù không thể 
được sử dụng để khiếu nại tới các cơ quan khác như vậy. Bạn phải 
tự liên hệ với các cơ quan bên ngoài để nộp đơn khiếu nại. 
 
Quyền nộp đơn khiếu nại của tôi có thể bị tước bỏ không? 
Hãy cư xử lịch sự và tử tế khi ghi khiếu nại. Hãy kiên nhẫn khi chờ 
phản hồi của bạn. Quyền nộp đơn khiếu nại của bạn có thể bị tước bỏ 
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trong ba mươi (30) ngày vì bất kỳ lý do nào dưới đây: 

• nộp quá nhiều khiếu nại về cùng một vấn đề mà không chờ 30 

ngày để được phản hồi; 

• nộp quá nhiều khiếu nại về các vấn đề đã được xem xét và phản 

hồi; hoặc 

• nộp quá nhiều khiếu nại hoặc kháng cáo thể hiện sự thô lỗ hoặc 

sử dụng ngôn ngữ thô lỗ hoặc tục tĩu. 

QUY TRÌNH KHÁNG CÁO KHIẾU NẠI 

Bạn có thể nộp đơn kháng cáo nếu cảm thấy phản hồi từ Bộ phận 
Khiếu nại không chính xác. Nộp đơn kháng cáo cũng giống như nộp 
đơn khiếu nại. Bạn có thể nộp đơn kháng cáo bằng phương thức điện 
tử thông qua máy tính bảng hoặc kháng cáo bằng văn bản.  
 
Để nộp đơn kháng cáo điện tử, nhấn nút “Báo cáo lên cấp” ở dưới 
cùng bên phải. Một ô sẽ xuất hiện để bạn ghi kháng cáo của mình. 
Nhấn nút “Gửi” để gửi kháng cáo của bạn. 
 
Để nộp đơn kháng cáo lên hệ thống văn bản, hãy làm theo các bước 
dưới đây. 
 

1. Ghi đơn kháng cáo của bạn lên Mẫu Kháng cáo Khiếu nại của 

Tù nhân. Bạn có thể tìm thấy Mẫu Kháng cáo Khiếu nại của Tù 

nhân tại nơi ở của mình, gần Hộp Khóa Khiếu nại. 

2. Bỏ Mẫu Kháng cáo Khiếu nại của Tù nhân của bạn vào Hộp 

Khóa Khiếu nại tại nơi ở hoặc đưa cho người giám sát. 

Bạn chỉ có thể nộp một (1) đơn kháng cáo cho mỗi khiếu nại. Bạn 
phải nộp đơn kháng cáo trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận 
được kết quả bằng văn bản về khiếu nại ban đầu của bạn. 
 
Tôi nên điền thông tin nào khi ghi đơn khiếu nại khiếu nại của 
mình? 
Mẫu Kháng cáo Khiếu nại của Tù nhân có bốn phần để bạn điền vào. 

• Phần trên cùng là để bạn ghi tên, mã đăng ký và nơi ở của mình. 
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• Phần thứ hai là để bạn ghi Số Khiếu nại của khiếu nại mà bạn 

đang kháng cáo. Số Khiếu nại do Bộ phận Khiếu nại cung cấp 

cho bạn. Bạn có thể tìm thấy thông tin này ở phần đầu của Mẫu 

Giải quyết Khiếu nại của Tù nhân. Đây chính là trang có phần 

phản hồi từ Bộ phận Khiếu nại. 

• Phần thứ ba là để bạn ghi ra lý do bạn không đồng ý với quyết 

định đã được đưa ra. Bạn cũng nên ghi ra những việc bạn nghĩ 

là nên làm để khắc phục vấn đề.  

• Phần thứ tư là để bạn ký tên, ghi Số Hồ sơ Cá nhân (Personal 

File Number, PFN) và ngày bạn nộp đơn kháng cáo. 

Điều gì sẽ xảy ra với kháng cáo khiếu nại của tôi sau khi tôi nộp 
đơn? 
Mẫu Kháng cáo Khiếu nại của Tù nhân sẽ được gửi cho Đại úy Phụ 
trách Cơ sở hoặc Quản lý Bộ phận Nghiệp vụ thích hợp để xem xét 
và phản hồi. Bạn sẽ nhận được phản hồi kháng cáo và quyết định 
kháng cáo của Đại úy Phụ trách Cơ sở hoặc Quản lý Bộ phận Nghiệp 
vụ là quyết định cuối cùng. 
I.A.– Bộ phận Nội vụ 

Mọi người đều có quyền khiếu nại lên Sheriff’s Office hay bất kỳ nhân 
viên nào do sở tuyển dụng. Nếu bạn cần liên hệ với I.A, hãy sử dụng 
quay số nhanh #39. 
. 

I.A.C.– Inmate Advisory Committee 

Đây là một chương trình cho phép đối thoại giữa các tù nhân và Cơ 

quan Quản lý Nhà tù để lên tiếng và giải quyết các vấn đề giam giữ 

ảnh hưởng đến các nhóm tù nhân và toàn thể tù nhân nói chung. Có 

một đại diện của IAC tại các nơi ở khác nhau. Đại diện được các đồng 

nghiệp của họ chọn ra để đại diện cho họ và nhu cầu của họ. Nếu 

bạn cần thông tin, hãy liên hệ với Cán bộ quản lý của bạn. 
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8 NGHIỆP VỤ CHỖ Ở 
8 

NGHIỆP VỤ CHỖ Ở 
 

SẮP XẾP CHỖ Ở  
 

Có nhiều loại chỗ ở khác nhau tại các nhà tù. Bạn được xếp chỗ ở 

dựa trên Cấp độ Phân loại. Ngoài ra còn có chỗ ở dành cho các tù 

nhân có nhu cầu đặc biệt. Bạn không thể thay đổi việc xếp chỗ ở của 

mình nếu không có chấp thuận của nhân viên Phân loại.  
 

Bạn có thể tham gia cùng các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động 
ngay cả khi bị khuyết tật. Bạn sẽ được cung cấp (các) thiết bị hỗ trợ 
hoặc tiện nghi hỗ trợ theo ADA khác nếu cần. 
 

Điền vào Mẫu Yêu cầu của Tù nhân nếu bạn cần thêm chi tiết về chỗ 
ở của mình.  
 

Lao động Tù nhân 
Lao động tù nhân sẽ được bố trí ở nhiều nơi ở khác nhau theo phân 
công công việc và Cấp độ Phân loại của họ. 
 

QUY TẮC CHỖ Ở VÀ BUỒNG GIAM 
 
Đơn nguyên có quy tắc để đảm bảo hoạt động trong khi vẫn giữ an 
toàn và an ninh. Bạn phải tuân thủ những quy tắc này. Bạn có thể bị 
cảnh cáo nếu không tuân thủ những quy tắc này. Cảnh cáo có thể ảnh 
hưởng đến Cấp độ Phân loại của bạn. 
 

Quy tắc Chỗ ở là gì? 
1. Chỉ tiếp cận chỗ làm việc của sĩ quan từ 

phía trước. 

• Không tiếp cận hay bước qua vạch 
trên sàn nhà bên cạnh chỗ làm việc. 
Xem hình 2. 

• Không dựa vào chỗ làm việc. 

• Không chạm, lấy hay đọc bất cứ thứ 
gì tại chỗ làm việc. 

 
Hình 2: Ảnh chỗ 

làm việc 
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2. Không được la hét với bất kỳ ai. Luôn nói cười nhỏ nhẹ. 

3. Không lên tầng trên nếu không sống ở đó – trừ khi có sự cho 

phép của Cán bộ quản lý. 

4. Không đi đến khu vực thăm nuôi hay phòng khám nếu không 

có sự cho phép của nhân viên. 

5. Không chạy bên trong nơi ở. 

6. Không ngồi trên cầu thang, leo qua lại cầu thang hay sử dụng 

cầu thang để chống đẩy. 

7. Không tháo, ghi lên, xé hay làm hỏng bất kỳ vật dụng nào trên 

bảng tin hoặc ở các khu vực khác. 

8. Không nói chuyện, có cử chỉ hoặc giao tiếp theo bất kỳ cách 

nào khác với người đến thăm của tù nhân khác. 

9.  Không sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với tù nhân tại 

khu buồng giam khác. 

Quy tắc Buồng giam là gì 

1. Không đi vào buồng giam hay khu buồng giam của người khác. 

2. Không đứng ở cửa buồng giam của tù nhân khác để nói chuyện 
với họ. 

3. Không thay đổi sắp xếp buồng hoặc khu buồng giam nếu 

không có sự cho phép của Cán bộ quản lý. 

4. Không che hoặc chặn lỗ thông hơi. 

5. Không che hoặc đặt đồ vật vào cửa sổ buồng giam hoặc cửa 

sổ phía trên giường. 
6. Không che đèn trong buồng giam hoặc khu buồng giam bằng bất 

kỳ vật dụng nào. 
7. Không treo bất cứ thứ gì lên đồ vật trong buồng giam hoặc khu 

buồng giam của bạn. 

8. Không dán băng dính hay bất cứ thứ gì lên tường, đèn, cửa ra 

vào, gương hoặc bất cứ nơi nào khác trong buồng giam của 

bạn. 

9. Không treo hoặc quấn quần áo, khăn trải giường, khăn tắm 

hoặc khăn lau lên bất kỳ đồ vật nào trong buồng giam hoặc 

khu buồng giam của bạn, ngoại trừ móc khăn gần bồn rửa. 
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10. Không thay đổi bất kỳ vật dụng nào trong buồng giam của bạn 

để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích ban đầu. 

11. Không xả rác xuống bồn cầu. 

12. Không sử dụng các vật dụng được cấp cho bạn hoặc bạn dễ 

tiếp cận (ví dụ: ghế, khăn tắm, túi rác, xô lau, v.v.) làm thiết bị 

tập thể dục. 
 
 

ĐIỂM DANH TÙ NHÂN VÀ KIỂM TRA BUỒNG GIAM 

Cán bộ quản lý sẽ điểm danh từng tù nhân vài lần trong ngày. Trong 
quá trình điểm danh, bạn phải— 

1. Ở trên giường hoặc đứng theo cách để Cán bộ quản lý nhìn thấy 
mặt bạn. 

2. Giữ im lặng. 

3. Làm theo hướng dẫn của nhân viên. 

 

Buồng giam của bạn sẽ được kiểm tra thường xuyên. Vui lòng thông 

báo ngay cho Cán bộ quản lý về bất kỳ thiệt hại nào đối với buồng 

giam, hình vẽ graffiti, đồ vật bị vỡ hoặc thiếu soát. Bạn sẽ phải chịu 

trách nhiệm nếu bạn làm hư hại bất kỳ tài sản nào của quận. Bạn có 

thể bị kỷ luật và/hoặc bị buộc tội hình sự nếu bạn gây ra bất kỳ thiệt 

hại nào cho tài sản của quận. 

 

QUY TẮC NHỐT LẠI (LOCK DOWN) 

Có thể có những lúc Cán bộ quản lý sẽ bảo bạn trở lại buồng giam 
hoặc phòng của mình. Điều này là vì sự an toàn của bạn và những 
người khác. Đây được gọi là “lock down” Khi Cán bộ quản lý hét lên 
“lock down”, bạn phải DỪNG việc đang làm ngay lập tức và làm 
như sau: 

-  Buồng giam – đi trực tiếp vào buồng giam của bạn và đóng 

chặt cửa. Nếu cửa bị khóa, hãy đứng trước cửa cho đến khi 

Cán bộ quản lý mở cửa. 

-  Khu buồng giam – Đi đến và ngồi trên giường tầng của bạn. 
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Không được dừng lại để đặt câu hỏi về lệnh này hay trì hoãn việc 

đi đến buồng giam hoặc khu buồng giam của bạn.  

Không nói chuyện hoặc có cử chỉ với các tù nhân khác trong khi 

chờ cửa mở khóa. 

 

Bạn sẽ bị cảnh cáo nếu không tuân thủ những quy tắc này trong khi 

phong tỏa. Cảnh cáo có thể ảnh hưởng đến cấp độ phân loại của bạn. 
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9 SINH HOẠT HÀNG NGÀY 
9 

SINH HOẠT HÀNG NGÀY 

 
LỊCH TRÌNH 

Chúng tôi sẽ đánh thức bạn mỗi ngày vào bữa sáng. Bạn có thể ngủ 
lại sau bữa sáng. Đèn sẽ được bật mỗi ngày để Cán bộ quản lý thực 
hiện điểm danh và vào lúc 8:00 sáng. Bạn phải ra khỏi giường và mặc 
quần áo nếu có lịch họp tại tòa án. Lao động tù nhân phải có mặt tại 
khu vực làm việc đúng giờ. 
 

Đèn tắt vào lúc 11:00 tối mỗi đêm. Tivi và điện thoại bị tắt và tù nhân 

phải trở lại buồng giam hoặc giường và giữ im lặng khi đèn tắt. 
 
 

BỮA ĂN  
 

Bạn sẽ được cung cấp ba bữa ăn mỗi ngày. Bữa ăn được cung cấp 

theo lịch trình thông thường. Cán bộ quản lý sẽ thông báo giờ ăn. Giờ 

ăn được liệt kê trong bảng dưới đây. 

 

 Nơi ở Bữa sáng Bữa trưa Bữa tối 

Hầu hết các nơi ở 7:00 sáng 11:00 sáng 7:00 chiều 

Main Jail North 8A 7:00 sáng 11:00 sáng 7:00 chiều 

 
Tôi sẽ ăn ở đâu? 
Bạn có thể được chỉ định ăn trong phòng ban ngày của khu vực ở, 
phòng giam của bạn hoặc trong phòng ăn. Không lấy thức ăn và đồ 
uống ra khỏi khu vực ăn được chỉ định. Tất cả thức ăn phải được ăn 
trong khu vực ăn được chỉ định. Phải ăn trong vòng 30 phút sau khi 
được phục vụ. Điều này là để ngăn ngừa bệnh lây truyền qua thực 
phẩm, sâu bọ, v.v. 
 
Nếu tôi cần một chế độ ăn đặc biệt thì sao? 

Bạn chỉ có thể yêu cầu chế độ ăn đặc biệt vì lý do y tế hoặc tôn giáo. 

- Để yêu cầu chế độ ăn đặc biệt vì dị ứng với thực phẩm hoặc lý 
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do y tế khác, hãy điền vào Mẫu đơn Y tế (white card). Đưa cho 

nhân viên y tế trong lúc gọi uống thuốc hoặc để vào hộp trong 
phòng. Nhân viên y tế sẽ phê duyệt nếu đó là yêu cầu cần thiết 

để đáp ứng nhu cầu y tế của bạn. 

- Để yêu cầu chế độ ăn đặc biệt vì lý do tôn giáo, hãy điền vào 

Mẫu Yêu cầu của Tù nhân. Hãy cho chúng tôi biết tôn giáo của 

bạn và mô tả loại chế độ ăn kiêng tôn giáo bạn cần. Tuyên úy 
nhà tù sẽ quyết định có phê duyệt yêu cầu của bạn hay không.  

Bạn chỉ có thể yêu cầu thay đổi chế độ ăn uống đặc biệt 6 tháng một 

lần. 
 
 

Nhân viên nhà bếp không chỉ định hay điều chỉnh chế độ ăn đặc 
biệt. 
 
QUẦN ÁO VÀ KHĂN TẮM 
 

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo quần áo và khăn tắm được 
sắp xếp gọn gàng. Bạn phải giúp giữ nguyên như vậy. Bạn chịu trách 
nhiệm về tất cả quần áo và khăn tắm mà nhân viên cung cấp cho bạn. 
Không trao đổi quần áo, chăn đệm hoặc khăn tắm với tù nhân khác. 
Không buộc nút thắt hay thay đổi những vật dụng này theo bất kỳ cách 
nào. 
 

Báo cáo ngay về bất kỳ vật dụng nào bị thiếu hoặc hư hỏng cho Cán 

bộ quản lý khu của mình. Bạn sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nếu làm 

mất hoặc làm hỏng vật dụng hoặc mua thêm vật dụng. 
 
 

Tôi sẽ được cấp quần áo và khăn tắm nào? 

Nhân viên nhà tù sẽ cung cấp cho bạn tất cả quần áo trong khi bạn bị 

giam giữ. Chúng tôi sẽ cấp cho bạn một bộ quần áo hoàn chỉnh, một 

chiếc khăn và một đôi xăng đan tắm khi sắp xếp chỗ ở cho bạn. 
 

Màu sắc và loại quần áo bạn nhận được sẽ khác tùy thuộc vào Phân 

loại, giới tính ưa thích và tình trạng là lao động tù nhân của bạn.  
 

Quy tắc trang phục là gì? 
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Bạn phải mang giày, quần hoặc quần soóc vừa vặn và áo phông hoặc 
áo sơ mi chống nhiệt khi ở ngoài khu vực ngủ và phòng tắm. Một số 
khu cho phép tù nhân không mặc áo sơ mi khi ở trong khu vực tập thể 
dục. Kiểm tra các quy tắc về quần áo hoặc liên hệ với Cán bộ quản lý 
ở khu của bạn để biết thêm thông tin. Tù nhân sẽ không được đeo bất 
kỳ loại mũ đội đầu nào trừ khi được nhân viên nhà tù cho phép. 
 
Nếu bạn rời khỏi khu của mình cho mục đích phỏng vấn, tòa án, 
chương trình hay các hoạt động khác ngoài khu đó, bạn phải mặc 
quần áo và vòng tay được cấp đầy đủ, bao gồm cả áo lót, áo màu vải 
lều và quần dài. Không được mặc quần soóc tập luyện bên ngoài nơi 
ở. Không được mang giày tennis ra trước tòa, trừ khi được Nhân viên 
y tế cho phép và tù nhân phải đeo vòng đeo tay y tế (medical band). 
 

Quy tắc trang phục - “Việc nên làm” 

Bạn có thể làm như sau khi mặc quần áo: 

 

1. Mặc áo sơ mi ngoài rộng hoặc nhét vào quần. 

2. Vì lý do an toàn, hãy cuộn ống chân lên nếu chân quá dài, 

nhưng không nằm trên mắt cá chân. 

3. Mặc áo thun dưới áo sơ mi khi đi ra trước tòa; nhưng bạn phải 

nhét áo thun vào quần. 

4. Bạn phải mặc áo phông nếu cởi áo sơ mi ngoài trong phòng 

sinh hoạt ban ngày. 
 
 

Quy tắc trang phục - “Việc không nên làm” 

Bạn không được làm như sau với quần áo: 

1. Để áo phông treo ngang qua áo sơ mi bên ngoài khi ra khỏi nơi 

ở. 
2. Đánh dấu hoặc thay đổi bề ngoài quần áo. 

3. Thêm bất kỳ vật dụng nào vào quần áo. 

4. Nhét quần vào tất. 

5. Mặc quần đùi bên ngoài phòng giam. 

6. Mặc quần có dây thắt lưng sệ dưới thắt lưng. 
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7. Mặc quần áo quá lớn hoặc quá nhỏ. 
 
 

CHĂN ĐỆM 

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo chăn đệm được sắp xếp gọn 
gàng. Bạn phải giúp giữ nguyên như vậy. Bạn chịu trách nhiệm về tất 
cả chăn đệm mà nhân viên cung cấp cho bạn. Không trao đổi chăn 
đệm hoặc khăn tắm với tù nhân khác. Không buộc nút thắt hay thay 
đổi những vật dụng này theo bất kỳ cách nào. 
 
 

Báo cáo ngay về bất kỳ vật dụng nào bị thiếu hoặc hư hỏng cho Cán 

bộ quản lý khu của mình. Bạn sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nếu làm 

mất hoặc làm hỏng vật dụng hoặc mua thêm vật dụng. 

 

Tôi sẽ được cấp chăn đệm nào? 

Bạn sẽ được cấp hai tấm khăn trải giường, hai cái mền và một tấm 
nệm để trải giường. Bạn không được lấy chăn mền ra khỏi buồng 
giam hoặc khu buồng giam của mình, cũng như không được đặt trên 
sàn nhà. Chỉ sử dụng chăn đệm để ngủ trên giường. 
 

Quy tắc đi ngủ là gì? 

Bạn phải chuẩn bị giường trước 8:00 sáng mỗi sáng và giữ giường 

gọn gàng suốt cả ngày. Bạn phải dọn lại giường trước khi rời khỏi 

buồng giam để ăn, tập thể dục hay các lý do khác. 
 
ĐỔI ĐỒ GIẶT 

Mỗi bộ phận sẽ được đổi đồ giặt mỗi tuần một lần. Cán bộ quản lý có 

thể cho bạn biết ngày thực hiện. Bạn sẽ nhận được quần áo, khăn 

tắm và khăn trải giường sạch mỗi tuần một lần và chăn là 12 tuần 

một lần. 
 
 

Chúng tôi đổi nệm khi cần thiết. Bạn phải giao tất cả đồ bẩn trong quá 

trình giặt. Kiểm tra đồ giặt sạch của bạn tại điểm trao đổi và báo ngay 

nếu thấy vết rách, hư hỏng, hình vẽ graffiti hay các đồ vật có kích 

thước sai cho Cán bộ quản lý. Không giặt quần áo trong buồng giam 
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của bạn. 
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10 VỆ SINH VÀ SẠCH SẼ 
10 

VỆ SINH VÀ SẠCH SẼ 
 

VỆ SINH CÁ NHÂN 

Cách chúng ta giữ cho cơ thể sạch sẽ được gọi là vệ sinh. Vệ sinh 

tốt là điều rất quan trọng vì nó giúp giảm mầm bệnh, tránh bị sâu 

răng, nhiễm trùng da hay các bệnh có thể phòng ngừa khác.  

 
Bạn sẽ được cung cấp một bộ dụng cụ vệ sinh khi xếp chỗ. Bộ dụng cụ 
vệ sinh có các vật dụng giúp bạn giữ sạch sẽ. Bộ dụng cụ có các vật 
dụng sau: 
 

• một cái cốc • một “cái nĩa” • hai (2) thanh xà 

phòng 

• một cây bút 

chì 

• một cái lược • một bàn chải đánh 

răng và kem đánh 

răng 
 

Những vật dụng này có thể được mua qua Cửa hàng cung cấp. Bạn 
có thể yêu cầu bộ dụng cụ vệ sinh miễn phí và bộ dụng cụ cố định từ 
Cửa hàng cung cấp mỗi tuần một lần nếu bạn có không quá hai đô-la 
(2,00 đô la Mỹ) trong tài khoản của mình. Không chạm vào người 
khác hay dùng chung bất kỳ vật dụng cá nhân hoặc vật dụng do nhà 
tù cấp để tránh lây bọ (chấy rận) và bệnh tật.  
 

Rửa tay 
Giữ tay sạch sẽ bằng việc rửa tay đúng cách sẽ giúp cải thiện vệ sinh 
và là một trong các bước quan trọng nhất mà chúng ta có thể thực 
hiện để tránh bị bệnh và lây mầm bệnh sang người khác. Vào những 
thời điểm quan trọng này, khi mầm bệnh cảm lạnh hoặc cúm có khả 
năng dính vào tay, rửa tay bằng xà phòng và nước là một cách đơn 
giản và dễ dàng để giúp bạn và những người khác luôn khỏe mạnh. 
Rửa trước và sau khi bạn:  
 

 Chuẩn bị hoặc ăn thức ăn 
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 Cầm nắm đồ vật mà người khác đã cầm nắm, chơi thẻ bài/trò 
chơi trên bàn 

 Chạm vào vết cắt, vết xước hay vết thương hở 

 Cắt tóc của mình hoặc của tù nhân khác 
 Sử dụng nhà vệ sinh 

 Cầm nắm rác hoặc lấy rác ra 

 Chạm vào mắt, mũi, miệng hoặc bộ phận khác của cơ thể 

 Thở khò khè, ho hoặc xì mũi 

 Cầm nắm đồ giặt bẩn 

 Vệ sinh buồng giam hoặc khu vực khác 

 Chạm vào thịt chưa nấu chín, trứng, các loại thức ăn có 

khả năng gây nguy hiểm khác (công nhân bếp) 

 Bị gián đoạn khi thao tác thức ăn, chẳng hạn như mở ngăn 

kéo hoặc cửa (công nhân bếp) 
 Tháo găng tay (lao động tù nhân) 

 Sử dụng dụng cụ cắt móng 

 
Cách rửa tay 
 
 
 

 

1. Sử dụng nước ấm để thấm ướt tay. 
2. Sử dụng xà phòng, tạo bọt bằng cách chà 

mạnh. Xà phòng và thao tác chà rửa sẽ 
loại bỏ mầm bệnh để có thể rửa sạch 
chúng. 

3. Rửa giữa các ngón tay, đến cổ tay, dưới 
móng tay và lớp biểu bì trong ít nhất 15–20 
giây. 

4. Rửa sạch xà phòng khỏi tay. 
5. Lau khô tay thật kỹ bằng khăn sạch. 
6. Tắt vòi nước bằng khăn tắm. 
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Tắm 
 

Điều quan trọng là bạn phải tắm 
thường xuyên. Bạn có thể tắm bất cứ 
lúc nào trong thời gian ngoài buồng 
giam tại nơi ở, ngoại trừ trong bữa 
ăn. Hạn chế số lần tắm. Mang theo 
xà phòng, lọ dưỡng tóc, xăng đan 
tắm và khăn tắm khi rời khỏi phòng 
tắm. Đổ nước lên sàn nhà. Tình trạng 
có nhân viên, hạn chế về không gian 
hay mối lo ngại về an toàn có thể hạn 
chế số cơ hội tắm tại chỗ của bạn. 

 

 

 

 
 
Đánh răng 
Để vệ sinh răng miệng tốt, hãy đánh răng sau mỗi bữa ăn hoặc ít nhất 
hai lần mỗi ngày. Sau lần đánh răng cuối cùng trong ngày, rửa thật 
sạch. Sau đó, không ăn hay uống bất cứ thứ gì trừ nước để răng và 
nướu của bạn sạch sẽ khi đi ngủ. Dùng chỉ nha khoa một lần mỗi 
ngày nếu có thể dùng chỉ nha khoa. 
 
Dưới đây là các bước bạn nên làm theo khi đánh răng. 

 

Bước 

1: 

 

Chải bên ngoài răng trước. Đặt 

bàn chải chếch góc 45 độ chỗ 

răng giao với nướu. Sử dụng 

chuyển động qua lại nhẹ nhàng 

trong khi di chuyển bàn chải 

thành các vòng tròn nhỏ.  

Bước 

2: 

 

Chải răng sau bên ngoài, dọc 

theo đường nướu. Nhớ chải 

những chiếc răng tận phía sau. 

Tắm thường 

xuyên bằng xà 

phòng có vai 

trò rất quan 

trọng để giảm 

nguy cơ bị 

nhiễm trùng và 

bệnh lây truyền 

qua da 
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Bước 

3: 

 

Chải bên trong răng phía sau. Sử 

dụng thao tác chải ngắn, góc 

cạnh để chải mặt trong của 

những chiếc răng này. 

Bước 

4:  

 

Chải bên trong răng phía trước. 

Nghiêng bàn chải và sử dụng 

chuyển động lên xuống để chải 

răng. 

Bước 

5: 

 

Chải mặt nhai. Giữ bàn chải 

phẳng. Sử dụng chuyển động 

chà nhẹ nhàng. 

Bước 

6 

 

Chà nhẹ lên lưỡi. Điều này giúp 

loại bỏ vi khuẩn gây sâu răng. 

 

 

Những điều khác cần nhớ về việc đánh răng là: 

• Chải mọi chiếc răng. Bàn chải đánh răng chỉ có thể làm sạch một 
hoặc hai chiếc răng một lúc.  

• Di chuyển bàn chải đánh răng thường xuyên để bao phủ toàn bộ 
bề mặt.  

• Dành ít nhất hai phút để đánh răng (nếu chải hầu hết hoặc toàn 
bộ hàm răng).  

• Thay bàn chải đánh răng ba tháng một lần hoặc khi lông bàn 
chải bị cong hoặc sờn.  

 
VỆ SINH CÁ NHÂN 

Tắm và chải chuốt thường xuyên có thể giúp bạn duy trì thói quen này 
khi ở trong tù. Chải chuốt có thể bao gồm những việc như cạo râu, cắt 
tóc và cắt móng tay. Có thể có sẵn dụng cụ để bạn thực hiện những 
thao tác này. 
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Không vẽ, xăm hay xuyên thủng bản thân hoặc người khác. Thiết bị 

xăm và xỏ lỗ có thể gây nhiễm trùng và lây các bệnh như HIV-AIDS 

và Viêm gan C. Thiết bị xăm hoặc xỏ lỗ là vật dụng buôn lậu. Không 

sử dụng vật dụng để giữ khuyên xỏ lỗ mở.  

 
Cạo râu 
Dao cạo sẽ được đổi một lấy một tùy vào nơi ở của bạn. Cán bộ quản 
lý sẽ có thể giúp bạn đổi dao cạo thường xuyên nếu nơi ở của bạn 
cho phép.  
 
Cắt tóc 
Có ba lựa chọn cắt tóc.  

1. Bạn có thể yêu cầu lịch cắt tóc từ Cán bộ quản lý. 
2. Bạn có thể yêu cầu sử dụng các vật dụng trong hộp kẹp tóc. Hộp 

kẹp tóc có sẵn tại tất cả các nơi ở. Đây là các vật dụng an ninh 
và luôn phải được kiểm kê. Liên hệ với Cán bộ quản lý của bạn 
để biết cách sử dụng những vật dụng này. 

3. Một tù nhân khác có thể cắt tóc cho bạn. Cán bộ quản lý sẽ cho 
bạn biết nơi cho phép cắt tóc. 

 
 

Không tạo kiểu hoặc thiết kế kiểu tóc có thể được coi là biểu tượng 
của băng đảng hoặc liên kết với nhóm đe dọa an ninh. Không tẩy 
trắng hoặc nhuộm tóc. 
 
Chăm sóc móng tay và móng chân 
Giữ cho móng tay và móng chân được cắt tỉa ngắn, gọn gàng, sạch 
sẽ. Có sẵn kẹp cắt móng tay từ Cán bộ quản lý. 
 
SẢN PHẨM CHĂM SÓC KINH NGUYỆT 

Có sẵn băng vệ sinh hoặc khăn vệ sinh tại bất kỳ bộ phận nào trong 
nhà tù. Những vật dụng này cũng có thể mua qua Cửa hàng cung 
cấp. Không được sử dụng những vật dụng này vì bất kỳ lý do nào 
khác ngoài mục đích đã định.  
 
 

VỆ SINH CƠ SỞ 
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Bạn chịu trách nhiệm về tình trạng sạch sẽ và ngăn nắp tại khu vực 
của mình. Giữ bồn rửa và khu vực nhà vệ sinh sạch sẽ. Không xả bất 
cứ thứ gì xuống nhà vệ sinh trừ chất thải cơ thể và giấy vệ sinh. 
Không cố làm tắc bồn rửa hoặc nhà vệ sinh bằng bất kỳ cách nào. 
Không xả khăn ăn hoặc băng vệ sinh. Không xả bồn cầu nhiều lần.  
 

Nhà vệ sinh, bồn tiểu, bồn rửa, chậu rửa và vòi hoa sen sẽ được vệ 
sinh hàng ngày. Cửa sổ, bậu cửa sổ, chấn song và lỗ thông gió phải 
sạch sẽ và không vướng bẩn. Thùng rác sẽ được dọn sạch hàng 
ngày. Rác thải sẽ không được phép để chất đống trên sàn ở bất kỳ 
khu vực nào. 
 

Vật tư vệ sinh sẽ được cung cấp. Hãy hỏi Cán bộ quản lý nếu bạn 
không chắc chắn về cách sử dụng sản phẩm tẩy rửa. 
 

Tù nhân không bắt buộc phải lau sạch dịch cơ thể. Nếu ai đó bị 
bệnh, hãy thông báo cho Cán bộ quản lý để yêu cầu Nhóm Phụ 
trách Nguy cơ Sinh học dọn dẹp khu vực. Dịch cơ thể có thể 
mang mầm bệnh, bao gồm HIV/AIDS. 

 

Các quy tắc cần tuân thủ để có một không gian sống sạch sẽ: 
 

1. Vệ sinh bồn rửa, nhà vệ sinh, bàn làm việc, gương và sàn nhà 
mỗi ngày. 

2. Giữ sàn nhà và tường sạch sẽ và không có dấu vết và vật liệu 

trái phép. 
3. Cho tất cả rác vào thùng rác, thùng tái chế hoặc túi được phê 

duyệt. 

4. Cất giữ tất cả vật dụng của cơ sở một cách gọn gàng. 

5. Giữ vật dụng thức ăn mua ở cửa hàng trong túi đựng cho đến 

khi sử dụng. 

6. Đổi quần áo và chăn đệm bẩn. 

7. Thực hành vệ sinh cá nhân tốt như mô tả ở các trang 22-24. 

8. Giữ vòi hoa sen sạch sẽ và không có cặn xà phòng, dầu gội đầu 

và vỏ bọc xà phòng. 
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9. Không khạc nhổ trong nhà tù, khu vực tập thể dục bên ngoài, 

khu vực bên ngoài khác hay trong xe. 

10. Giữ cho lỗ thông hơi sạch sẽ và không có mảnh vụn. Không khí 

thông thoáng bên trong nhà tù là điều cần cho sức khỏe tốt và để 

duy trì nhiệt độ buồng giam thích hợp. 
 

Liên hệ ngay với nhân viên nhà tù nếu bạn thấy có bọ, chuột hay 
phân chuột. Ngoài ra, hãy liên hệ với nhân viên nhà tù nếu bạn nghĩ 
mình bị côn trùng hoặc nhện cắn.   
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11 SỨC KHỎE CỦA BẠN 
11 

SỨC KHỎE CỦA BẠN 
 

Ở trong tù có thể phát sinh nhiều tâm trạng căng thẳng. Phần này nói 
về các cách giúp giảm căng thẳng. Đôi khi, căng thẳng khiến bạn 
choáng ngợp. Một số dấu hiệu của căng thẳng là:  
 

- thay đổi hành vi, - trông buồn bã hoặc mệt mỏi, 

- cảm thấy lo lắng, - không ngủ, không ăn, 

- tim đập nhanh, - cảm thấy vô vọng hoặc vô 
dụng, 

- khóc, - rụt rè, 

- từ chối điều trị y tế, - cho đi mọi thứ, 

- viết di chúc, - đột nhiên tâm trạng “cải thiện” 
sau trầm cảm. 

 
Hãy nhớ rằng, ở đây luôn có người để giúp bạn. Điền vào Mẫu Yêu 
cầu Y tế (Thẻ Trắng) nếu bạn muốn nói chuyện với một chuyên gia 
sức khỏe tâm thần.  

 

Hãy báo ngay cho Cán bộ quản lý hoặc y tá nếu bạn hoặc người 
khác đang nghĩ đến việc tự sát. 

 

TẬP THỂ DỤC  
 

Một chương trình tập thể dục thường xuyên có thể giúp bạn đối phó 
với căng thẳng khi ở trong tù. Chương trình cũng có thể tốt cho sức 
khỏe của bạn. Bạn có thể thực hiện bài tập trong buồng giam, khu 
vực tập thể dục ngoài trời ở khu buồng giam hoặc khu vực tắm nắng. 
Dừng ngay nếu bạn cảm thấy đau khi tập thể dục và liên hệ với Cán 
bộ quản lý khu của mình. 
 

Mỗi lần chỉ có một tù nhân trong khu buồng giam được tập thể dục. 
Bạn có thể đi bộ xung quanh khu vực bên trong. Cán bộ quản lý phải 
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cho phép bạn thực hiện bất kỳ bài tập nào trong khu vực phòng sinh 
hoạt ban ngày. Bạn nên đi giày đế khi tập thể dục. Bạn phải tránh làm 
phiền các tù nhân khác khi tập thể dục. 
 

Trong phụ lục 1 của sách hướng dẫn này có một chương trình tập thể 
dục mẫu. Bạn có thể tự tập thể dục nhưng phải tuân thủ các quy tắc 
sau: 
 
 

 Không được biến bất kỳ vật dụng nào thành thiết bị tập thể dục. 

 Không leo cầu thang lặp đi lặp lại. 

 Không dùng bất kỳ bộ phận nào của cơ sở khi tập thể dục 
(chẳng hạn như lấy cầu thang bộ hoặc khung cửa để “chạy 

máy”). 

 Không sử dụng ghế hay các vật dụng khác để “nghiêng người” 
hay “bước lên”.  

 Không tập tạ bằng cách dùng vật dụng như một quả tạ hoặc 

thiết bị tập tạ khác. 
 

Dừng ngay nếu bạn cảm thấy đau khi tập thể dục và liên hệ với Cán 

bộ quản lý khu của mình. 

 

Tôi phải tuân thủ những quy tắc nào trong khu vực tập thể dục 
ngoài trời? 
Tuân thủ các quy tắc dưới đây khi ở khu vực tập thể dục ngoài trời: 
 

1. Không la hét hay cố giao tiếp bằng bất kỳ cách nào với người 

bên ngoài khu vực tập thể dục, trừ nhân viên nhà tù. 

2. Không tham gia “chơi đùa”. Chúng tôi không muốn bạn bị 

thương và người khác có thể nghĩ “hành động chơi” như vậy 

hàm ý gây hấn và có phản ứng. 
3. Tuân thủ các yêu cầu về quy tắc trang phục khi ở trong khu vực 

tập thể dục. 

4. Không khạc nhổ 

5. Không mang nước hay cà phê vào khu vực tập thể dục. 

6. Không ngồi hoặc nằm. Tiếp tục di chuyển khi ở khu vực tập thể 

dục hoặc đứng nhưng không được lảng vảng. 
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7. Không hạn chế người khác sử dụng sân tập. 

8. Không gọi bắt nhịp. 

9. Không làm hỏng tường, cửa ra vào, cửa sổ, nắp đậy hay bất kỳ 

bộ phận nào của khu vực tập thể dục. 

10. Không mang bất cứ thứ gì vào khu vực tập thể dục nếu không 

có sự cho phép của Cán bộ quản lý. 
 
 

HOẠT ĐỘNG Ở PHÒNG SINH HOẠT BAN NGÀY 

Việc duy trì bận rộn có thể giúp bạn đối phó với cảm giác căng thẳng 
do bị giam giữ. Bạn có thể xem tivi, đọc, viết, vẽ, chơi thẻ bài và bảng 
trò chơi một cách yên tĩnh trong phòng sinh hoạt ban ngày. Bạn có 
thể lấy trò trơi từ Cán bộ quản lý. Bạn cũng có thể sử dụng máy tính 
bảng nếu có sẵn. 
SÁCH 

Sách có sẵn ở tất cả các khu vực của cơ sở. Ngoài ra còn có những 
cuốn sách có sẵn trên máy tính bảng của tù nhân. Bạn có thể chọn 
đọc một trong những cuốn sách này.  
 
Nếu tôi muốn có một cuốn sách cụ thể thì sao? 
Bạn có thể điền vào Mẫu Yêu cầu của Tù nhân để yêu cầu Catholic 
Charities mang tới một cuốn sách cụ thể cho bạn. Gia đình hoặc 
bạn bè của bạn cũng có thể mua sách cho bạn. Những cuốn sách 
này phải được gửi trực tiếp từ cửa hàng đến Catholic Charities. 
Catholic Charities sẽ giao sách đã gửi cho bạn.  
 

Có thư viện nào trong nhà tù không? 
Tại Elmwood Complex, các tù nhân tại Minimum Camp và tòa nhà W2 
có thể sử dụng Thư viện Tù nhân trong thời gian của chương trình 
hoặc theo lịch trình.  
 

Nếu bạn trả sách và sách ỏng, hãy nói với Cán bộ quản lý của bạn. 
Chúng tôi không cho phép bạn giữ lại sách bị hỏng. Trả lại để chúng 
tôi có thể sửa sách. 
 

MÁY TÍNH BẢNG CỦA TÙ NHÂN 
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Bạn sẽ được chỉ định một máy tính bảng khi đến nơi ở của mình nếu 
có. Mỗi nơi ở có các quy tắc về thời điểm bạn có thể sử dụng máy 
tính bảng. Máy tính bảng phải được trả lại cho Cán bộ quản lý mỗi 
đêm để sạc và bảo quản.  
 

Điều quan trọng là bạn phải giữ gìn máy tính bảng. Vui lòng cố không 
đánh rơi xuống đất, đổ chất lỏng hay giẫm lên máy. Bạn có thể mất 
quyền tiếp cận máy tính bảng nếu sử dụng máy tính bảng theo cách 
có thể làm hỏng máy hoặc gây hại cho người khác. 
 

Tôi có thể làm gì với máy tính bảng? 
Máy tính bảng là một dụng cụ tuyệt vời để bạn học kỹ năng mới, giao 
tiếp với các bộ phận của nhà tù và giao tiếp với người thân. Máy có 
rất nhiều nội dung sẽ giữ cho tâm trí của bạn năng động và tập trung. 
Máy sẽ cho phép bạn: 

• Gửi Mẫu Yêu cầu; 

• Gửi Mẫu Khiếu nại; 

• Đặt mua vật dụng từ Cửa hàng; 

• Xem và ký vào Tại liệu Định hướng và Sổ Quy tắc dành cho Tù 

nhân; 

• Tiếp cận chương trình giáo dục; 

• Tiếp cận trò chơi và chương trình giải trí; và  

• Gọi điện thoại. 

 
Làm cách nào để gọi điện thoại trên máy tính bảng? 
Trình quay số điện thoại trên máy tính bảng giống như sử dụng điện 
thoại gắn tường. Các quy tắc và phí áp dụng áp dụng cho điện thoại 
trên máy tính bảng tương tự điện thoại gắn tường. Bạn sẽ sử dụng số 
đăng ký cùng với mã PIN để sử dụng điện thoại. 
 
Làm thế nào để tôi nhận được một bản sao của chứng nhận mà 
tôi đã có được thông qua chương trình trên máy tính bảng? 
Bạn có thể gửi tin nhắn qua máy tính bảng tới nhà cung cấp để yêu 
cầu gửi chứng nhận của bạn cho gia đình hoặc bạn bè. 
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CHƯƠNG TRÌNH CỦA CƠ SỞ 
 

Các chương trình của nhà tù có thể giúp bạn tận dụng tốt thời gian 
của mình và tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Có nhiều 
chương trình khác nhau dành cho tù nhân dựa trên việc sắp xếp chỗ 
ở của họ. Bộ phận Chương trình cung cấp các chương trình sau: 
 
 

• Chương trình Cải huấn Tái hòa nhập  

• Văn bằng Giáo dục Tổng quát (GED) 

• Đào tạo Nghề nghiệp 

• Kỹ năng Máy tính 

• Đọc viết (kỹ năng đọc và viết) 

• Giảm căng thẳng 

• Dinh dưỡng 

• Vệ sinh Cá nhân 

• Quản lý Cơn giận 

• Phục hồi Chấn thương 

• Chăm sóc con 

• Dịch vụ tôn giáo 

• Nhóm Narcotics Anonymous (NA) 

• Nhóm Alcoholics Anonymous (AA) 

• Lớp học kỹ năng sống dựa trên tôn giáo 

• Ngoài ra còn có nhiều chương trình khác 
 
 

Bạn có thể tham gia vào một hoặc nhiều loại chương trình tùy thuộc 
vào — của bạn 
 
 

• Trạng thái kết án 

• Thời gian ở tù 

• Kết quả đánh giá 

• Phân loại 

• Hành vi và thái độ trong thời gian giam giữ 
 

 
CHƯƠNG TRÌNH THA TÙ  
 



 

64 
 

Chương trình Dịch vụ Công (Public Service Programs, PSP) 
Một chương trình tuyên án thay thế có tính phí do ông già Cục Quản 
chế, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Santa Clara điều hành. 
Chương trình này cho phép người tham gia làm việc tại các địa điểm 
được chỉ định trên toàn Quận và nhận tín chỉ cho một ngày tù mỗi 8-
10 giờ làm việc trong chương trình. Mỗi người tham gia được Giám 
đốc Cải tạo của Bộ phận Dịch vụ Tù nhân (ISU) sàng lọc riêng và 
được giám sát bởi Cán bộ Cải huấn của Chương trình. Tất cả các tù 
nhân bị kết án đều được tự động sàng lọc cho PSP. Không yêu cầu 
chương trình PSP trên Mẫu Yêu cầu của Tù nhân. Bạn sẽ được liên 
hệ nếu bạn đủ điều kiện. 
 

 
Chương trình Làm việc Cuối tuần (Weekend Work Program, 
WWP) SWP? 
WWP là một chương trình có tính phí bắt buộc được thiết kế để cho 
phép tù nhân bị kết án tội danh ở mức thấp thụ án bằng cách hoàn 
thành các dự án công tác cộng đồng cho chính quyền tiểu bang và 
địa phương và các cơ quan phi lợi nhuận. Người tham gia được yêu 
cầu làm việc 8 giờ mỗi ngày để nhận tín chỉ cho một ngày ngồi tù. 
Người tham gia WWP có thể thụ án mà không cần vào môi trường 
nhà tù trong khi vẫn thực hiện dịch vụ công có giá trị cho cộng đồng. 
WWP chỉ tuân theo lệnh của tòa án. Không yêu cầu chương trình 
WWP trên Mẫu Yêu cầu của Tù nhân. 
 

Chương trình Giám sát Thay cho Giam giữ (Custodial Alternative 
Supervision Program, CASP) 
Tù nhân đủ điều kiện bị kết án theo PC 1170(h) có thể được xếp vào 
chương trình cộng đồng thay vì ngồi tù. Tù nhân được xếp vào 
chương trình cộng đồng sẽ được yêu cầu thụ án theo lệnh của tòa án 
và tuân thủ các điều khoản và điều kiện để được tha tù. 
 

Hoạt động của Lao động Tù nhân 
Chúng tôi sẽ chọn một số tù nhân làm việc ở nhà bếp, phòng giặt đồ, 
phục vụ bữa ăn tại nơi ở và làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong nhà 
tù. Trở thành lao động tù nhân là một đặc quyền có thể bị thu hồi bất 
cứ lúc nào, dù có hay không có lý do. 
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Điền vào Yêu cầu Lao động Tù nhân nếu bạn muốn trở thành lao 
động tù nhân. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu bạn được phê 
duyệt và có tên trong danh sách chờ. Không gửi yêu cầu khác nếu 
bạn đang ở trong danh sách chờ. Khi có một vị trí trống, Điều phối 
viên Lao động Tù nhân sẽ liên hệ với bạn để phỏng vấn xin việc. Nếu 
bạn từ chối công việc được đề nghị, bạn sẽ không được xem xét cho 
bất kỳ công việc nào khác. Nếu bạn không hoàn thành một nhiệm vụ, 
tín dụng cho thời gian làm việc có thể bị xóa. 
 

 

Điều phối viên lao động tù nhân sẽ yêu cầu giấy giới thiệu từ nhân 
viên phân loại trước khi chọn bạn. Nhân viên y tế sẽ khám cho bạn và 
xác nhận bạn đã làm xét nghiệm lao (TB). Bạn phải vượt qua những 
yêu cầu này trước khi có thể bắt đầu công việc. 
 

 

Tù nhân bị khuyết tật không bị từ chối làm lao động tù nhân chỉ vì tình 
trạng khuyết tật của họ. Nếu bạn bị khuyết tật và muốn trở thành lao 
động tù nhân, hãy điền vào Yêu cầu Lao động Tù nhân và bạn sẽ 
được xem xét theo cách tương tự như cách mà tù nhân không bị 
khuyết tật được xem xét. 
 

 

Lịch làm việc của bạn sẽ thay đổi với tư cách là lao động tù nhân. 
Chúng tôi vẫn muốn bạn tham gia vào các chương trình và hoạt động 
được đề xuất. 
 

 

Bạn có trách nhiệm tuân thủ các quy tắc và thực hành an toàn lao 
động. Bạn cũng phải thể hiện rằng bạn là người đáng tin cậy, có đạo 
đức làm việc tốt và có thể làm theo hướng dẫn. 
 

DỊCH VỤ TÔN GIÁO 

Nhà tù có dịch vụ Tuyên úy dành cho tất cả tù nhân thuộc tất cả các 
tôn giáo. Nếu không có lãnh tụ theo tôn giáo của bạn trong đội ngũ 
nhân viên của Chương trình Tuyên úy Nhà tù (Jail Chaplain Program), 
Tuyên úy Nhà tù sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu tôn giáo của bạn, bao 
gồm bất kỳ vật dụng tôn giáo nào mà có thể được phép tại cơ sở. 
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Nộp Mẫu Yêu cầu của Tù nhân nếu bạn muốn gặp Tuyên úy Nhà tù 
để được giúp đỡ về các vấn đề tôn giáo, cá nhân hoặc gia đình. Các 
buổi lễ tôn giáo được tổ chức theo lịch đăng tại nơi ở của bạn. Có áp 
dụng chế độ ăn uống theo tôn giáo tùy thuộc vào xác minh của Tuyên 
úy. 
 

 

Tuyên úy Nhà tù KHÔNG thực hiện nghi lễ kết hôn. Họ có thể cung 
cấp thông tin về cách kết hôn trong tù. Hôn nhân được tiến hành trong 
một buổi thăm nom theo lịch thông thường. Để liên hệ với Tuyên úy 
qua thư bình thường, bạn bè và gia đình có thể soạn thư tới địa chỉ: 
 
 
 
 

Correctional Institutions Chaplaincy 

 CIC Ministries 

P.O. Box 360068 

Milpitas, CA 95036-0068 
 
 

Cơ sở SẼ KHÔNG chấp nhận cuộc gọi điện thoại cá nhân của bạn. 
Tuy nhiên, nếu có tình huống khẩn cấp, cơ sở sẽ chuyển tiếp tin nhắn 
khẩn cấp cho bạn qua Tuyên úy. 
 
 

NGHIÊN CỨU PHÁP LÝ 

Thông tin pháp lý sẽ được cung cấp cho tù nhân thông qua dịch vụ 
hợp đồng. Yêu cầu nhân viên cung cấp mẫu Yêu cầu Nghiên cứu 
Pháp lý và đưa cho Cán bộ quản lý nếu bạn cần sự giúp đỡ của họ. 
Hướng dẫn điền vào mẫu nằm trên mặt sau của mẫu. Nhân viên sẵn 
sàng giúp bạn điền thông tin nếu cần. Nhân viên nhà tù không thể 
cung cấp cho bạn sự trợ giúp hoặc tư vấn pháp lý. Nếu có bất kỳ thắc 
mắc về pháp lý nào, bạn phải nói chuyện với luật sư của mình hoặc 
yêu cầu giúp đỡ từ tòa án. 
 
 

BỎ PHIẾU 

Bạn có thể đăng ký bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử khi đang bị giam 
giữ nếu bạn đáp ứng tất cả các điều kiện sau: 
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• Bạn là công dân Hoa Kỳ. 

• Bạn là cư dân của Tiểu bang California. 

• Bạn đủ ít nhất mười tám (18) tuổi tính đến Ngày Bầu cử. 

• Bạn hiện không bị bỏ tù hay được ân xá cho một trọng tội. 

• Bạn chưa bị tòa án phán quyết là không đủ năng lực về tâm 
thần để đăng ký bỏ phiếu, và; 

• Bạn đã đăng ký ít nhất mười lăm (15) ngày trước Ngày Bầu Cử. 

Bạn đủ điều kiện đăng ký và bỏ phiếu nếu bạn: 

• Trong nhà tù quận và đang thụ án nhẹ. Tội nhẹ không bao giờ 

ảnh hưởng đến quyền bỏ phiếu của bạn. 

• Trong nhà tù quận vì thời gian ngồi tù là một điều kiện Quản chế. 

• Đang bị Quản chế 

• Đang bị giám sát Bắt buộc 

• Đang bị giám sát trong cộng đồng sau khi ra tù 

• Nếu bạn đã hoàn thành thời gian thử thách, quyền bầu cử 

của bạn được tự động khôi phục khi bạn hoàn thành thời gian 
thử thách. 

 
 
 

Nếu bạn dự kiến sẽ bị giam giữ trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử 

tiếp theo và muốn bỏ phiếu, Bộ phận Dịch vụ Tù nhân sẽ tiến hành 

đăng ký cử tri và tính đủ điều kiện cho tất cả các nơi ở trước cuộc 

bầu cử. 
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12 TIỀN VÀ TÀI SẢN 
 

12 
TIỀN VÀ TÀI SẢN 

 

 
TÀI KHOẢN TÙ NHÂN  

Bất kỳ khoản tiền mặt nào được mang vào khi bạn được đăng ký đều 
được gửi vào tài khoản tù nhân của bạn. Số tiền trong tài khoản tù 
nhân của bạn có thể được sử dụng cho việc mua đồ, gọi điện thoại, 
tự bảo lãnh bằng tiền mặt và rút tiền bởi bên thứ ba.  
Số dư âm từ một lần giam giữ trước đó sẽ được khấu trừ từ tài khoản 
tù nhân của bạn tại thời điểm đăng ký hiện tại. Không chia sẻ số dư 
của bạn với tù nhân khác. Nếu có vấn đề với tài khoản tù nhân của 
bạn, hãy điền vào Mẫu Yêu cầu của Tù nhân. 
 
Tôi có thể nộp tiền vào tài khoản tù nhân của mình không? 
Tiền có thể được nộp vào tài khoản của bạn qua điện thoại, trực 
tuyến, thông qua ki-ốt ở sảnh hoặc bằng cách gửi Séc Thu ngân hoặc 
Phiếu Chuyển tiền. Séc (check) Thu ngân hoặc Phiếu Chuyển tiền 
phải được đề là thanh toán cho “SANTA CLARA COUNTY 
DEPARTMENT OF CORRECTION” hay “SCCDOC.” Người gửi phải 
ghi tên, số đang ký và PFN của bạn trên Séc Thu ngân (check) hoặc 
Phiếu Chuyển tiền. 
 

Bạn sẽ nhận được biên lai cho bất kỳ khoản tiền nào được gửi qua 
đường bưu điện vào tài khoản của bạn. 
 

Giao Tiền 
Nếu bạn vào tù với số tiền mặt nhiều hơn số tiền tối đa (500 đô la 
Mỹ), bạn có thể lựa chọn: 
 
 

A. Giữ toàn bộ số tiền trong tài khoản cho đến khi bạn được 
tha tù. 

 

B. Giao tiền cho người thân hoặc bạn bè trong 48 giờ đầu tiên 
đến 2 tuần sau khi bị bắt vào tù.  



 

69 
 

 

Bạn có thể giao toàn bộ số dư tài khoản mua sắm của mình cho 
người khác (third party) cứ 6 tháng một lần. Bạn phải giải trừ toàn bộ 
số dư trong tài khoản ủy thác tù nhân của mình trừ đi 10,00 đô la Mỹ 
(sẽ vẫn còn trong tài khoản tại mọi thời điểm), nếu không yêu cầu của 
bạn sẽ bị từ chối.  
 

Nhân viên xử lý sẽ kiểm tra để xem tiền chưa được giải trừ trong vòng 
6 tháng qua. 
 

Bạn có thể rút toàn bộ số dư nếu bạn chọn tự bảo lãnh bằng tiền mặt. 
Khoản tiền được giải trừ cho mục đích tự bảo lãnh bằng tiền mặt sẽ 
được Chỉ huy Giám sát phê duyệt và được xử lý bằng Mẫu Giải trừ 
Tài sản. 
 

BÀN GIAO TÀI SẢN 

Khi bạn được đăng ký, tiền, tài sản cá nhân và quần áo của bạn sẽ 
được thu lại để giữ an toàn. Bạn nên giữ biên lai của mình. Sheriff’s 
Office sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tài sản cá nhân nào không 
nộp tại thời điểm đăng ký. 
 

 

Bạn có thể bàn giao tài sản đã cất giữ của mình cho một người đủ 
điều kiện bằng cách điền vào Mẫu Giải trừ Tài sản (Property Release 
Form). Bạn không được bàn gi quần áo hoặc chỉ một vài món đồ 
được chọn. Bạn phải giải trừ tất cả tài sản của mình (trừ quần áo) cho 
một người lớn.  
 

 

Người nhận tài sản phải xuất trình cùng loại giấy tờ tùy thân có ảnh 
chính thức (do chính phủ cấp) được tham chiếu trên Mẫu Giải trừ Tài 
sản. Giờ phục vụ là: 
 
Elmwood: 7:00 sáng đến 2:00 chiều vào bất kỳ ngày nào trong tuần. 
Main Jail: 7:00 sáng đến 10:00 sáng và 7:00 tối đến 10:00 tối. Thứ 
Ba/Thứ Năm 
 7:00 sáng đến 2:00 chiều Thứ Bảy/Chủ Nhật  
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Bàn giao tài sản cá nhân khi bị kết án tù tại Nhà tù Tiểu bang 
(CDCR) 
Khi bạn bị kết án tù tại Nhà tù Tiểu bang, bạn phải sắp xếp người 
nhận tài sản của bạn trước khi chuyển. Tất cả tài sản sẽ được giải trừ 
hoặc chuyển giao cùng bạn tới CDCR. Bất kỳ tài sản nào còn lại sau 
120 ngày sẽ được quyên tặng hoặc tiêu hủy. 
 

 

Thùng cất giữ tài sản ở chỗ ở 
Bạn sẽ được cấp một thùng cất giữ để giữ tài sản cá nhân của mình 
tại nơi ở hoặc buồng giam. Bạn phải cất giữ tất cả tài sản cá nhân của 
mình trong thùng. Tài sản cá nhân bao gồm: vật dụng, thư từ, sản 
phẩm vệ sinh và sách/tạp chí. Không được cất đồ ăn hoặc hộp đựng 
thức ăn mở trong thùng của bạn. Bạn chỉ được phép có một thùng. 

 
 

Bất kỳ tài sản nào bị Nhân viên Nhà tù thu sẽ được cất giữ cùng với tài 
sản cá nhân của bạn. Bạn sẽ nhận được biên lai cho những vật dụng 
này. Tuy nhiên, hàng lậu KHÔNG được coi là tài sản cất giữ trong tù 
mà sẽ bị tiêu hủy. 
 
Hãy trao đổi với sĩ quan phụ trách bộ phận của bạn nếu bạn cần 
chuyển tài sản từ buồng giam hoặc khu buồng giam sang tài sản cá 
nhân của bạn. Bạn có thể tặng sách cá nhân của mình cho thư viện 
nhà tù trong khi đang bị giam giữ hoặc trước khi được thả. 
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13 GIỮ KẾT NỐI VỚI GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 
13 

GIỮ KẾT NỐI VỚI GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 
 
Nhà tù Quận Santa Clara có nhiều cách để bạn giữ kết nối với gia 
đình và bạn bè. Chúng tôi hiểu rằng gia đình và bạn bè có thể là một 
hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ cho bạn trong khi bạn đang ở trong tù. Bạn 
có thể có khách thăm nom, gửi thư và gọi điện thoại. Phần này cung 
cấp cho bạn thêm thông tin về những hành động này. 
 

THĂM NUÔI  
 

Mối quan hệ gia đình vững chắc là chìa khóa cho cả sức khỏe thể 
chất và tinh thần tốt. Điều quan trọng cần nhớ là gia đình và bạn bè là 
nguồn hỗ trợ và định hướng chính của bạn trong thời gian căng 
thẳng. 
 

 

Lịch thăm nuôi sẽ được đăng tại các bộ phận và gia đình có thể tìm 
thông tin thăm nuôi trực tuyến. 
 

 

Bạn có thể đến thăm nuôi với tất cả các con dưới mười tám tuổi và tối 
đa hai người lớn cùng lúc tại Elmwood; một người lớn tại Main Jail. 
Trẻ vị thành niên phải là con của bạn hoặc đi cùng với cha mẹ. Phải 
xuất trình giấy khai sinh gốc tại thời điểm thăm nuôi. Người thăm nuôi  
phải được truy hỏi về phê duyệt trước khi được phép vào thăm. 
 

 

Nếu đã có lịch thăm nuôi và bạn bị chuyển vào một nơi ở khác, các 
lần thăm nuôi sẽ tự động bị hủy và người thăm nuôi của bạn phải xếp 
lịch thăm nuôi lại nơi chỗ ở hiện tại của bạn. 
 

Có thể có những lúc cần hủy thăm nuôi mà không cần thông báo do 
hoàn cảnh bất ngờ. 
 
 

Main Jail Complex 
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Người thăm nom được phê duyệt có thể xếp lịch thăm trực tiếp hoặc 
trực tuyến. Có thể thực hiện nhiều chuyến thăm trong cùng ngày với 
điều kiện phải đăng ký trực tiếp tại Bàn Thăm nom của Main Jail, ba 
mươi (30) phút trước chuyến thăm. Bố trí theo thứ tự người đến 
trước, giải quyết trước. 
Buổi thăm trực tuyến phải được xếp lịch/hủy trước ít nhất 24 giờ. 
 

 

Mỗi tù nhân được phép có hai buổi thăm nom 60 phút mỗi tuần. Bạn 
có thể từ chối bất kỳ người thăm nào đã xếp lịch tới thăm bạn. Tất cả 
các buổi viếng thăm đều không tiếp xúc. 
 

 

Elmwood Complex 
 

 

Người thăm được phê duyệt có thể xếp lịch viếng thăm qua điện thoại 
hoặc trực tuyến. Tù nhân ở diện An ninh Tối thiểu và những người 
tham gia R.C.P. có thể đủ điều kiện được viếng thăm có tiếp xúc. Với 
tất cả các tù nhân khác thì chỉ được viếng thăm không tiếp xúc. Mỗi tù 
nhân có thể có hai lần viếng thăm kéo dài nửa giờ mỗi tuần dựa trên 
lịch viếng thăm tại nơi ở của họ. 
 

 

Người viếng thăm phải đăng ký không muộn hơn ba mươi (30) phút 
trước buổi thăm theo lịch. 
 
 

Đăng ký viếng thăm 
 

 

Người viếng thăm của bạn phải có giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ do 

chính phủ cấp, chẳng hạn như: 
 
 

1. Giấy phép Lái xe hiện hành của California hoặc ngoài Tiểu bang 

2. Thẻ Định danh hiện hành của Sở Quản lý 

Phương tiện Cơ giới California 

3. Hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc hộ chiếu nước ngoài hợp lệ, nếu 

được coi như ID và có chứa ảnh. 
4. Thẻ ID Quân đội hiện hành 

5. Giấy tờ tùy thân của Sở Nhập cư và Nhập tịch (Thẻ Xanh) 
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6. Giấy tờ tùy thân của Lãnh sự quán Mexico (không phải Thẻ ID 
Cử tri Bầu cử) 

 
 

Tất cả khách viếng thăm đều phải được khám xét khi ở trong cơ sở. 
Tất cả các cơ sở đều có chính sách “KHÔNG TÙ BINH”. Người thăm  
phải tuân thủ các tiêu chuẩn trang phục cơ bản được liệt kê trên 
Trang web dành cho Người thăm và được dán tại các cơ sở. 
Để biết thêm thông tin, người thăm có thể liên hệ với cơ sở hoặc truy 
cập trang web của Sheriff’s Office, www.sccgov.org/sites/sheriff. 
 

 

Thời gian thăm tù nhân nhập viện phải phù hợp với thời gian thăm tại 
bệnh viện. Người thăm phải xuất trình trước Bộ phận Thông tin của 
Main Jail và xin phép Đại úy Main Jail trước khi đến thăm tại bệnh 
viện. 
 
 

Chuyến thăm của luật sư và giáo sĩ 
Chúng tôi không xếp lịch cho chuyến thăm của luật sư và giáo sĩ. Tất 
cả luật sư phải xuất trình Thẻ Luật sư của mình trước buổi thăm hợp 
pháp. Giáo sĩ đến thăm phải xếp một cuộc hẹn với Tuyên úy Cấp cao 
để xác nhận chứng chỉ của họ trước khi được chấp thuận vào thăm.  
 
 

Giám sát thăm nom 

Chúng tôi giám sát và ghi âm tất cả các lần viếng thăm, trừ 
chuyến thăm của luật sư. 

 

 

THƯ  
 

Bạn có thể gửi và nhận thư trong khi đang ở trong tù. Không có giới 
hạn về số lượng thư mà bạn có thể gửi hoặc nhận. Tất cả thư được 
gửi cho bạn đều được mở ra và khám xét xem có hàng lậu không.  
 

Mọi người có thể gửi thư cho tôi như thế nào? 
Gia đình và bạn bè có thể gửi thư cho bạn thông qua Dịch vụ Bưu 
chính Hoa Kỳ đến nhà tù dựa trên chỗ ở hiện tại của bạn. Dưới đây là 
địa chỉ các cơ sở nhà tù. 

Main Jail Complex 

http://www.sccgov.org/sites/sheriff
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150 W. Hedding Street, San Jose, CA 95110-1718 
 

Elmwood Complex 

701 S. Abel Street, Milpitas, CA 95035-5243 
 
Tất cả thư gửi cho bạn phải có thông tin nhận dạng sau đây. 

• Tên tù nhân; 

• Số Đăng ký của tù nhân; và  

• Số Hồ sơ Cá nhân (PFN) của tù nhân. 

Thư không có thông tin nhận dạng sẽ được trả lại cho người gửi. Thư 
sẽ bị vứt bỏ nếu không thể trả lại cho người gửi.  
 
Có quy tắc nào về những thứ mọi người có thể hoặc không thể 
gửi cho tôi không? 
Tất cả ảnh phải có tên và Số Hồ sơ Cá nhân (Personal File Number, 
PFN) của bạn ghi ở mặt sau, nếu không chúng sẽ được trả lại cho 
người gửi. Bạn sẽ được thông báo khi trả lại thư của bạn nếu thông 
tin nhận dạng của bạn được ghi rõ ràng trên đó. Dưới đây là danh 
sách những thứ bạn không được phép nhận qua thư.  

1. Giấy bìa; 

2. Nhựa hoặc bất cứ thứ gì được dán nhiều lớp; 

3. Bất cứ điều gì liên quan đến BĂNG ĐẢNG (ảnh, màu sắc, chữ 

ghi, biểu tượng); 

4. Thuốc, ma túy; 

5. Thẻ hai tờ, thẻ có mạch ứng dụng hoặc thiết bị âm nhạc; 

6. Thẻ cỡ lớn hơn 5” x 7”; 

7. Giấy trắng, thẻ, phong bì, tem; 

8. Tạp chí, sách và báo (không phải do nhà xuất bản gửi); 

9. Ghim, kẹp giấy và nhũ; 

10. Các vật dụng có vết bẩn, dấu hiệu, son môi hoặc màu trắng; 

11. Thư hoặc phong bì có nhãn dán, bao gồm nhãn địa chỉ trên đó; 

12. Sách bìa cứng; 

13. Phong bì có lót, thư được chứng nhận và theo dõi bao gồm thư 

pháp lý hoặc Thư Ưu tiên; 
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14. Tác phẩm nghệ thuật được thực hiện bằng sáp, màu nước hoặc 

bút màu nặng, bút đánh dấu, bút đầu nỉ hoặc nhũ; 

15. Hoa; 

16. Phong bì hoặc vật dụng có băng dính; 

17. Ảnh chụp camera nhanh (tức là ảnh Polaroid); 

18. Ảnh chụp hoặc bản sao ảnh cỡ lớn hơn 4”x 6” hoặc không được 

đánh dấu bằng tên và Số Hồ sơ Cá nhân (PFN); 

19. Áp phích; 

20. Thức ăn; 

21. Gói hàng;  

22. Ảnh có hình khiêu dâm, khêu gợi hoặc ảnh khỏa thân bằng đồ 

họa. 

23. Tiền mặt hoặc séc cá nhân. 

 

Tôi có thể nhận tạp chí hoặc sách trong khi tôi đang ở trong tù 
không? 
Bạn có thể nhận báo, tạp chí và tạp chí định kỳ nếu chúng được gửi 
trực tiếp từ nhà xuất bản. Những vật dụng này phải được gửi qua 
Bưu điện Hoa Kỳ đến một trong các địa chỉ sau dựa trên chỗ ở hiện 
tại của bạn. 
 

Main Jail Complex 

150 W. Hedding Street, San Jose, CA 95110-1718 
 

Elmwood Complex 

701 S. Abel Street, Milpitas, CA 95035-5243 
 
Nhãn địa chỉ trên vật dụng phải được đánh dấu rõ ràng kèm thông tin 
nhận dạng của bạn: tên và Số Hồ sơ Cá nhân (PFN) hoặc Số Đăng 
ký. Vật dụng sẽ được trả lại cho người gửi nếu thiếu bất kỳ thông tin 
nhận dạng nào. Mọi ấn phẩm đăng ký nhận được sau khi bạn đọc thả 
sẽ bị vứt bỏ hoặc đặt trong thư viện để tất cả các tù nhân sử dụng. 
 
Không được gửi trực tiếp sách cho bạn. Chúng phải được gửi đến 
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Catholic Charities. Catholic Charities sẽ giao sách cho bạn. Địa chỉ 
của Catholic Charities như sau: 

Catholic Charities 

Inmate Services Program 

2625 Zanker Rd, Suite 210 
San Jose, CA 95134 

 
Bạn sẽ nhận được biên lai nếu bất kỳ vật dụng nào bị giữ lại và đặt 
cùng với tài sản của bạn. Bạn có thể kháng cáo quyết định này lên 
Đại úy Phụ trách Cơ sở bằng cách điền vào Mẫu Khiếu nại. 
 
Làm thế nào để tôi gửi thư cho gia đình hoặc bạn bè của tôi? 
Bạn phải sử dụng phong bì đã được Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ phê 
duyệt, mua qua Cửa hàng để gửi thư cho gia đình hoặc bạn bè của 
bạn. Bạn có thể nhận được hai tờ giấy ghi và phong bì đóng dấu mỗi 
tuần để gửi thư cho gia đình hoặc bạn bè nếu bạn có dưới 2,00 đô la 
Mỹ trong tài khoản Cửa hàng của mình. Bạn không thể gửi gói hoặc 
hộp hàng từ nhà tù, chỉ được gửi thư giấy. 
 
Để gửi thư, hãy gấp tờ giấy lại và cho vào phong bì và niêm phong lại. 
Ghi tên và địa chỉ của người mà bạn gửi thư (người nhận) vào giữa 
mặt trước phong bì. Ghi tên đầy đủ, địa chỉ của cơ sở, Số Đăng ký và 
Số Hồ Sơ Cá Nhân (PFN) của bạn ở góc trên bên trái của mặt trước 
phong bì. Dưới đây là một ví dụ về cách điền vào phong bì để gửi thư 
qua đường bưu điện. Thư không có địa chỉ phúc đáp sẽ bị tiêu hủy. 
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Đặt phong bì đã niêm phong và điền đầy đủ vào thùng thư tại cơ sở.  
 
Postmaster General có quyết định rằng thư của tù nhân không phải là 
thư của Hoa Kỳ cho đến khi được gửi đến Cơ sở Dịch vụ Bưu chính 
Hoa Kỳ. Thư gửi đi có thể được mở, đọc hoặc khám xét nếu có lý do 
an ninh hợp lệ, với sự chấp thuận của Đại úy Phụ trách Cơ sở.  
 
Làm thế nào tôi có thể viết thư cho luật sư của tôi hoặc tòa án? 
Bạn có thể yêu cầu giấy và phong bì để viết thư cho luật sư của bạn 
hoặc tòa án bằng cách nộp Mẫu Yêu cầu của Tù nhân. 
 
“Thư pháp lý” và “thư chính thức” là gì? 
Thư pháp lý là thư được gửi đến hoặc từ luật sư, tổ chức American 
Civil Liberties Union hoặc Disability Rights Advocates. Thư được đánh 
dấu rõ ràng ở bên ngoài phong bì là “thư pháp lý”. Thư từ luật sư của 
bạn không được đánh dấu là "thư pháp lý" trên phong bì sẽ được coi 
là thư cá nhân. 
  
Tôi có thể gửi thư nhận hoặc gửi thư pháp lý hoặc thư chính 
thức không? 
Thư pháp lý được gửi cho bạn sẽ được mở và kiểm tra trước mặt bạn 
bởi Cán bộ quản lý. Nhân viên sẽ không đọc thư pháp lý hoặc thư 
chính thức của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu ký thư pháp lý. 
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Bạn có thể gửi thư pháp lý (cho luật sư của bạn, tổ chức American 
Civil Liberties Union hoặc Disability Rights Advocates) bằng cách sử 
dụng phong bì từ Cửa hàng. Bạn phải ghi các từ “thư pháp lý” hoặc 
“thư chính thức” lên mặt trước phong bì cùng với các thông tin cần 
thiết khác để gửi thư.  
 
Điều gì xảy ra nếu tôi dán nhãn thư cá nhân của tôi là thư pháp lý 
hoặc thư chính thức? 
Bạn không được gửi thư cá nhân trong phong bì được đánh dấu là 
thư pháp lý hoặc thư chính thức. Bạn sẽ bị xử lý kỷ luật và truy tố 
hình sự vì dán nhãn phong bì là thư pháp lý hoặc thư chính thức nếu 
trên thực tế đó là thư cá nhân. Đây là một loại gian lận. 
 

 
 

GỌI ĐIỆN THOẠI  

Bạn có thể sử dụng điện thoại được đặt khắp các nơi ở của nhà tù 

để thực hiện cuộc gọi đi. Bạn cũng có thể gọi điện thoại bằng máy 

tính bảng. Mỗi nơi ở có các quy tắc về giờ sử dụng và thời lượng 

cuộc gọi bạn được phép. 
 
 

Tôi sử dụng điện thoại như thế nào? 
Có sẵn điện thoại để thực hiện cuộc gọi đi. Bạn chỉ có thể sử dụng 

điện thoại trong khu vực chỗ ở được chỉ định của mình và chỉ trong 

thời gian ở phòng sinh hoạt ban ngày thông thường. Bạn sẽ được 

cấp một thẻ có Số Nhận dạng Cá nhân (PIN) gồm 4 chữ số trong khi 

đăng ký. Bạn sẽ sử dụng số đăng ký cùng với mã PIN để sử dụng 

điện thoại. Lần đầu tiên sử dụng điện thoại, bạn sẽ được yêu cầu 

thay đổi mã PIN của mình. 

 

 
 

Nếu tôi mất mã PIN thì sao? 

Bạn phải nhớ mã PIN của mình. Tài khoản của bạn sẽ bị khóa nếu 

Vì lý do bảo mật, không chia sẻ mã PIN của 
bạn với người khác. 
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bạn nhập sai mã PIN ba (3) lần. Thông báo cho Cán bộ quản lý của 

bạn nếu bạn không thể nhớ mã PIN của mình. Cán bộ quản lý sẽ liên 

hệ với nhà cung cấp điện thoại để đặt lại. Sẽ mất khoảng 30 phút để 

đặt lại. 

 
Có giới hạn về thời gian gọi điện không? 

Mỗi cuộc gọi cá nhân được giới hạn trong 15 phút. Hệ thống sẽ cảnh 

báo bạn trước khi hết 15 phút. 

 

Làm thế nào để tôi thanh toán cho các cuộc gọi điện thoại của 

mình? 

Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại tù nhân có gói tài khoản trả trước. 
Các thành viên gia đình và bạn bè của bạn có thể đăng ký tài khoản 
trực tuyến thông qua trang web của nhà cung cấp dịch vụ tù nhân. 
Điều này sẽ cho phép họ nhận và chấp nhận cuộc gọi thu phí từ bạn. 
Điều này ngăn không cho số điện thoại của họ bị hạn chế - miễn là có 
tiền trong tài khoản trả trước.  
 
 

Làm thế nào tôi có thể được thông báo về các tình huống khẩn 
cấp qua điện thoại? 
Cuộc gọi khẩn cấp đến sẽ được cơ sở chấp nhận nếu người gọi là 

thành viên của hệ thống tư pháp hình sự (sau khi cơ sở xác minh). 

Tù nhân sẽ được liên lạc và cho phép tiếp cận điện thoại của quận 

để hoàn thành cuộc gọi khẩn cấp. Cuộc gọi khẩn cấp của gia đình sẽ 

được chuyển đến Tuyên úy. 
 
 

Điều gì sẽ xảy ra nếu bên tôi muốn gọi có số bị chặn? 
Bên được gọi phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại địa 

phương của họ để gỡ bỏ lệnh chặn. Khi lệnh chặn được gỡ bỏ, bên 

được gọi có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại tù nhân 

để sắp xếp nhận cuộc gọi. 
 

Tôi báo cáo sự cố với dịch vụ điện thoại của mình như thế nào? 

Vui lòng báo cáo sự cố với dịch vụ điện thoại cho Cán bộ quản lý. 

Bạn cũng có thể nộp Mẫu Khiếu nại hoặc Mẫu Yêu cầu của Tù nhân 
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để báo cáo sự cố về điện thoại của tù nhân.  

 

Điều gì xảy ra nếu tôi gặp khó khăn khi nghe và muốn sử dụng 
điện thoại? 

Có sẵn Thiết bị Viễn thông cho Người điếc (Telecommunications 

Device for the Deaf, TDD) nếu bạn bị khiếm thính. Tù nhân khiếm 

thính được yêu cầu cung cấp số điện thoại mà họ có thể gọi vào thời 

gian giam giữ trong quá trình đăng ký. Cán bộ quản lý có thể giúp 

bạn sử dụng thiết bị TDD. Hướng dẫn cũng được dán bên cạnh điện 

thoại TDD. 
 
 
 

 

Xin nhắc lại, điện thoại bị theo dõi và ghi âm, tùy thuộc 

vào biện pháp sàng lọc, có thể được chia sẻ với cơ quan 

thực thi pháp luật và có thể được sử dụng làm bằng chứng 

trong vụ kiện hình sự hoặc dân sự. 

 
 

 
 
 

Dịch vụ quay số nhanh 
Nhà tù cung cấp cuộc gọi trực tiếp đến các văn phòng, phòng ban và 

dịch vụ của quận và cộng đồng. Những cuộc gọi này đều MIỄN PHÍ. 

Bạn có thể sử dụng Quay số nhanh Danh bạ trên tất cả các điện thoại 

của nơi ở. Chọn danh bạ bạn muốn gọi và số điện thoại được chỉ định 

cho danh bạ. Danh sách dưới đây cũng được dán tại mỗi trạm điện 

thoại. 

Danh sách Số Quay số Nhanh trên Hệ thống Điện thoại Tù nhân 
 
 

SỐ 

GỌI 

NHAN

H 

MÔ TẢ 

#10 Dependency Advocacy Center Conflicts Office 4 

#11 Dependency Advocacy Center Conflicts Office 3 

#12 Dependency Advocacy Center Conflicts Office 2 
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#13 Dependency Advocacy Center Conflicts Office 1 

#14 Dependency Advocacy Center Main Office 

#15 DAC Office of Dependency Counsel 

#16 DAC Family Legal Advocates 

#17 Independent Defense Counsel’s Office 2 

#21 Public Defender – San Jose Office 

#22 Public Defender – San Jose Office 

#23 Child Protective Services 

#25 Alternate Public Defender 

#26 Probation Department 

#27 CDCR Parole  

#28 Lãnh sự quán Mexico 

#33 Silicon Valley United Way 

#34 Silicon Valley United Way - TDD 

#35 Veterans Affairs Office 

#36 Veterans Affairs Office 

#37 Adult Custody of the Ombuds  – Môi trường bảo mật, an 

toàn để tìm hiểu về các nhu cầu và lựa chọn. Không bị 

theo dõi hoặc ghi âm  

#38 Public Interest Law Firm / Mental Health Advocacy 
Project 

#39 Bộ phận Nội vụ – IA Sheriff’s Department 

#40 Independent Police Auditor - chỉ cuộc gọi phàn nàn tới 

San Jose Police Dept. 

#41 SJPD Internal Affairs - chỉ cuộc gọi phàn nàn tới San 

Jose Police Dept. 
 

Danh sách Số Quay số Nhanh trên Hệ thống Điện thoại Tù 
nhân (tiếp theo) 

 

SỐ 

GỌI 

NHAN

H 

MÔ TẢ 
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#42 Federal Public Defender 

#45 DADS Assessment Line 

#50 CDCR Parole – Lewis Road 

#51 INS Pro Bono 

#53 Public Defender – Palo Alto Office 

#54 Public Defender – South County Office 

#55 Public Defender – Đủ điều kiện hoặc Trạng thái theo Dự 
luật 47 

#67 Independent Defense Counsel’s Office 

#77 CDCR Parole – West Taylor Office 

#80 Pre-Trial Services 

#97 Next Door Domestic Violence Hot Line 

#98 Santa Clara County Breastfeeding Support Line 

*99 Rape Crisis Center YWCA - Bảo mật và không bị ghi 

âm bởi Nhân viên Quản chế (không yêu cầu mã PIN 

của bạn) 

 
 

Tất cả các cuộc gọi liệt kê là số Quay số Nhanh đều 
miễn phí 
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14 CỬA HÀNG 
14 

CỬA HÀNG 
 

Quận Santa Clara có một nhà cung cấp dịch vụ Cửa hàng. Đây là 

cửa hàng có các vật dụng được nhà tù chấp thuận mà bạn có thể 

mua. Bạn đặt mua vật dụng bạn muốn và vật dụng sẽ được giao cho 

bạn. Vật dụng sẽ được thanh toán bằng tiền trong tài khoản tù nhân 

của bạn.  

 

Tôi đặt mua vật dụng qua Cửa hàng như thế nào? 

Bạn có thể đặt mua với Cửa hàng trên máy tính bảng hoặc trên phiếu 
mua hàng. Nhân viên có thể giúp bạn điền vào phiếu mua hàng nếu 
bạn cần hỗ trợ đọc, ghi hoặc hiểu biểu mẫu. Bảng dưới đây có thêm 
thông tin về những phương pháp này. 

 

Máy tính bảng: 
 

• Bạn phải đăng nhập vào 
tài khoản của mình trên 
máy tính bảng.  

• Bạn không cần nhập tên, 
số đang ký hay số nơi ở 
của mình.  

• Bạn sẽ cần xác nhận đơn 
hàng của mình khi kết 
thúc giao dịch. 

Giấy: 
 

• Bạn phải điền đơn hàng đúng 

cách và đầy đủ bằng cách sử 

dụng họ, tên, số đăng ký ban 

đầu ở giữa, nơi ở và chữ ký 

của mình. 

• Đơn hàng phải được in rõ 
ràng. 

• Phiếu mua hàng phải được 
(những phiếu này được thu 
thập như thế nào để lấy 
hàng?) 

• Tất cả các phiếu mua hàng 
được lấy vào tối Chủ nhật và 
quét vào sáng thứ Hai. 

 

Có giới hạn nào về số tiền tôi có thể đặt mua không? 
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Bạn có thể mua hàng một lần mỗi tuần - trừ khi đặc quyền sử dụng 

Cửa hàng của bạn bị tước bỏ do vi phạm. Áp dụng mức giới hạn 

100,00 đô la Mỹ cho bất kỳ đơn hàng nào. Thành viên gia đình hoặc 

bạn bè có thể mua gói “ICare” giá trị lên đến 100,00 đô la Mỹ để 

giao cho bạn. Liên kết mua hàng trực tuyến này có thể được tìm 

thấy trên trang web của Sheriff’s Office 

 

Tất cả tài sản của bạn phải vừa 

với thùng đựng đồ do nhà tù cấp, 

bao gồm vật dụng Cửa hàng mà 

bạn mua và vật dụng trong gói 

“ICare”.   

 

Một khi bạn bị kết án vào Nhà tù Tiểu bang, bạn sẽ không được 

phép mang theo vật dụng Cửa hàng mà bạn sở hữu. 

 

Vật dụng Cửa hàng của tôi sẽ được giao khi nào? 

Ngày giao hàng cho mỗi cơ sở (nhà tù) như sau: 
 

Cơ sở Elmwood: 

Đơn nguyên Minimum Camp và M8: Tối thứ Ba Đơn 

nguyên Medium Security: Tối thứ 5 

Cơ sở cho Nữ: Tối thứ 5 
 
 

Main Jail: 

Main Jail North: Tối thứ Sáu 
 

Tôi phải làm gì nếu đơn hàng của tôi bị thiếu thứ gì đó? 

Đồ của Cửa hàng được coi là món đồ cuối cùng tại thời điểm giao 

hàng. Bạn nên kiểm tra độ chính xác của đơn hàng tại thời điểm 

nhận, trước khi ký. Bạn có thể nộp Mẫu Khiếu nại nếu Cửa hàng 

giao thiếu đồ cho bạn. Sheriff’s Office sẽ liên hệ với nhà cung cấp để 

giải quyết vấn đề. 
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15 SỨC KHỎE CỦA BẠN 
15 

SỨC KHỎE CỦA BẠN 
 
DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

Bạn có thể được chăm sóc sức khỏe trong khi ở trong tù nếu cần. 
Santa Clara County Custody Health Services là một trung tâm y tế có 
đầy đủ dịch vụ. Trung tâm được kết nối với Santa Clara Valley 
Medical Center. Custody Health Services cung cấp dịch vụ chăm sóc 
y tế, chăm sóc nha khoa và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho tù nhân.  
 
Bạn sẽ gặp một thành viên của nhóm y tế trong quá trình đăng ký. 
Thành viên nhóm y tế có thể hỏi bạn những câu hỏi về sức khỏe và 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn. Thông tin bạn chia sẻ có ý 
nghĩa rất quan trọng. Điều này sẽ giúp nhóm y tế điều trị cho bạn 
trong khi bạn đang ở trong tù. Một thành viên của nhóm y tế sẽ gặp 
bạn tại nơi ở của bạn nếu bạn không nói chuyện với họ trong quá 
trình đăng ký. 
 
Làm thế nào để tôi nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong 
khi đang ở trong tù? 
Dịch vụ y tế và sức khỏe tâm thần luôn có sẵn trong nhà tù. Nói với 
Cán bộ quản lý hoặc điền vào Thẻ Trắng để nhận dịch vụ y tế, nha 
khoa hoặc sức khỏe tâm thần. 

• Hãy báo ngay cho Cán bộ quản lý nếu bạn có ... 

o tình trạng y tế khẩn cấp, 

o suy nghĩ về việc làm tổn thương hoặc tự tử, hoặc 

o tình trạng khẩn cấp về sức khỏe tâm thần. 

 

• Điền vào Thẻ Trắng nếu bạn có ... 

o vấn đề y tế, 

o vấn đề sức khỏe tâm thần,  

o vấn đề với răng hoặc lợi của bạn,  

o câu hỏi về các loại thuốc của bạn, hoặc 
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o câu hỏi về sức khỏe y tế, nha khoa hoặc tâm thần. 

 

• Điền vào Thẻ Trắng nếu bạn cần … 

o tiện nghi hỗ trợ theo ADA hoặc  

o xếp lịch hẹn với bác sĩ, nha sĩ hoặc bác sĩ tâm thần. 

 
Tôi có thể nhận thuốc khi đang ở trong tù không? 
Bạn sẽ nhận được thuốc kê toa nếu bác sĩ của bạn hoặc nhân viên 
Custody Health Services quyết định bạn cần thuốc đó. Bạn có thể xếp 
lịch hẹn gặp một thành viên trong nhóm của Custody Health Services 
để trao đổi về các loại thuốc của mình. Vui lòng điền vào Thẻ Trắng 
nếu bạn có thắc mắc về thuốc của mình. 
 
Bạn có thể mua một số loại thuốc không kê đơn, như Ibuprofen và 
Acetaminophen, từ Cửa hàng. 
 
Làm thế nào để tôi nhận được thuốc theo toa khi đang ở trong 
tù?  
Thuốc kê toa cho bạn sẽ được cấp phát vào lúc gọi uống thuốc. Cán 
bộ quản lý sẽ thông báo khi bắt đầu gọi uống thuốc tại nơi ở của bạn. 
Bạn phải nhận thuốc vào lúc gọi uống thuốc theo lịch trình tại nơi ở 
của mình để không bỏ lỡ liều thuốc đó. Điền vào Thẻ Trắng để nói 
chuyện với nhân viên y tế nếu bạn có vấn đề với việc dùng thuốc theo 
lịch gọi uống thuốc tại nơi ở của bạn. 
 
Tôi có thể gặp bác sĩ riêng của mình khi đang ở trong tù không? 
Bạn có thể gặp bác sĩ riêng của mình khi đang ở trong tù. Bạn có thể 
cần được cấp giấy chứng nhận y tế, thả tạm thời hoặc lệnh của tòa 
để khám bác sĩ tại văn phòng của bác sĩ đó. Bạn sẽ phải trả các chi 
phí điều trị bao gồm chi phí an ninh, vận chuyển và y tế. [Có thể thêm 
vào các bước đăng ký/sắp xếp/trình độ/giới hạn, v.v. nếu pháp luật 
yêu cầu] 
 
Tôi có thể được chăm sóc tại chỗ ở hiện tại của mình không?  
Bạn có thể ở chỗ ở hiện tại của mình khi được chăm sóc y tế hoặc 
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sức khỏe tâm thần trong hầu hết các trường hợp. Nhà tù có chỗ ở 
đặc biệt dành cho tù nhân bị bệnh hoặc khuyết tật cần chăm sóc y tế 
hoặc sức khỏe tâm thần 24/7 hoặc cần chỗ ở dễ tiếp cận. Nhà cung 
cấp dịch vụ y tế hoặc sức khỏe tâm thần sẽ sắp xếp thay đổi chỗ ở 
của bạn nếu đó là điều cần thiết cho việc chăm sóc bạn hoặc để bạn 
sống độc lập.  
 
Điều gì xảy ra nếu tôi không thích một quyết định được đưa ra về 
dịch vụ chăm sóc y tế của mình? 
Bạn có thể gửi khiếu nại nếu bạn không thích quyết định được đưa ra 
về dịch vụ chăm sóc y tế của mình.  
 
CHĂM SÓC MẮT VÀ KÍNH MẮT 
 

Nếu bạn đang đeo kính theo toa tại thời điểm đăng ký, bạn được 
phép giữ kính trừ khi kính không có màu tối. 
 
Bạn bè hoặc người thân có thể giao kính đọc sách hoặc kính thuốc 
cho Catholic Charities hoặc Bộ phận Y tế. Kính sẽ được cấp cho bạn. 
Kính phải là loại kính gọng không có dây. 
 

 

Tù nhân đã bị giam giữ trên 30 ngày mà cần kính mắt thì có thể yêu 
cầu khám mắt. Bộ phận Y tế không cung cấp kính theo toa trừ khi thị 
lực của bạn là 20/100 hoặc tệ hơn; Có thể xếp lịch hẹn với Bác sĩ 
nhãn khoa tại cơ sở. Có thể mua kính đọc sách tiêu chuẩn qua Cửa 
hàng. 
 
 
 

CHĂM SÓC NHA KHOA 

Bạn sẽ được một chuyên gia y tế khám sàng lọc nha khoa trong vòng 
14 ngày kể từ ngày đăng ký. Chuyên gia y tế sẽ tìm các tình trạng 
chăm sóc khẩn cấp và cấp cứu. Nếu bạn phàn nàn về tình trạng khẩn 
cấp, bạn sẽ được nha sĩ khám trong vòng 5 ngày. Bạn có thể mua 
ibuprofen qua Cửa hàng nếu bạn bị đau răng hoặc nướu.  
 
Nếu bạn cần chăm sóc nha khoa, hãy gửi Mẫu Yêu cầu Y tế (Thẻ 
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Trắng) cho y tá khi gọi uống thuốc buổi sáng. Bạn sẽ được một 
chuyên gia y tế khám trong vòng 24 giờ. Nếu gặp tình huống khẩn 
cấp không thể chờ đến 24 giờ, hãy thông báo cho Cán bộ quản lý 
ngay lập tức. Nếu bạn được đưa vào danh sách khám nha sĩ, bạn có 
thể nhận được ibuprofen, acetaminophen hoặc các loại thuốc giảm 
đau khác do nhân viên y tế hoặc nha khoa chỉ định.  
 
Nếu bạn từ chối cuộc hẹn đã xếp lịch của mình, cuộc hẹn sẽ không 
được tự động xếp lịch lại. Bạn phải yêu cầu một cuộc hẹn khám nha 
khoa mới bằng cách gửi Mẫu Yêu cầu Y tế (Thẻ Trắng). 
 

Nếu bạn bị mất răng và khó nhai thức ăn, bạn có thể yêu cầu chế độ 
ăn thức ăn mềm bằng cách nộp Mẫu Yêu cầu Y tế (Thẻ Trắng).  
 

Nếu bạn bị giam hơn bốn tháng (120 ngày), bạn có thể yêu cầu khám 
nha khoa để xem liệu bạn có đủ điều kiện nhận răng giả không.  
Nếu bạn bị giam giữ hơn một năm (12 tháng), bạn có thể yêu cầu 
chăm sóc nha khoa định kỳ. Chăm sóc nha khoa định kỳ bao gồm làm 
sạch răng và kiểm tra răng bằng X-quang. Bạn có thể yêu cầu chăm 
sóc nha khoa định kỳ mỗi năm sau đó nếu bạn còn bị giam giữ. 

 
Nếu tôi cần chỗ ở đặc biệt thì sao? 
Chúng tôi cung cấp chỗ ở đặc biệt cho tù nhân bị bệnh hoặc bị thương 
cần chăm sóc y tế 24/7. Tất cả các quy tắc của nhà tù đều áp dụng 
cho tù nhân xếp ở cơ sở y tế. 
 

 

Điều gì xảy ra nếu tôi có khiếu nại về dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
của mình? 
Nếu bạn gặp vấn đề về y tế, bạn phải tuân thủ quy trình khiếu nại 
trong hướng dẫn này. 
 
BỆNH TẬT VÀ PHÒNG NGỪA BỆNH TẬT 

Có một số điều bạn có thể làm để tránh bị bệnh hoặc mắc bệnh trong 
khi ở trong tù. Điều đầu tiên là giúp cơ thể bạn khỏe mạnh để có thể 
chống lại các mầm bệnh có thể khiến bạn bị bệnh. Để giúp làm điều 



 

89 
 

này: 
 
 

• Ăn theo chế độ cân bằng (Bữa ăn trong nhà tù đáp ứng yêu cầu 
về chế độ ăn cho mục đích này.) 

• Không bỏ bữa sáng. 

• Uống nhiều nước. 

• Tập thể dục thường xuyên. 

• Nghỉ ngơi thật nhiều. 
 
Thận trọng 
Con người để lại mầm bệnh trên những thứ họ chạm vào. Mầm bệnh 
thường xâm nhập vào cơ thể qua miệng, mũi, mắt và các vết nứt trên 
da. Thực hiện những việc dưới đây sẽ giúp ngăn điều đó xảy ra và 
tránh bị bệnh: 
 
 

• Không dùng chung cốc, dụng cụ ăn uống, khăn tắm, xà phòng, 

dao cạo râu, bàn chải đánh răng hay vật dụng cá nhân khác. 

•  Tránh tiếp xúc thân thể hoặc gần gũi với người khác. Không 
chạm vào tù nhân khác. 

• Giữ móng tay ngắn và sạch sẽ 

• Che các vết cắt, vết xước và vết thương hở bằng băng 
khô, sạch. 

• Giữ cho vật dụng cá nhân và khu vực buồng giam hoặc giường 
tầng luôn sạch sẽ. 

• Giữ cho bản thân sạch sẽ. Tắm thường xuyên. Đi xăng đan khi 
tắm. 

• Luôn đổi quần áo và chăn đệm bẩn lấy đồ sạch mỗi tuần. 

• Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng của bạn. 
 

• Sử dụng khăn giấy để che mũi và vùng miệng khi hắt hơi hoặc 

ho. Bạn có thể mang theo đoạn giấy vệ sinh dài bằng một cánh 

tay để làm việc này. Nếu bạn hắt hơi hoặc ho vào tay; hãy rửa 

tay ngay lập tức. 
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Rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng! Rửa tay là điều quan 
trọng nhất bạn có thể làm để tránh cho bản thân và những người 
khác bị bệnh! 

 
 
 
 

HIV-AIDS 
HIV là một loại vi-rút. Virut phá hủy khả năng của hệ miễn dịch của 
người để chống nhiễm trùng và bệnh tật. AIDS là giai đoạn nhiễm 
bệnh cuối cùng do hệ miễn dịch không thể tự bảo vệ. Khi một người 
nhiễm HIV, người đó sẽ bị nhiễm HIV suốt đời. Một người có thể bị 
nhiễm vi-rút và không biết trong một thời gian dài. Người bị nhiễm 
bệnh có thể lây nhiễm cho người khác mà không có bất kỳ triệu 
chứng nào của bệnh. 
 

 

HIV lây khi tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể như tinh dịch, dịch âm 
đạo và máu. Thông thường, HIV bị nhiễm bằng cách quan hệ tình dục 
qua đường âm đạo, miệng hoặc hậu môn không được bảo vệ với 
người bị nhiễm bệnh; dùng chung máu bị nhiễm bẩn bằng cách dùng 
chung kim tiêm để tiêm chích ma túy, xăm mình hoặc xỏ khuyên cơ 
thể; hoặc truyền máu. Mẹ có thể truyền HIV cho con bú thông qua 
sữa mẹ. 
 

 

Bạn không thể bị nhiễm HIV từ chỗ ngồi trong nhà vệ sinh, đồ vật 
được thao tác bởi người nhiễm HIV/AIDS hoặc ở gần người nhiễm 
HIV/AIDS. HIV chết rất nhanh khi ở bên ngoài cơ thể. 
 

Viêm gan B và C 
Vi-rút viêm gan B và C ảnh hưởng đến gan và có thể dẫn đến tử 
vong. Viêm gan B có thể lây giống như HIV khi tiếp xúc trực tiếp với 
dịch cơ thể như tinh dịch, dịch âm đạo và máu hoặc kim tiêm. Bạn 
cũng có thể bị nhiễm vi-rút này khi tiếp xúc với các chất dịch cơ thể 
như dùng chung dao cạo râu hoặc bàn chải đánh răng hoặc để máu 
của người khác tiếp xúc với vết cắt hoặc các lỗ hở khác trên da mà 
bạn có. Viêm gan C thường lây qua tiếp xúc với máu hoặc kim tiêm bị 
nhiễm. 
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Viêm gan B hoặc C lây qua thức ăn, nước uống, ôm hoặc tiếp xúc xã 
hội thông thường. Giống như HIV, một người có thể bị nhiễm vi-rút 
viêm gan và không biết trong nhiều năm. Người đó có thể lây nhiễm 
cho người khác mà không có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh. 
 

 
TRIỆT SẢN – QUYỀN CỦA BẠN – PC 3440 

Là một tù nhân tại nhà tù theo mục 3440 của Bộ luật Hình sự, bạn có 
một số quyền nhất định liên quan đến triệt sản. Trong khi là tù nhân 
tại nhà tù, bạn có thể không được triệt sản nhằm mục đích ngừa thai. 
 

 

Trong khi là tù nhân tại nhà tù, bạn chỉ có thể được triệt sản khi: 
 
 

1. Cần phải cứu mạng bạn ngay lập tức trong tình huống khẩn 
cấp, hoặc 

2. Điều này là bắt buộc để điều trị nhu cầu y tế của bạn và tất cả 

các quy tắc dưới đây đều được tuân thủ: 

a. Không có các biện pháp khác ít quyết liệt hơn để giải 

quyết nhu cầu y tế của bạn; hoặc bạn từ chối; hoặc bạn 

thử và quyết định, sau khi tham khảo ý kiến của nhà 

cung cấp của mình rằng, biện pháp đó không có hiệu 

quả, không tồn tại hoặc bạn từ chối, hoặc bạn thử và 

quyết định, sau khi tham khảo ý kiến của nhà cung cấp, 

rằng biện pháp đó không có hiệu quả. 
 
 

b. Một bác sĩ thứ hai độc lập với và không làm việc cho 

Cục Quản chế, gặp trực tiếp bạn để thảo luận và xác 

nhận rằng cần phải có một phương pháp điều trị y tế 

khiến bạn phải triệt sản để điều trị nhu cầu y tế của 

bạn. 

c. Bạn đồng ý cho triệt sản sau khi biết (1) ảnh hưởng 

cuối cùng và hoàn toàn của việc triệt sản đối với khả 

năng sinh con của bạn; (2) ngay cả khi bạn từ chối 

triệt sản, bạn vẫn sẽ được chăm sóc y tế; và (3) các 
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tác dụng phụ bạn có thể gặp phải nếu triệt sản. 
 
 

Nếu bàn đến chủ đề này với bác sĩ của bạn trong khi bạn đang bị 
giam giữ, bạn nên yêu cầu thêm thông tin về các quyền của mình và 
thông tin đó sẽ được cung cấp cho bạn. 
 

 

Nếu bạn được triệt sản phù hợp với những quy tắc này, bạn sẽ có 
quyền tiếp cận với dịch vụ Sức khỏe Tâm thần, Y tế và bất kỳ loại 
thuốc cần thiết nào. 
 
 

KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÀ CHĂM SÓC SINH SẢN 

Theo Mục 4023.5 của Bộ luật Hình sự, mọi phụ nữ bị giam giữ tại bất 
kỳ cơ sở giam giữ nào tại địa phương sẽ được Quận cung cấp thông 
tin và giáo dục về sự sẵn có của dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Tù 
nhân có vấn đề hoặc thắc mắc liên quan đến vệ sinh cá nhân, chu kỳ 
kinh nguyệt và hệ thống sinh sản hoặc các biện pháp tránh thai nên 
gặp y tá lúc gọi uống thuốc. Catholic Charities cũng cung cấp thông 
tin và giới thiệu về các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. 
 

Mọi nữ tù ở bất kỳ cơ sở giam giữ nào tại địa phương đều có quyền 
nhận dịch vụ của bất kỳ bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật nào mà họ lựa 
chọn để xác định xem họ có đang mang thai hay không. Nếu tù nhân 
bị phát hiện mang thai, cô ấy có quyền nhận các dịch vụ cần thiết từ 
bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật mà cô ấy lựa chọn. Tù nhân muốn được 
bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật của họ khám nên gửi yêu cầu của họ cho 
y tá. 
 

Bạn phải nhận được lệnh của tòa án để có thể được đưa đến phòng 
khám và/hoặc điều trị nếu bác sĩ của bạn yêu cầu bạn phải được khám 
tại văn phòng của họ. 
 

Bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc vận chuyển, an ninh và dịch vụ 
của bác sĩ, bác sĩ phẫu thuật và/hoặc bệnh viện mà dịch vụ của họ 
không được Quận cung cấp đều thuộc trách nhiệm của tù nhân. 
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Theo Mục 4028 của Bộ luật Hình sự, một phụ nữ bị giam giữ tại bất 
kỳ cơ sở giam giữ tại địa phương nào được phát hiện có thai và muốn 
phá thai thì sẽ được phép phá thai, nếu đủ điều kiện về mặt y tế. Nữ 
tù nhân chọn phá thai nên liên hệ với y tá vào lúc gọi uống thuốc hoặc 
sắp xếp để gặp bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật của họ, chi phí do họ chịu. 
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16  TÒA ÁN VÀ VẤN ĐỀ GIAM GIỮ 
16 

TÒA ÁN VÀ VẤN ĐỀ GIAM GIỮ 
 

 
TRÌNH DIỆN TRƯỚC TÒA  
 

Bạn có thể mang theo giấy tờ của tòa án đến tòa án nếu chúng liên 
quan trực tiếp đến việc bạn trình diện trước tòa. Tất cả vật dụng khác 
đều là hàng lậu trừ khi được nhân viên nhà tù chấp thuận. 
 
 

Luận tội 
Nếu bạn bị bắt với các cáo buộc treo, bạn sẽ bị buộc tội trong vòng 72 
giờ sau khi bị bắt, không bao gồm cuối tuần và ngày lễ. Có các loại 
luận tội khác mất nhiều thời gian hơn đến khi có ngày ra tòa. Ví 
dụ, Trát của Tòa án Tối cao có thể mất tối đa 14 ngày, Vi phạm Tù 
treo có thể mất tối đa 30 ngày.  
 

Trong quá trình xét xử, một thẩm phán sẽ cho bạn biết lý do tại sao 
bạn bị bỏ tù và có thể chỉ định một luật sư đại diện cho bạn nếu bạn 
đủ điều kiện. Thẩm phán cũng sẽ ấn định ngày cho phiên tòa tiếp 
theo của bạn. 
 

 

Hành vi tại tòa 
Trong phiên tòa, bạn không được tiếp xúc với bất kỳ ai khác ngoài 
các viên chức tòa án, luật sư và Cán bộ quản lý của bạn. Tiếp xúc 
bao gồm nói chuyện, báo hiệu hoặc chuyển ghi chú. Nếu bạn muốn 
nói chuyện với một viên chức tòa án hoặc luật sư của bạn, bạn phải 
yêu cầu Cán bộ quản lý hộ tống cho phép. 
 

 

Quần áo mặc trước tòa – Phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn 
Bạn có thể mặc quần áo dân sự tại tòa nếu bạn có phiên tòa xét xử 
bồi thẩm đoàn. TẤT CẢ trang phục mặc ngoài theo lệnh của Tòa (nam 
và nữ) sẽ chỉ được chấp nhận hoặc đổi tại Quầy Thông tin Main Jail. 
Luật sư của bạn hoặc người khác có thể mang quần áo mặc trước 
tòa cho bạn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. 
Nhân viên nhà tù sẽ cất giữ tối đa hai bộ quần áo mặc trước tòa cùng 
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lúc, tùy thuộc vào thời gian dự kiến của phiên tòa xét xử của bạn. Mỗi 
bộ quần áo được chấp nhận được định nghĩa là: 
 

 

• (1) Áo sơ mi/áo choàng 

• (1) Quần dài 

• (1) Áo khoác suit/Áo khoác thể thao 
 
Luật sư của bạn hoặc người mang quần áo có thể sắp xếp đổi quần 
áo mặc trước tòa bị bẩn lấy quần áo sạch.  
 

 
 

PHÓNG THÍCH 

Có một số cách bạn có thể được phóng thích trước khi tham gia phiên 
xét xử, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Tự cam kết trước tòa 
(OR)/OR có giám sát, Bảo lãnh, Trích dẫn nguồn luật hoặc Tòa ra 
lệnh phóng thích. Nếu bạn được phóng thích thông qua bất kỳ 
phương pháp nào trong số này, bạn sẽ được phóng thích ngay khi có 
thể xử lý tất cả các giấy tờ cần thiết. Bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành 
giấy tờ phóng thích và tài sản cá nhân của bạn sẽ được trả lại cho 
bạn. 
 
 

Phóng thích miễn phí 
Bạn có thể đủ điều kiện được phóng thích miễn phí. Sau quá trình 
đăng ký và trước khi bạn được xếp chỗ, hãy yêu cầu nói chuyện với 
Dịch vụ Tiền Xét xử (Pretrial Services). “Cứ hỏi đi”. Bạn cũng có thể 
hỏi trong quá trình luận tội. 
 
 

Phóng thích tạm thời của Elmwood 
Mục 4018.6 P.C. của Bộ luật Hình sự cho phép phóng thích tạm thời 
cho các tù nhân bị kết án trong tình huống khẩn cấp của gia đình 
hoặc để chuẩn bị trở lại cộng đồng. Việc phóng thích như vậy không 
được kéo dài quá ba ngày. 
 
 

Để đủ điều kiện được Phóng thích Tạm thời, bạn phải bị kết án về tất 
cả các vấn đề mà bạn đang bị giam giữ. Để yêu cầu phóng thích Tạm 
thời, bạn phải nộp Mẫu Yêu cầu P.C. 4018.6 cho một Trung sĩ. Bạn 
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có thể được yêu cầu thanh toán cho Quận toàn bộ hoặc một phần chi 
phí phát sinh theo Giấy Phóng thích Tạm Thời trước khi được phóng 
thích. Nếu yêu cầu của bạn bị từ chối, bạn có thể cố xin phóng thích 
theo lệnh của tòa án. 
 

 

Tù nhân chưa bị kết án phải có lệnh của tòa án về việc phóng thích 
tạm thời. Luật sư của bạn có thể hỗ trợ bạn trong việc xin lệnh của 
tòa án. 
 

 

Mục 3081 của Bộ luật Hình sự (Ân xá của Quận) quy định về việc 
phóng thích sớm cho một số tù nhân đủ điều kiện. Trong số các điều 
kiện khác, bạn phải không bị tòa án từ chối ân xá, thụ án được tổng 
cộng ít nhất sáu mươi ngày, thụ án được ít nhất một nửa bản án 
trước ngày diễn ra phiên điều trần ân xá và không đang chờ xét xử 
bất kỳ vấn đề nào khác ngoài Quận. 
 

 

Nếu bạn tin rằng bạn đủ điều kiện để được phóng thích theo diện Ân 
xá của Quận, bạn có thể lấy đơn xin từ Cán bộ quản lý Đơn nguyên. 
Hoàn thành toàn bộ đơn xin càng kỹ càng càng tốt, vì đây là cơ hội để 
bạn giải thích lý do tại sao yêu cầu của bạn nên được chấp thuận. 
Nhân viên quản chế có thể gửi một tuyên bố liên quan đến hành vi 
của bạn, bao gồm cả các vi phạm, cho Hội đồng Ân xá của Quận. 
Nếu bạn yêu cầu phóng thích do vấn đề y tế, hãy đính kèm tuyên bố 
của bác sĩ vào đơn xin. Nếu bạn yêu cầu phóng thích do các trường 
hợp khác, bạn sẽ có lợi khi xác minh càng nhiều thông tin càng tốt 
thông qua thư từ hoặc hồ sơ bổ sung. 
 

 

Đơn xin ân xá của bạn phải được nộp mười lăm (15) ngày trước cuộc 
họp tiếp theo của Hội đồng Ân xá. Bạn có quyền trình diện trực tiếp 
trước Hội đồng. Cán bộ quản lý Quản chế sẽ gặp bạn trước phiên 
điều trần để xác minh tính đủ điều kiện của bạn, thảo luận về lý do xin 
ân xá và hỗ trợ bạn trong các kế hoạch sau khi phóng thích. 
 
Thời gian phóng thích trong ngày 
Nếu bạn đã hoàn thành thụ án tại nhà tù Quận của mình, bạn sẽ 
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được phóng thích sau 8 giờ sáng vào buổi sáng ngày phóng thích của 
bạn. 
 
 

VẤN ĐỀ VỀ ÂN XÁ VÀ THỬ THÁCH 

 

Nếu bạn có vi phạm trong thời gian Ân xá hoặc Giám sát sau khi ra tù 
(Post-Prison Supervision, PPS), bạn sẽ được xếp lịch cho “Phiên điều 
trần Morrissey” để xác định tình trạng của bạn. Nếu Sĩ quan Ân xá 
của bạn ở một quận khác, chúng tôi sẽ chuyển bạn đến quận đó sau 
khi giải quyết mọi vấn đề về chi phí tại địa phương. Nếu bạn nhận 
được lệnh xử phạt, thời gian xử phạt không được vượt quá tổng thời 
gian còn lại trong thời gian Ân xá hoặc PPS. Nếu PPS của bạn bị thu 
hồi, thời gian bị giam giữ sẽ được cộng vào tổng thời gian giám sát. 
Thời gian dành cho việc “Bỏ trốn” cũng sẽ được cộng vào tổng thời 
gian giám sát. 
 

 

Nếu bạn có Vi phạm Thử thách, thẩm phán xét xử sẽ sắp xếp thời 
gian cho Phiên điều trần về Vi phạm Thử thách. Việc này có thể mất 
đến 30 ngày. Phiên điều trần được tổ chức để xác định xem diện Thử 
thách của bạn sẽ được sửa đổi hay thu hồi. Nếu thu hồi thì sẽ chấm 
dứt tất cả công tác giám sát đối với trường hợp này và bạn có thể 
phải thụ án tù. 
 

 

Nếu bạn cần liên hệ với Sĩ quan Ân xá hoặc Thử thách của Quận, 
bạn có thể gửi thư tới văn phòng tại địa chỉ: 
 
 

Probation Department, Adult Division  

2314 N. 1st Street 

San Jose, CA 95131 
 
 

Để gọi dịch vụ Ân xá của Quận Santa Clara, quay số nhanh # 

27; về dịch vụ Thử thách, quay số nhanh # 26. 
 
 

Xem Liên hệ với Chính phủ, trên trang 88 để biết địa chỉ của 

các dịch vụ Ân xá và Thử thách ở Quận Santa Clara  
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17 QUY TRÌNH KỶ LUẬT 
17 

QUY TRÌNH KỶ LUẬT 
 

Trong khi bạn bị giam giữ, có những quy tắc ứng xử bạn phải tuân thủ. 

Nếu bạn không tuân thủ những quy tắc này trong khi bị giam giữ, bạn 

sẽ bị kỷ luật bỏ tù, truy tố hình sự hoặc cả hai. Bất kỳ hành vi nào vi 

phạm quy tắc cũng có thể ảnh hưởng đến trạng thái Phân loại và/hoặc 

ngày phóng thích của bạn. 
 
 

VI PHẠM QUY TẮC NẶNG 

Các mục liệt kê chỉ cho biết một số hành vi vi phạm quy tắc có thể 

xảy ra. Tùy theo tính chất mà cũng có thể bao gồm các vi phạm khác. 

Danh sách này chỉ dùng để tham khảo. 
 

 
 

2-1 Đánh nhau 
 
 

2-2 Đe dọa hoặc thách thức nhân viên đeo phù hiệu, 

nhân viên dân sự hoặc  tù nhân khác 
 
 

2-3 Không tuân thủ lệnh bằng văn bản hoặc lời 
nói từ nhân viên 
Tù nhân phải tuân thủ tất cả các lệnh hợp pháp, cả bằng 

văn bản và lời nói, từ nhân viên quản chế. 
 
 

2-3a Tù nhân phải tuân thủ xét nghiệm phân tích nước tiểu 

hoặc hơi thở khi được nhân viên quản chế yêu cầu làm 

như vậy. 

2-3b Tù nhân phải tuân thủ  khám xét an ninh theo kế 

hoạch và/hoặc ngẫu nhiên đối với cơ thể bất cứ lúc 

nào theo sự chỉ đạo của  bất kỳ Cán bộ quản lý nào.
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2-4 Trình bày thông tin sai lệch hoặc nói dối nhân viên 
 
 

2-5 Không đối xử với cán bộ quản lý, nhân viên và/hoặc người 

thăm nom một cách lịch sự và tôn trọng 
Tù nhân không được gọi Cán bộ quản lý bằng tên của họ hoặc sử 
dụng ngôn từ tục tĩu và/hoặc phỉ báng đối với bất kỳ nhân viên 
và/hoặc người thăm nom nào. 

 
 

2-6 Hướng dẫn phong tỏa 

Tù nhân phải trực tiếp đến buồng giam được chỉ định và ngay lập tức 

khóa cửa khi được Cán bộ quản lý yêu cầu phong tỏa. 
 
 

2-7 Không ở đúng tầng giam được chỉ định trong thời gian phong 

tỏa 

Tù nhân phải ở đúng tầng giam được chỉ định trong thời gian tắt đèn 

và/hoặc phong tỏa, trừ khi được phép sử dụng phòng tắm. Tù nhân 

được hướng dẫn phong tỏa phải quay lại khu, bộ phận hay buồng 

giam của mình ngay lập tức. Tivi sẽ bị tắt trong thời gian “tắt đèn” và 

phong tỏa nếu Cán bộ quản lý chỉ đạo như vậy. 
 
 

2-8 Chỉ định buồng giam và di chuyển trái phép 

Tù nhân được chỉ định ở bậc thấp nhất đều không được phép lên 

bậc cao nhất vì bất kỳ lý do gì. Tù nhân không được thay đổi chỉ định 

buồng giam hoặc tầng giam nếu không có sự cho phép của Cán bộ 

quản lý phụ trách khu vực của họ. 
 
 

2-9 Trao đổi thông tin trái phép trong quá trình điểm danh 

Trong thời gian điểm danh, các tù nhân phải giữ im lặng, không 

được làm phân tâm hay nói chuyện với bất kỳ Cán bộ quản lý nào 

(trừ khi có tình huống khẩn cấp) và không được di chuyển khỏi 

giường của mình. Tù nhân sẽ phải ở lại tầng giam của mình trong 

thời gian điểm danh cho đến khi được cho phép. 
 
 

2-10 Không đeo băng nhận diện 

Tù nhân phải luôn đeo băng nhận diện được cấp. Nếu rơi mất, tù nhân 

phải liên hệ ngay với Cán bộ quản lý và thay thế. Tù nhân tháo, phá, 

thay đổi hoặc chụp ảnh từ vòng tay của họ mà không được phép có 
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thể phải đối mặt với biện pháp kỷ luật. Ngoài ra, tù nhân ở cấp bậc an 

ninh tối thiểu cần xuất trình thẻ căn cước của họ khi được yêu cầu. 
 
 

2-11 Dùng rượu bia hoặc ma túy trong nhà tù 
 
 

2-11a Sở hữu hoặc sản xuất đồ uống trái phép bao gồm 

“Pruno” 

2-11b Sở hữu hoặc dùng bất kỳ loại ma túy bất hợp pháp nào 

trong khi bị giam giữ có thể dẫn đến cáo buộc hình sự 
2-11c Sử dụng trái phép thuốc theo toa không được kê đơn cho bạn 

(giao dịch, bán, khoe khoang hoặc tích trữ). 
 
 

2-12 Sở hữu thuốc lá điếu, diêm, đèn hoặc thuốc lá 

Tù nhân không được hút thuốc hoặc sở hữu vật liệu hút thuốc (bao 

gồm, nhưng không giới hạn, điếu thuốc lá, diêm, thuốc lá, bật lửa 

hoặc dụng cụ đánh lửa). 
 
 

2-13 Tù nhân không được dùng chung Buồng tắm đơn cùng lúc. 

(Buồng tắm đơn chỉ được sử dụng cho cá nhân). 
 
 

2-14 Hoạt động tình dục 
Tù nhân không được tham gia vào hoạt động tình dục. Không tù nhân 

nào được tham gia hoặc ép buộc/gây áp lực cho bất kỳ người nào 

khác tham gia vào bất kỳ loại hành vi tình dục nào. 
 
 

2-15 Tài liệu khiêu dâm 

Tù nhân không được sở hữu bất kỳ tài liệu khiêu dâm, biểu lộ tình 

dục nào ở chế độ xem đơn giản (ví dụ: tường, bàn làm việc, gương, 

cốc, v.v.), bao gồm, nhưng không giới hạn, ảnh và đoạn cắt từ tạp 

chí. 
 
 

2-16 Quấy rối tình dục 

Nghiêm cấm quấy rối tình dục. Trong đó có thể bao gồm hành vi bằng 

lời nói, tác động lên cơ thể hoặc môi trường. Ví dụ bao gồm, nhưng 

không giới hạn ở, gạ gẫm tình dục không mong muốn, hiển thị tài liệu 

hoặc đồ vật gợi dục, liếc mắt hoặc thực hiện cử chỉ tình dục, "đùa cợt" 

hoặc lạm dụng tình dục, câu đùa gợi dục, nhận xét về cơ thể, năng lực 
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tình dục hoặc thiếu tình dục của người khác, gây áp lực ngầm để buộc 

phải quan hệ tình dục, tiếp xúc với cơ thể như vỗ, véo hoặc liên tục 

đánh vào cơ thể của người khác, đòi quan hệ tình dục. 
 
 

2-17 Phá hủy hoặc làm hỏng tài sản của chính phủ, bao gồm quần áo 

và giường 
Tù nhân không được sử dụng ga trải giường, quần áo hoặc khăn tắm 
theo bất kỳ cách nào khác với thiết kế của chúng. Tù nhân không 
được sở hữu những mảnh quần áo bị rách trước đó. Tù nhân pải chịu 
trách nhiệm về tất cả quần áo và chăn đệm được cấp cho họ. Tù 
nhân phá hỏng quần áo hoặc giường có thể bị tính phí thay thế bên 
cạnh biện pháp kỷ luật. 

 
 

2-18 Tràn nước 

Cố ý làm tắc bồn cầu hoặc bồn rửa để khiến nước tràn vào buồng 

giam hoặc nơi ở. 
 
 

2-19 Can thiệp vào chốt đèn, lỗ thông hơi, ổ cắm điện (dây) hoặc đầu 

kết nối cáp Tivi/điều khiển từ xa 

Tù nhân không được can thiệp hoặc phá hỏng cửa, khóa, thiết bị an 

ninh, cửa sổ bị kẹt, đèn đêm, lỗ thông gió, dây điện hoặc tivi. Không 

được sử dụng các thiết bị hỗ trợ sự sống (bình chữa cháy, AED, 

v.v.), báo động lừa đảo, kiểm soát hỏa hoạn hoặc hệ thống HVAC, 

bao gồm hành vi che lỗ thông hơi và đèn bằng bất kỳ vật dụng nào. 
 
 

2-20 Can thiệp vào cơ chế khóa cửa buồng giam 

2-20a Can thiệp vào cửa sổ hoặc chấn song. 
 

2-21 Can thiệp vào camera gắn tại cơ sở 

Tù nhân không được can thiệp, che đậy, cản trở hoặc phá 

hỏng bất kỳ camera nào được lắp đặt tại cơ sở. 

 

2-22 Vắng mặt trái phép khi làm nhiệm vụ công việc 

Nếu không thể làm việc, cần phải có giấy tờ y tế hoặc phê duyệt 

từ Cán bộ quản lý. 
 
 

2-22a Không đến nơi làm việc hoặc địa điểm được chỉ định 



 

102 
 

đúng thời gian2-22b Không ở lại khu vực làm việc 

được chỉ định- Tù nhân phải ở khu vực làm việc được 

chỉ định trừ khi được Cán bộ quản lý hoặc C.S.A. phụ 

trách cho phép rời đi. 
 
 

2-23 Từ chối làm việc 

Việc từ chối làm việc có thể dẫn đến mất tín dụng thời gian làm việc 

kể từ ngày từ chối cho đến khi tù nhân thông báo cho Đại úy Phụ 

trách Cơ sở bằng văn bản rằng họ sẵn sàng làm việc (4019 PC). 
 

 

2-24 Giao tiếp trái phép với người thăm nom/tù nhân khác (bao gồm 

Thư/"Diều", bị cấm theo PC 4570 và PC 4571.1) 
 
 

2-25 Ngồi và/hoặc trèo lên khu vực trái phép; Đi bộ; đứng hoặc 

nằm trên bãi cỏ tại cơ sở (ngoại trừ Bãi cỏ thư giãn) 
Tù nhân không được ngồi hoặc nằm trên bàn hoặc thùng rác. Tù 
nhân không được trèo lên tường, chấn song, thiết bị hoặc các cấu 
trúc tòa nhà trong hoặc xung quanh khu vực tập thể dục. 

 
 

2-26 Lạm dụng dịch vụ bưu chính và ký hiệu không phù hợp là Thư 

Pháp lý 

Thư gửi đi mà có vẻ đã bị can thiệp nhằm mục đích tránh thanh toán 

bưu phí Hoa Kỳ bắt buộc hoặc đánh dấu thư thông thường là Thư 

Pháp Lý. 
 
 

2-27 Không tuân thủ quy trình kỷ luật 

Tù nhân không được giao tiếp dưới bất kỳ hình thức nào với các tù 

nhân bị giam giữ trong buồng giam của mình do có Báo cáo Yêu cầu 

Quản chế hoặc do Tù nhân Vi phạm. 
 
2-28 Làm cản trở một cuộc điều tra liên quan đến Cán bộ/Chó của đội 
K9 
  

2-28a Tù nhân không được can thiệp hoặc cản trở đội K9 trong quá 

trình khám xét bằng cách bỏ đồ ăn và/hoặc hóa chất hoặc 

chất độc hại trên đường khám xét. 
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2-28b Tù nhân không được can thiệp hoặc cản trở đội K9 bằng 

khám xét trong quá trình khám xét bằng cách sủa, hú, đá cửa 

hoặc la hét trong khi tiến hành khám xét BẤT KỲ nơi ở hay 

buồng giam cá nhân nào. 
 

 

VI PHẠM QUY TẮC MỨC ĐỘ NHẸ 

Các mục liệt kê chỉ cho biết một số hành vi vi phạm quy tắc có thể xảy ra. 

Tùy theo tính chất mà cũng có thể bao gồm các vi phạm khác. Danh sách 

này chỉ dùng để tham khảo. 
 

3-1  Không dọn giường và/hoặc vệ sinh khu vực cá nhân và buồng 
giam/tầng giam 

Tù nhân phải dọn giường và vệ sinh khu vực xung quanh trước 8:00 

sáng mỗi ngày. Giường phải được dọn cho đến sau 8 giờ tối. Tù nhân 

có thể sử dụng một tấm chăn hoặc tấm che phủ giường vào ban ngày. 

Lao động tù nhân phải dọn giường trước khi đi làm mỗi ngày. Tù nhân 

không được ngồi hoặc nằm trên giường của tù nhân khác. Không được 

treo chăn và/hoặc quần áo như rèm cửa. 
 
 

3-1a Không được đặt lên, gắn vào, treo lên hoặc che bất kỳ thứ gì sau 

đây: khung giường, đèn nội thất, lỗ thông hơi buồng giam/cửa ra 

vào, đồ nội thất, cửa ra vào, cửa sổ, bậu cửa sổ, tường, lỗ thông 

hơi, vòi hoa sen hay bất kỳ khu vực nào khác. 
 

 
3-2 Không tuân thủ quy định vệ sinh 

Tù nhân phải vứt bỏ tất cả rác bằng cách bỏ vào thùng rác chứ 

không phải dưới mặt đất. 
 

 
 

3-2a Tù nhân phải giữ cho khu vực sinh hoạt của họ sạch sẽ. 

Vật dụng cá nhân phải được cất giữ gọn gàng trong thùng 

được cấp. 

3-2b Tù nhân được giao Phục vụ Thức ăn phải rửa và chà tay và 

móng tay trước khi thao tác thức ăn, đồng thời phải luôn đeo 

găng tay nhựa, lưới tóc, mũ và giày phục vụ thức ăn trong 

khi làm việc. 
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3-3 Diện mạo cá nhân 
Tù nhân phải duy trì vệ sinh cá nhân. 

 
 

3-3a Tù nhân không được nhuộm hoặc cố gắng thay đổi màu tóc khi 

đang bị giam giữ. 

3-3b Búi buộc tóc/dây buộc tóc - Tù nhân không được bán, trao đổi 

hay đưa bó tóc, búi buộc tóc, dây buộc tóc hoặc tóc giả cho các 

tù nhân khác. 
 

 
3-4 Sử dụng sản phẩm vệ sinh 

Tù nhân không được sử dụng bất kỳ sản phẩm vệ sinh nào vào mục 

đích khác mục đích sử dụng. 
 
 

3-5 Lao động tù nhân chỉ được phép có thêm một bộ quần áo trong 
buồng giam của họ. 

 

3-6 Không tuân thủ Quy tắc Trang phục 
Tù nhân phải mang giày, quần vừa vặn và áo phông khi ở ngoài khu 

vực ngủ và phòng tắm. (Ngoại lệ: Tù nhân nam có thể không mặc áo 

sơ mi khi ở trong khu vực tập thể dục). Không được mang giày tennis 

ra trước tòa, trừ khi được Nhân viên y tế cho phép và tù nhân phải 

đeo vòng đeo tay y tế. Tù nhân sẽ không được đeo bất kỳ loại mũ đội 

đầu nào trừ khi được nhân viên nhà tù cho phép. 
 
 

Tù nhân rời khỏi nơi ở để phỏng vấn, trình diện trước tòa án, tham gia 

chương trình hoặc các hoạt động ngoài nhà tù khác phải mặc quần áo 

và vòng tay được cấp đầy đủ, bao gồm áo lót, áo vải bố và quần dài. 

KHÔNG được mặc quần soóc tập thể dục bên ngoài nơi ở. 
 
 

3-6a Tù nhân không được mặc quần áo quá khổ, xắn quần hay xắn áo 

sơ mi/áo choàng blouse. 

3-6b Tù nhân nữ phải mặc bra và áo lót (áo thun hoặc áo giữ nhiệt) 

cùng với áo sơ mi và quần ngoài khi được đưa ra khỏi cơ sở. 
 

 

3-7 Bạn chỉ được giữ số lượng quần áo được phân cho dựa trên giới 
tính: 

 



 

105 
 

• Hai áo sơ mi bên ngoài, 

• Hai chiếc quần, 

• Hai áo phông, 

• Một áo giữ nhiệt (quanh năm), 

• Một quần đùi tập thể dục, 

• Bảy bộ đồ lót (nam), 

• Bảy bộ đồ lót (nữ), 

• Hai áo ngực (nữ), 

• Một áo ngủ (nữ), 

• Bảy đôi tất, 

• Một đôi giày tắm, 

• Hai khăn tắm, và 

• Một miếng vải tắm. 
 

3-8 Tù nhân không được gây ồn ào, hung hăng hoặc xúc phạm  
 
3-9 Xô đẩy hoặc nhảy khỏi hàng 
 

3-10 Chạy hoặc ném đồ vật trái phép trong cơ sở Tù nhân chỉ được phép 

chạy và ném các dụng cụ giải trí được cho phép, chẳng hạn như bóng 

bàn, bóng chuyền, bóng rổ và bóng mềm, ở các khu vực giải trí. Tù 

nhân không được ném đá, thức ăn hoặc vật dụng không mang tính 
giải trí khác bất cứ lúc nào. 

 
 

3-11 Lấy ghế khỏi phòng đa năng hoặc phòng sinh hoạt ban ngày Tù 

nhân không được lấy ghế khỏi phòng đa năng hoặc phòng sinh hoạt 

ban ngày. Không được để ghế trong buồng giam, tầng trên hoặc trên 

sàn phơi nắng (trừ khi được Cán bộ quản lý cho phép). 

3-12 Thăm nom bên ngoài buồng giam 
Nếu một tù nhân bị giam giữ trong buồng giam của mình do có Báo 

cáo Yêu cầu Quản chế hoặc do Tù nhân Vi phạm, không tù nhân nào 

khác được phép tụ tập bên ngoài buồng giam để thăm nom, giao tiếp 

hoặc trò chuyện với tù nhân đó. 
 
 

3-12a Tù nhân bố trí ở tại nơi ở hai tầng/nhiều nhóm không được tụ 

tập bên ngoài buồng giam hoặc giao tiếp với tù nhân từ một 
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nhóm khác. 
 
 

3-13 Vào khu vực trái phép 
3-13a Tù nhân không được vào bất kỳ khu vực trái phép, doanh 

trại hoặc buồng giam nào, ngoại trừ buồng giam mà họ 

được xếp. 
3-13b Tù nhân không được đi lại gần Chỗ làm việc của Cán bộ 

quản lý. 

3-13c Tù nhân được xếp vào buồng giam ở cấp thấp hơn / cấp cao 

nhất không được đến thăm, tụ tập hoặc lảng vảng ở cấp đối 

ngược. 

3-13d Không lảng vảng ở khu vực ra/vào 

3-13e Tù nhân không được chuyển đến tầng hoặc buồng giam khác 

khi chưa được phép. 
 

 
3-14 Sở hữu hàng lậu, vật dụng quá mức và/hoặc tài sản của chính 

phủ một cách trái phép 

3-14a Tù nhân không được đeo bất kỳ đồ trang sức nào, ngoại trừ 

vật dụng tôn giáo được Tuyên úy Nhà tù cho phép hoặc 

băng cưới, không có đá. 

3-14b Tù nhân chịu trách nhiệm về đồ dùng trong buồng giam, 

tầng và thùng đồ của họ. 

3-14c Tù nhân không được đưa bất kỳ thức ăn hoặc tài sản nào 

ra khỏi phòng ăn, khu vực ăn uống hoặc khu vực làm việc 

khi chưa có sự chấp thuận của nhân viên quản chế. 

3-14d Tù nhân chỉ được sở hữu những vật dụng do nhà tù cấp, 

mua từ cửa hàng hoặc được nhân viên quản chế chấp 

thuận. Nếu những vật dụng này bị thay đổi thì sẽ coi là 

“hàng lậu”. 

3-14e Tù nhân không được sở hữu nhiều hơn một tờ báo, hai tạp 

chí, hai từ điển, năm cuốn sách và một số lượng mẩu tin và 

hình ảnh hợp lý. Theo tiêu chuẩn Fire Marshal, tù nhân không 

được có quá ba pound vật liệu dễ cháy (không bao gồm ga 

trải giường và quần áo). Tương ứng với một ram giấy, dày 2-

1/2 inch. Không được mang sách cứng vào trong các cơ sở. 
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3-14f Tù nhân không được sở hữu bất kỳ vật dụng nào, theo thiết 

kế hoặc công dụng, tạo thành một “bộ xăm hình”. 

3-14g Sở hữu dao cạo trái phép. 

3-14h Không được phép ăn trong buồng giam trừ khi được nhân viên 

cho phép. Khi được cho phép, tất cả thức ăn từ các suất ăn 

được phục vụ trong buồng giam sẽ phải được dùng hết trong 

vòng 30 phút kể từ thời điểm phục vụ. 

3-14j Tù nhân không được thể hiện bất kỳ liên kết băng đảng nào 

khi ở trong tù (màu sắc, sợi, chỉ, đồ trang sức, v.v.). 
 

 
 

3-15 Tham gia chương trình / lớp học 

Bất kỳ tù nhân nào được chỉ định vào khu buồng giam theo chương 

trình, hoặc trong danh sách của người hướng dẫn, đều phải tham gia 

lớp học ngay lập tức. Nếu không tham gia khi bắt đầu lớp học, tù nhân 

sẽ bị coi là vi phạm và loại khỏi lớp học. 
 

 
 

3-15a Tù nhân không được làm gián đoạn lớp học bằng cách nói 
chuyện hoặc ngủ. 

3-15b Vật dụng nghệ thuật không mua từ Cửa hàng hoặc được cơ 

sở cho phép thì sẽ bị coi là hàng lậu. 
 

 
 

3-16 Tù nhân được đưa đến và/hoặc từ Tòa án chỉ được sở hữu các 
giấy tờ tòa án liên quan. Sách, lược, thức ăn hoặc vật dụng khác 
sẽ không được phép. 

 

 

3-17 Không sử dụng Tivi hoặc điện thoại trong bữa ăn 
 

 
 

3-18 Sử dụng điện thoại 

Mỗi cuộc gọi điện thoại cá nhân bị giới hạn trong 15 phút. Chỉ 

tù nhân "khiếm thính" mới được sử dụng điện thoại TTY. 
 
 

DANH SÁCH VI PHẠM HÌNH SỰ  
 

Các mục liệt kê chỉ cho biết một số hành vi vi phạm quy tắc có thể xảy 
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ra. Tùy theo tính chất mà cũng có thể bao gồm các vi phạm khác. 

Danh sách này chỉ dùng để tham khảo. 
 

 
1-1 Giết người hoặc có hành động giết người  

 
1-2 Tấn công và/hoặc đánh nhau  
 
1-3 Hiếp dâm 
 

1-4 Tấn công để thực hiện hành vi tình dục  

1-5 Tiếp xúc không đứng đắn 

1-6 Tống tiền, hăm dọa tống tiền để được bảo vệ 
 
 

1-7 Bỏ trốn, có hành động bỏ trốn hoặc lập kế hoạch bỏ trốn  

1-8 Sở hữu dụng cụ dùng để bỏ trốn 

1-9 Can thiệp vào bất kỳ thiết bị khóa hoặc hệ 

thống/thiết bị an toàn tính mạng nào bao gồm bình 

chữa cháy và S.C.B.A.’S 

1-10 Arson 
 
 

1-11 Sở hữu chất nổ hoặc đạn dược 
 
 

1-12 Sở hữu súng, dao quắm, đạn, dao hoặc bất kỳ  vũ khí 

nào khác được mô tả trong Bộ luật Hình sự California 
 
 

1-13 Tham gia các cuộc bạo loạn, đình công hoặc gây rối  

1-14 Kích động bạo loạn 

1-15 Sở hữu bất kỳ loại thuốc phi pháp hoặc dụng cụ hút ma 

túy nào 
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1-16 Sử dụng ma túy 

1-17 Trộm cắp tài sản 
 
 

1-18 Sở hữu tài sản bị đánh cắp 

1-19 Hối lộ hoặc cố ý hối lộ bất kỳ viên chức hoặc nhân viên nào  

1-20 Cố ý phá hủy tài sản của quận, tiểu bang hoặc liên bang, 

bao gồm thư viện sách luật và sách tổng hợp do Quỹ Inmate 

Welfare Fund mua. 
 
 

1-21 Làm giả bất kỳ tài liệu, tiền hoặc giấy tờ chính thức nào của 

chính phủ 
 
 

1-22 Đánh bạc 
 
 

1-23 Có hành vi tàn ác với động vật 
 
 

1-24 Vi phạm điều kiện nghỉ phép – CASU, ân xá / thử thách và 

phóng thích sớm 
 

1-25 Có hành vi thực hiện hoặc hỗ trợ người khác thực hiện 

bất kỳ vi phạm nào ở trên 
 
 

1-26 Vi phạm luật hoặc pháp lệnh của Hoa Kỳ, Tiểu bang 

California hoặc Quận Santa Clara 
 
 

1-27 Ném chất bẩn - Cố ý đặt hoặc ném, hoặc cho ném, vào cơ thể 

của người khác, hỗn hợp phân người hoặc các chất dịch cơ 

thể khác. 
 
 

1-28 Sở hữu thiết bị không dây  

1-29 Sở hữu thuốc lá 
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QUY TRÌNH KỶ LUẬT 
 

Vi phạm quy tắc nhẹ 
Đối với hành vi vi phạm quy tắc nhẹ, khuyến khích xử lý theo cách không 
chính thức. Hành vi vi phạm quy tắc nhẹ có thể được xử lý theo cách không 
chính thức thông qua tư vấn. Cũng có thể sử dụng Báo cáo Yêu cầu Quản 
chế để ghi lại hành vi tích cực hoặc tiêu cực. Bạn sẽ được yêu cầu ký tên 
và đề ngày vào CI. Đó không phải là tài liệu thừa nhận có tội. Đó là tài liệu 
xác nhận vi phạm quy tắc. Bạn sẽ nhận được một bản sao CI hoàn thiện. 
Việc có tội hay vô tội sẽ do Trung sĩ đánh giá xác định. Hành vi vi phạm quy 
tắc nhẹ cũng có thể được xử lý chính thức bằng cách hoàn thành Báo cáo 
Tù nhân Vi phạm. CI sẽ là một phần của quá trình xem xét Phân loại của 
bạn. 
 
 

Quy trình kỷ luật 
Cán bộ quản lý có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt kỷ luật không chính 
thức, trong tối đa 24 giờ, đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng nhất.  
 
 

1. Cán bộ quản lý chuẩn bị và nộp mẫu đơn vi phạm. 
2. Trung sĩ sẽ phỏng vấn tù nhân và giải thích bản chất của cáo buộc. 

3. Nếu có xung đột thực tế liên quan, Trung sĩ sẽ tiến hành điều 
tra độc lập. 

4. Trung sĩ sẽ xác định tình trạng vô tội hay có tội và thông báo bằng lời 
cho tù nhân về quyết định. 

5. Trung sĩ phải ghi lại tất cả các thông tin liên quan và cung cấp một 
bản sao hoàn chỉnh của Mẫu Vi phạm, bao gồm cả việc xử lý, cho tù 
nhân. 

 
Vi phạm quy tắc nặng / Điều tra vi phạm / Quy trình kỷ luật 

Khi một tù nhân bị buộc tội vi phạm quy tắc nặng, quy trình dưới đây sẽ 
được tuân thủ. 

 

 

1. Phải điều tra vi phạm trong vòng 10 ngày kể từ ngày xảy ra vi phạm 
quy tắc. Một bản sao của Mẫu Vi phạm sẽ được cung cấp cho tù nhân 
có liên quan, đóng vai trò là thông báo cho tù nhân rằng họ đã bị điều 
tra vi phạm. 

2. Trung sĩ phải tiến hành phỏng vấn không quá 72 giờ sau khi có thông 
báo về cáo buộc. Tù nhân sẽ có cơ hội nhận tội hoặc tuyên bố vô tội. 
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Lúc này, vi phạm có thể được giảm về cấp nhẹ theo quyết định của 
trung sĩ phỏng vấn. 

3. Nếu tù nhân nhận tội, họ sẽ nhận được thông báo về hình thức kỷ 
luật. 

4. Nếu tù nhân không nhận tội, Cán bộ quản lý Điều trần sẽ tổ chức một 
phiên điều trần. 

5. Phiên điều trần theo lịch có thể bị hoãn lại hoặc tiếp tục trong một thời 
gian hợp lý nếu có lý do chính đáng, được Cán bộ quản lý Điều trần 
hoặc Chỉ huy Giám sát chấp thuận. Tất cả các nỗ lực sẽ được thực 
hiện nhằm duy trì tuân thủ phạm vi hướng dẫn theo Đề mục 15. 

6. Tù nhân có quyền có mặt tại phiên điều trần liên quan đến hành vi của 
mình, trừ khi tổ chức có mối quan ngại chính đáng về vấn đề an toàn 
và an ninh của cơ sở nếu có sự hiện diện của tù nhân. 

7. Tù nhân không có quyền được đại diện tại các phiên điều trần kỷ luật 
và Quận/Sở không bố trí người đại diện nào. Tù nhân có thể liên hệ 
với các tổ chức trợ giúp trong cộng đồng (CBO) được Sở / Quận công 
nhận (ví dụ: Catholic Charities) để hỏi về các dịch vụ hiện có liên quan 
đến phiên điều trần kỷ luật như sao chép và giúp thu thập bằng chứng 
và nhân chứng. 

8. Tù nhân sẽ có cơ hội đưa ra tuyên bố, trình bày bằng chứng liên quan 
và có quyền triệu tập nhân chứng (nhưng có hạn chế), quận không 
mất chi phí, trừ khi điều này gây nguy hiểm cho sự an toàn hoặc an 
ninh của bất kỳ người hay cơ sở nào. 

9. Khi kết thúc phiên điều trần, Cán bộ quản lý Điều trần sẽ thông báo 
bằng lời cho tù nhân về các phát hiện và thông báo với họ về quyền 
kháng cáo quyết định lên Đại úy Phụ trách Cơ sở trong vòng ba 
ngày. 

10. Đại úy Phụ trách Cơ sở có thể khẳng định, giảm bớt hoặc đảo ngược 
quyết định của Cán bộ quản lý Điều Trần. 

11. Nếu không nhận được kháng cáo nào từ Đại úy Phụ trách Cơ sở 
trong vòng ba ngày 
(72 giờ), tù nhân phải được thông báo bằng văn bản về bất kỳ 
hình phạt hoặc án phạt nào được áp dụng. 

12. Nếu tù nhân bị phát hiện là không phạm tội, Cán bộ quản lý Điều trần 
sẽ thông báo bằng lời cho tù nhân và tất cả các báo cáo sẽ được đánh 
dấu là “Không có tội”. 

13. Kết  quả  của  phiên  điều trần về hành vi vi  phạm  nặng
  dẫn  đến bản án  có tội và bị kỷ luật sẽ bao gồm việc 
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tước bỏ và/hoặc hạn chế các dịch vụ sau cho tù nhân: 
• Mất cơ hội được thăm nom – ngoại trừ các chuyến thăm hợp pháp 

hoặc chính thức. 
• Mất quyền được mua vật dụng - ngoại trừ vật dụng chăm sóc cá 

nhân. 
• Mất quyền sử dụng tivi.  
• Mất quyền sử dụng điện thoại để gọi ra bên ngoài - ngoại trừ cuộc 

gọi hợp pháp tới luật sư, tòa án hoặc khi gia đình gặp tình huống 
khẩn cấp đã được xác minh, có sự chấp thuận của Trung sĩ. 

• Mất quyền được làm lao động tù nhân. 
• Mất quyền sử dụng sách/tạp chí – ngoại trừ một cuốn sách tôn giáo. 
• Mất quyền được có thời gian ở ngoài buồng giam. 
• Mất thời gian tính công lao động. 

 

 

14. Bộ luật Hình sự và Hiến pháp Tiểu bang quy định rõ là nghiêm 
cấm hình phạt tàn nhẫn hoặc bất thường. Ngoài ra, ở đây còn liệt 
kê các hạn chế đối với biện pháp kỷ luật . 
• Không được áp dụng biện pháp kỷ luật là biệt giam tù nhân trong 

thời gian quá 10 ngày liên tục nếu không có phát hiện mới về cáo 
buộc vi phạm quy tắc và quy định của cơ sở. 

• Nếu tù nhân đang bị áp dụng biện pháp kỷ luật là biệt giam trong 30 
ngày liên tiếp, họ sẽ được Đại úy Phụ trách Cơ sở xem xét trước 
khi tiếp tục biện pháp này. 

• Trong mọi trường hợp, không được sử dụng buồng giam an toàn 

nhằm mục đích kỷ luật. 

• Không được giữ lại thức ăn như một biện pháp kỷ luật. 
 

 

Trừng phạt đối với hành vi phạm tội hình sự 
Tù nhân vi phạm loại quy tắc này có thể có cáo buộc hình sự 
đệ trình chống lại họ và bị truy tố trước tòa. Truy tố Hình sự sẽ không trì 
hoãn quá trình điều tra vi phạm. 
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PHỤ LỤC A - CHƯƠNG TRÌNH TẬP THỂ DỤC CHO TÙ NHÂN 
 
 
 
 
Bạn có thể dễ dàng thực hiện hầu hết các bài tập khởi động và tập luyện 

được đề xuất trong phụ lục này trong không gian khu vực buồng giam 

hoặc tầng của bạn. Bạn không cần phải có thời gian ngoài buồng giam để 

giữ thể chất khỏe mạnh. 
 
Bạn nên tham khảo ý kiến của nhân viên y tế nhà tù trước khi bắt 

đầu bất kỳ chương trình tập thể dục nào. Dừng ngay nếu bạn cảm 

thấy đau khi tập thể dục và liên hệ với Cán bộ quản lý khu của mình. 
 
 
BÀI TẬP KHỞI ĐỘNG  

 
Bài tập khởi động giúp bạn chuẩn bị tinh thần và thể chất cho một bài tập 

thể dục nặng hơn và có thể giúp ngăn ngừa chấn thương. Đối với người 

không quen tập thể dục hoặc không có tình trạng thể chất tốt, bài tập khởi 

động nên ở mức vừa phải, tiến hành như một chương trình tập thể dục 

trong vài tuần đầu trước khi chuyển sang các bài tập khác. 
 
Bạn nên bắt đầu với các bài tập khởi động nhẹ rồi tăng dần tới bài vận động 

mạnh hơn. Đối với tất cả các động tác kéo giãn, tăng dần mức độ kéo giãn 

với mỗi lần lặp lại và đảm bảo thực hiện một cách từ từ và nhẹ nhàng, không 

đột ngột hay mạnh quá. “Khoảng thời gian đếm” trong một bài tập vào 

khoảng một giây. Thực hiện các bài tập theo thứ tự được liệt kê. 
 
1. Bài tập nhảy 

Đứng dang cánh tay sang hai bên. Nhảy và duỗi chân sang hai bên, 

đồng thời vung cánh tay lên cao. Sau đó, vung cánh tay xuống và nhảy 

trở lại vị trí bắt đầu. Đếm theo nhịp thoải mái. Lặp lại 15 lần. 
 
2. Vặn sang bên 

Đứng hai chân hơi cách nhau một chút, một cánh tay duỗi thẳng lên trên, 

cánh tay còn lại giữ bên thân người. Từ từ vặn người sang bên có cánh 

tay thũng xuống, xa hết mức, giữ nguyên tư thế và đếm đến 5. (Không 

nhún khi nghiêng xuống sâu hơn.) Đứng lên, chuyển vị trí cánh tay và 

lặp lại ở phía bên kia. Lặp lại 5 lần mỗi bên. 
 
3. Vặn thân mình 
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Đứng hai chân thoải mái cách nhau thoải mái, cánh tay giang rộng ra 

từ hai bên, lòng bàn tay hướng xuống. Từ từ vặn sang một bên hết cỡ, 

giữ nguyên rồi đếm tới 5, lặp lại ở bên kia. Lặp lại 5 lần mỗi bên. 
 
4. Gập và với về phía trước 

Đứng hai chân cách nhau khoảng 18 inch, đầu gối hơi cong, cánh tay 

buông thõng ở hai bên. Gập người về phía trước, giang rộng cánh tay 

giữa hai chân và nhẹ nhàng chạm vào mặt đất ở gót chân. Giữ nguyên 

rồi đếm tới 5, sau đó trở lại tư thế đứng. Lặp lại 5 lần. 

5. Giãn vai 
Đứng hai chân cách nhau một cách thoải mái, hai cánh tay gập lại, 

hai bàn tay giơ trước ngực và khuỷu tay hướng ra hai bên. Không 

cong lưng, đẩy khuỷu tay về phía sau một cách nhịp nhàng rồi trở về 

vị trí bắt đầu. Lặp lại 10 lần. 
 
6. Xoay vai 

Đứng hai chân cách nhau một cách thoải mái, các ngón tay của mỗi 

bàn tay chạm vào vai. Từ từ xoay khuỷu tay theo một vòng tròn—tiến, 

lên, lùi và xuống. Lặp lại 5 lần, sau đó đảo chiều xoay. 
 
7. Giãn cổ 

Đứng hai chân cách nhau một cách thoải mái, tay chống hông. (A) Từ 

từ ấn cằm vào ngực. Giữ cằm, từ từ xoay đầu về phía một vai cho đến 

khi cảm thấy căng nhẹ ở cơ cổ. Giữ nguyên, đếm đến 10 rồi thả lỏng. 

Làm 10 lần mỗi bên. (B) Giữ đầu thẳng hàng với vai, từ từ vặn cổ sang 

một bên cho đến khi cảm thấy căng nhẹ dọc theo bên cổ. Giữ nguyên, 

đếm đến 10 rồi thả lỏng. Làm 10 lần mỗi bên. 
 
8. Nâng đầu gối 

Đứng hai chân cách nhau một cách thoải mái, cánh tay để ở hai bên. 

Nâng một đầu gối lên ngực, nắm và nhẹ nhàng kéo đầu gối lên ngực, 

trả lại vị trí và lặp lại với chân kia. Giữ lưng thẳng. Lặp lại 5 lần với mỗi 

chân. 
 
9. Gập nửa đầu gối 

Đứng hai chân cách nhau một cách thoải mái, tay chống hông. Gập chân 

xuống dưới theo góc 90 độ (ngồi xổm), duỗi cánh tay về phía trước để 

giữ thăng bằng khi bạn gập chân xuống, sau đó trở lại vị trí và lặp lại với 
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tốc độ chậm vừa phải. (Lặp lại 10 lần.) 
 
10. Chạm ngón chân 

Đứng hai chân sát nhau một cách thoải mái, cánh tay để ở hai bên. 

Giữ cho đầu gối hơi cong, nghiêng về phía trước và nhẹ nhàng duỗi 

tay về phía ngón chân hoặc sàn nhà. Trở lại vị trí và lặp lại theo nhịp 

chậm. (Lưu ý: Không lắc hay giật xuống ngón chân.) Lặp lại 10 lần. 
 
11. Co giãn khi ngồi 

Ngồi trên sàn nhà, đầu gối duỗi ra, hai chân xoãi một góc khoảng 45 độ. 

Gập người chậm về phía trước ở thắt lưng. Với sang bên trái và cố chạm 

đầu vào đầu gối trái cho đến khi cảm thấy căng ở phía sau chân. Giữ vị 

trí này và đếm đến 2 hoặc 3, sau đó trở về vị trí bắt đầu. Với sang bên 

phải và làm tương tự. Lặp lại 5 lần mỗi bên. 
 
12. Chạy chậm 

Đứng tại chỗ, cánh tay ở tư thế chạy. Từ từ chạy bộ tại chỗ hoặc theo 

một vòng tròn nhỏ, đếm đến 60 hoặc trong 60 giây. Đếm mỗi khi bàn 

chân trái chạm sàn. Bắt đầu từ từ và tăng dần tốc độ mỗi khi đếm 

đến 15 hoặc được 15 giây. Bạn có thể tăng tốc độ khi cải thiện được 

nhịp độ. 
 
13. Thở sâu 

Đứng hai chân cách nhau một cách thoải mái. Từ từ vung cánh tay về 

phía trước và hướng lên trên, giơ các ngón chân lên và hít sâu cho đến 

khi cánh tay ở vị trí trên cao. Vung cánh tay xuống, buông thõng xuống 

gót chân và thở ra. 

 

TẬP LUYỆN (BÀI TẬP BAKER’S DOZEN) 
 
Phần tập luyện này sử dụng 13 bài tập tốt nghiệp được gọi là Baker’s 

Dozen. Nhóm các bài tập này được thiết kế để giúp một người vượt qua 

ba cấp độ tập thể dục. Bạn nên thực hiện bài tập khởi động trước khi thực 

hiện bài tập Baker's Dozen. 
 
Bắt đầu với bài tập 1 ở Cấp I. Tăng dần số lần lặp lại của mỗi bài tập cho 

đến khi thể trạng của bạn cho phép bạn hoàn thành tất cả các bài tập ở 

tốc độ lặp lại Cấp I mà không bị căng thẳng quá mức. Dần dần tiến lên 

Cấp II và cuối cùng là Cấp III. (Số trong ngoặc đơn ngay sau số cấp cho 
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biết bạn nên lặp lại bài tập ứng với cấp độ tập thể dục đó bao nhiêu lần.) 
 
1. Loạt bài chạm ngón chân — I (5), II (10), III (15) 

Có bốn tư thế đứng đối với bài tập này. Bắt đầu với bàn chân để ngang 

tầm vai, sau đó xích lại nhau, rồi chân này qua chân kia, và cuối cùng 

là đảo ngược vị trí bàn chân. Theo nhịp điệu và nhẹ nhàng duỗi và 

chạm vào ngón chân ở từng tư thế trong số bốn tư thế. Sau đó trở về 

vị trí bắt đầu. 
 
2. Giãn góc phần tư — I (5), II (10), III (15) 

Đứng, giữ góc cong bình thường ở lưng dưới, lưng giữa và cổ. Nhấc 

chân và kéo ra sau lưng cho đến khi cảm thấy căng nhẹ dọc theo mặt 

trước đùi (cơ tứ đầu). Không kéo bàn chân về phía ghế hay vặn bàn 

chân sang một bên. Giữ nguyên, đếm đến 10 rồi thả lỏng. Sử dụng dụng 

cụ tựa để giữ thăng bằng nếu cần. 
 
3. Nhảy Squat— I (10), II (20), III (30) 

Đứng hai bàn chân cách nhau thoải mái, bàn chân này trước bàn chân 

kia, đặt hai bàn tay phía sau đầu, các ngón tay đan vào nhau. Cúi xuống 

tư thế nửa squat và giữ lưng thẳng nhất có thể. Nhảy tới vị trí thẳng đứng, 

giữ cơ thể thẳng và chân nhấc khỏi sàn. Đảo ngược vị trí bàn chân trước 

khi hạ xuống và trở lại tư thế nửa squat. 
 
4. Chạy nước rút — I (10), II (20), III (30) 

Đặt hai bàn tay lên sàn rộng ngang vai và nghiêng về phía trước, một 

chân lên phần dưới ngực, chân kia duỗi hoàn toàn ra phía sau. Thay đổi 

tư thế chân theo nhịp đếm đến 2. 
 
5. Chống đẩy — I (10), II (15), III (20) 

Nằm úp mặt xuống sàn nhà, hai bàn tay ở ngay dưới khớp vai, các ngón 

tay hướng thẳng về phía trước. Duỗi cánh tay và nâng cơ thể theo một 

đường thẳng từ đầu đến gót chân tới tư thế duỗi hoàn toàn, đỡ bằng 

cánh tay và ngón chân. Hạ thấp cơ thể theo một đường thẳng bằng cách 

co cánh tay cho đến khi ngực khẽ chạm hoặc cách sàn khoảng 1 inch. 

Lặp lại theo nhịp vừa phải. Để giảm tải nâng khoảng 50%, bạn có thể 

thực hiện cùng một bài tập, khác ở chỗ là phải giữ cho đầu gối tiếp xúc 

với sàn nhà trong suốt quá trình di chuyển. 
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Duỗi cố định — I (5), II (10), III (15) 

Ngồi trên sàn nhà, hai bàn chân sát nhau, hai bàn tay ở hai bên. Không 

co chân, gập thân mình về phía trước, cúi đầu vươn về phía trước càng 

xa càng tốt, nắm chặt chân, mắt cá chân hoặc bàn chân theo tầm với. 

Giữ nguyên và đếm tới 6. Thư giãn và trở lại vị trí bắt đầu. 
 
6. Đẩy Squat — I (10), II (15), III (20) 

Thực hiện nhanh bốn chuyển động riêng biệt, liên tục. Đứng, hai bàn tay 

ở hai bên, sau đó gập đầu gối và đặt tay lên sàn nhà trước bàn chân. 

Đẩy chân trở lại tư thế duỗi hoàn toàn; trở lại vị trí squat; sau đó trở lại vị 

trí thẳng đứng. 

 

8. Gập bụng — I (10), II (15), III (20) 

Nằm ngửa, đầu gối gập và bàn chân đặt thẳng trên sàn nhà. Bắt chéo 

cánh tay và đặt lên ngực. Từ từ gập cằm về phía ngực và tiếp tục nhổm 

lên cho đến khi xương bả vai cách sàn. Giữ nguyên, đếm đến 3-5, sau 

đó từ từ hạ thấp thân người trở lại sàn nhà. 
 
9. Duỗi lưng dưới — I (10), II (15), III (20) 

Nằm ngửa, đầu gối hơi gập và bàn chân tựa lên sàn nhà. Duỗi cánh tay 

sang một bên ngang vai, lòng bàn tay hướng xuống. Giữ vai trên sàn 

nhà, từ từ hạ đầu gối xuống một bên cho đến khi cảm thấy căng nhẹ ở 

lưng dưới. Giữ nguyên, đếm đến 10, sau đó đưa đầu gối trở lại giữa. 

Lặp lại ở phía bên kia. Khi thấy dễ duỗi hơn, hãy cố gập đầu gối nhiều 

hơn khi duỗi. 
 
10. Nâng chân sang một bên — I (10), II (15), III (20) 

Nằm nghiêng, hai chân sát nhau; đỡ đầu bằng khuỷu tay và bàn tay, 

bàn tay kia đặt trên sàn nhà trước mặt để giữ thăng bằng. Một chân 

giữ thẳng, nâng lên xa hết mức có thể và đưa trở lại vị trí bắt đầu. Lặp 

lại ở phía bên kia. 
 
11. Nâng chân giữ thẳng — I (10), II (15), III (20) 

Nằm ngửa, một chân tựa lên sàn nhà, chân kia hướng về phía trần nhà, 

đầu gối gập nhẹ. Giữ đùi của chân nâng bằng cả hai tay, từ từ duỗi thẳng 

đầu gối cho đến khi cảm thấy căng nhẹ dọc theo mặt sau đùi (gân khoeo). 

Giữ nguyên và đếm tới 10. 
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12. Vươn người — I (10), II (15), III (20) 

Nằm úp mặt xuống, cánh tay dang rộng qua đầu và chân duỗi rộng. Từ 

từ nâng cánh tay phải và chân trái cùng lúc, giữ tư thế duỗi và đếm tới 

3-5, sau đó từ từ trở về vị trí bắt đầu. Lúc này, nâng cánh tay trái và chân 

phải cùng một lúc, đếm tới 3-5. Lặp lại. Không giật chân hay cánh tay. 
 
13. Bài tập chạy bộ rèn nhịp tim, hô hấp — (tính bằng phút): I (1–2), II 

(4–6), III (8–10) Chạy bộ tại chỗ. 
 
 
BÀI TẬP THƯ GIÃN 

 
Bạn có thể hoàn thành giai đoạn thư giãn tốt nhất bằng cách tiếp tục vận 

động với cường độ thấp hơn. Bạn nên tiếp tục di chuyển trong khoảng ba 

đến bốn phút. Đi bộ, chạy bộ chậm hoặc lặp lại các bài tập kéo giãn là những 

cách tuyệt vời để trở lại trạng thái bình thường. Khi nhịp tim và nhịp thở trở 

lại gần như bình thường, bạn nên kết thúc tập luyện bằng cách tắm bằng 

bọt biển hoặc vòi hoa sen. 
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PHỤ LỤC B - THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, 

TIỂU BANG VÀ LIÊN BANG 
 
 
 

District Attorney 

70 West Hedding Street – 

West Wing 

San Jose, CA 95110 

(408) 299-7400 

Pre-trial Services 

2310 N. 1st Street # 104 

San Jose, CA 95131 

(408)-918-7900 

Public Defender – Main Office 

120 W. Mission Street 

San Jose, CA 95110 

(408) 299-7700 

Public Defender - South 

Co. Office 

17275 Butterfield Blvd., Suite 

B Morgan Hill, CA 95037 
Điện thoại: (408) 201-0500 

Public Defender – Palo 

Alto 231 Grant Ave. 

Palo Alto, CA 94306 

(408)-918-7740 

Alternate Defender - Main 

Office 701 Miller Street 

San Jose, CA 95110 

(408) 299-2700 

Alternate Defender - Palo 

Alto 270 Grant Avenue 

Palo Alto, CA 94306 

(650) 324-6442 

Alternate Defender – South 

Co. 80 Highland Ave. 

San Martin, CA 

95046 (408) 686-

3628 

Probation Department, Adult 

Div. 2314 N. 1st Street 

San Jose, CA 95131 

(408) 435-2200 

San Jose Police 

Department 210 W. 

Mission Street 

San Jose, CA 95110 

(408) 277-8900 

Santa Clara County 

Sheriff 55 W. Younger 

Street 
San Jose, CA 95110 

(408) 808-4400 

Santa Clara County 

Reentry 151 W. Mission 

Street 
San Jose, CA 95110 
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Santa Clara County 

Social Services 

1867 Senter 

Road San Jose, 

CA 95112 

Santa Clara County 

Office of Veterans 

Services 

68 North Winchester 

Blvd, Santa Clara, CA 

(408) 9918-4980 California Department of 

Justice Investigation and 

Enforcement 2025 Gateway 

Place, Suite #474 San Jose, 

CA 95110 

(408) 452-7360 

Federal Public Defender 

55 S. Market St., Suite 820 

San Jose, CA 95113 

(408) 291-7753 

Franchise Tax Board 

121 Spear St., Suite 

400 

San Francisco, CA 94105-

1584 1-800-852-5711 

Federal Bureau of Investigation 

1919 S. Bascom Ave. # 400 

Campbell, CA 95008 

(408) 369-8900 

Adult Parole 1, 2 & South Bay 
GPS 

909 Coleman 

Avenue San Jose, 

CA 95110 (408) 

277 1821 

Internal Revenue 

Service 55 S. Market 

A Street San Jose, CA 

95113 (408) 283-1569 

 


