THÔNG BÁO CỦA TÒA ÁN GIA ĐÌNH THỐNG NHẤT VÀ HƯỚNG DẪN PHIÊN TÒA TỪ XA

Người tham gia phải tham gia BlueJeans qua ứng dụng hoặc trang web tại địa chỉ
https://www.bluejeans.com/. Ưu tiên sử dụng giao diện video nhưng nếu người tham gia không thể
tham gia qua video thì được phép tham gia bằng điện thoại.
•

•

Nếu quý vị tham gia qua video, chỉ cần nhấp vào liên kết mời tham gia Blue Jeans để tham gia
phiên tòa hoặc truy cập https://www.bluejeans.com/ và nhấp vào nút Join Meeting (Tham Gia
Cuộc Họp) rồi nhập ID cuộc họp và mật khẩu của người tham gia. Khi tham gia qua video, nên
chọn âm thanh máy tính. Đảm bảo nhập đầy đủ họ và tên của quý vị.
Nếu quý vị tham gia qua điện thoại, viên lục sự sẽ chuyển quý vị đến phiên tòa qua Blue Jeans.

Liên kết mời tham gia này có thể được chia sẻ với khách hàng của quý vị và những người tham gia khác,
họ sẽ tham gia từ xa.
URL Cuộc Họp
ID Cuộc Họp

Mật Khẩu của Người Tham Gia

Quay Số:
+1.408.419.1715 (Hoa Kỳ (San Jose))
+1.408.915.6290 (Hoa Kỳ (San Jose))
(Số Quốc Tế)

Nhập ID cuộc họp và mật khẩu, sau đó là dấu #

________________________________________________________
Ai có thể xuất hiện qua BlueJeans?
Tất cả những người tham gia có thể xuất hiện từ xa qua video hoặc qua điện thoại thông qua Blue Jeans
theo Quy Tắc Khẩn Cấp 3, 6 và 7 và nếu pháp luật có quy định khác, trừ khi thẩm phán yêu cầu quý vị
phải đến tòa trực tiếp. Ưu tiên sử dụng giao diện video nhưng nếu người tham gia không thể tham gia
qua video thì được phép tham gia bằng điện thoại. Xuất hiện từ xa không bắt buộc. Các phòng xử án mở
cửa, tuân thủ mọi lệnh về Y Tế Công Cộng đang có hiệu lực, bao gồm các yêu cầu về giãn cách xã hội và
đồ che mặt.
KHÔNG ĐẾN TÒA NẾU QUÝ VỊ BỊ ỐM. Tòa có thể yêu cầu người dân đang có các triệu chứng ốm rõ rệt rời
đi, ví dụ như ho.
Tòa sẽ tiếp tục hạn chế số người trong phòng xử án để duy trì giãn cách xã hội. Thanh thiếu niên và cha
mẹ/người giám hộ của họ và nạn nhân sẽ được ưu tiên có mặt tại phòng xử án. Nếu phòng xử án đạt
đến sức chứa tối đa, những người tham gia khác sẽ được hướng dẫn tham gia phiên tòa từ xa.

Các Quy Tắc Tham Gia Phiên Tòa Từ Xa:
**VUI LÒNG TẮT ÂM KHI QUÝ VỊ KHÔNG PHÁT BIỂU. (Nhấn *4 để tự bật âm thanh.)**
**CHO BIẾT TÊN TRƯỚC KHI QUÝ VỊ PHÁT BIỂU ĐỂ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA KHÁC BIẾT AI
ĐANG PHÁT BIỂU. CHỈ MỘT NGƯỜI ĐƯỢC PHÁT BIỂU MỖI LẦN.**
1. Quý vị có thể tìm hướng dẫn tham gia Blue Jeans từ máy tính của quý vị tại: https://pwsbluejeans-drive-prod.s3-us-west2.amazonaws.com/file/joining_meeting_from_your_computer_guide_-_4-22-17.pdf
2. Tòa sẽ quản lý và kiểm soát quy trình tố tụng, bao gồm việc trở thành “người điều hành” được
chỉ định của hội nghị truyền hình và sẽ thực hiện quyền kiểm soát đối với các cài đặt công nghệ
khác nhau. Luật sư chịu trách nhiệm hướng dẫn và gửi lệnh của Tòa cho khách hàng của mình
và những người tham gia khác mà họ phụ trách. Vui lòng xem các yêu cầu kỹ thuật đính kèm.
3. Luật sư chịu trách nhiệm truyền đạt lệnh của Tòa về việc tham gia qua video từ xa cho khách
hàng của họ hoặc những người tham gia từ xa khác thay mặt cho khách hàng của họ. Luật Sư
Quận chịu trách nhiệm truyền đạt các lệnh và hướng dẫn của Tòa về việc tham gia qua video từ
xa cho nạn nhân, nhân chứng khiếu nại và gia đình hoặc những người hỗ trợ của họ.
4. Những người tham gia từ xa cần cố gắng hết sức để đảm bảo có đường truyền hình ảnh và âm
thanh rõ ràng trong suốt phiên tòa. Luật sư chịu trách nhiệm đảm bảo khách hàng của họ biết
cách sử dụng Blue Jeans. Chúng tôi khuyến nghị luật sư nên có ít nhất một buổi thử nghiệm với
khách hàng của mình trước phiên tòa.
5. Tất cả những người tham gia từ xa đều phải sử dụng họ và tên của mình khi đăng nhập vào Blue
Jeans, trừ khi chỉ tham gia qua điện thoại. Tòa sẽ yêu cầu mỗi người tham gia từ xa tự xác nhận
danh tính của mình. Nếu người tham gia từ xa không tự xác nhận danh tính, Tòa có thể xóa
người tham gia đó khỏi phiên tòa.
6. Tất cả những người tham gia từ xa phải tuân thủ các yêu cầu về nghi thức trong phòng xử án
như nhau, bao gồm cả trang phục phù hợp, như thể có mặt trực tiếp tại tòa. Người tham gia
không được ăn uống.
7. Những người tham gia từ xa phải gọi điện từ một khu vực riêng tư và yên tĩnh với mức tiếng ồn
từ môi trường xung quanh tối thiểu. Những người tham gia từ xa phải nỗ lực hết sức để giảm
thiểu tất cả các yếu tố gây phân tâm bằng âm thanh và hình ảnh trong suốt phiên tòa.
8. Mỗi người tham gia từ xa khi phát biểu phải để mọi người thấy rõ mặt mình. Trong phạm vi có
thể, webcam của mỗi người tham gia từ xa phải được đặt ở vị trí tương đối gần với người tham
gia và ngang mặt họ.
9. Những người tham gia từ xa phải quay căn phòng bằng video của họ bất kỳ khi nào Tòa yêu cầu.
10. Nếu quý vị không thể xuất hiện qua video như được yêu cầu đặc biệt và quý vị chỉ có thể gọi
điện:
• Nếu quý vị chỉ sử dụng tùy chọn âm thanh thì quý vị có thể gọi điện nhưng trong hầu hết
các trường hợp, viên lục sự sẽ chuyển quý vị đến phiên tòa qua Blue Jeans
• Không tạm dừng cuộc gọi vì máy sẽ phát nhạc và quý vị sẽ bị Tòa ngắt kết nối và quý vị
sẽ phải tham gia lại phiên tòa qua Blue Jeans.
11. KHÓ KHĂN VỀ MẶT CÔNG NGHỆ: Nếu người tham gia từ xa bị ngắt kết nối khỏi phiên tòa qua
video hoặc gặp phải một số sự cố kỹ thuật khác, người tham gia đó phải nỗ lực hết sức để kịp
thời thiết lập lại kết nối và không được có hành động nào ảnh hưởng đến tính liêm chính của
quá trình tố tụng (như giao tiếp với một bên thứ ba liên quan đến bất kỳ vấn đề gì khác ngoài
việc giải quyết vấn đề kỹ thuật). Nếu không thể thiết lập lại kết nối trong vòng khoảng năm

phút, Tòa có thể tiến hành các bước để “tạm dừng” phiên tòa, tại thời điểm đó luật sư sẽ gặp gỡ
và trao đổi trên tinh thần thiện chí để xây dựng một đề xuất chung về cách thức tiếp tục tiến
hành. Nếu Tòa cho rằng việc tiếp tục tiến hành phiên tòa từ xa sẽ không công bằng đối với bất
kỳ bên nào do lỗi kỹ thuật, Tòa có thể hoãn hoặc chấm dứt phiên tòa từ xa bất kỳ lúc nào và
thực hiện các bước khác nếu cần thiết để đảm bảo tính công bằng và liêm chính của quá trình tố
tụng.
12. NGHIÊM CẤM GHI LẠI: Không ghi lại phiên tòa dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm mọi hình thức
ghi lại thủ tục tố tụng tại tòa, bao gồm cả chụp màn hình hoặc các hình thức sao chép âm thanh
hoặc hình ảnh khác về phiên tòa. Mọi hành vi vi phạm đều phải chịu hình phạt ở mức tối đa
theo luật, bao gồm nhưng không giới hạn các án phạt tiền lên đến $1,000, hạn chế quyền tham
gia các phiên tòa trong tương lai hoặc các hình phạt khác mà Tòa cho là thích hợp.
__________________________________________________________
Yêu Cầu Về Ứng Dụng BlueJeans
Để có trải nghiệm BlueJeans tốt nhất, người dùng cần tải về và cài đặt phần mềm cho máy tính bàn của
mình. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Ứng Dụng BlueJeans.
Hệ Điều Hành:
• Windows - 10 & 7 (với SP1+)
• macOS - 10.11+
• Linux - RHEL v7.5, 7.6, 8.0, Fedora 28, 29, 30, CentOS 7, 8 và Ubuntu 18.04, 19.10
Yêu Cầu về Phần Cứng
Camera: Tất cả các webcame gốc (tích hợp) đều có khả năng tương thích với BlueJeans. Các camera
được kết nối qua mạng (IP Cam) hiện KHÔNG được hỗ trợ. Các Camera bên ngoài đã được thử nghiệm
được liệt kê bên dưới.
• Dòng Logitech
• Dòng Microsoft LifeCam
Tai Nghe và Micrô: nhấp vào đây để xem danh sách đề xuất của BlueJean. Nếu quý vị sử dụng máy tính
xách tay chưa đến 5 năm, chỉ cần sử dụng loa và micrô tích hợp trên máy tính xách tay là được.
Các Bộ Xử Lý Đã Được Thử Nghiệm:
• Windows: Máy tính bàn sử dụng Intel i3, i5 hoặc i7 từ các nhà sản xuất khác nhau.
o Lưu ý: Ưu tiên sử dụng core 4 trở lên. Bộ Xử Lý Trung Tâm (Central Processing Unit,
CPU) có tốc độ giữ nhịp thấp có thể tạo ra chất lượng video thấp hơn.
• Mac: MacBook, MacBook Pro, iMac, Mac Mini
Nguyên tắc chung là máy tính bàn hoặc Mac chưa sử dụng quá 5 năm sẽ đáp ứng các yêu cầu này.
RAM: Tối thiểu 4GB. Nên sử dụng 8GB trở lên
Yêu Cầu về Băng Thông: Bảng sau nêu ra các tình huống khác nhau và mức độ sử dụng băng thông cao
nhất theo dự kiến trong từng tình huống.

Tình huống

Sử Dụng Băng Thông

Nội dung + Âm thanh + Video được gửi

Lên tới 4.5 Mbps

Nội dung + Âm thanh được gửi

Lên tới 4.3 Mbps

Chỉ gửi nội dung

Lên tới 3 Mbps

Để thử nghiệm tốc độ mạng cục bộ, vui lòng sử dụng Speedtest.net. Nhấp vào GO (Tiếp tục) và xem tốc
độ Tải Lên. Tốc độ tải lên tối ưu là 4.5 Mbps. Dựa trên lưu lượng truy cập mạng cục bộ, chất lượng dịch
vụ có thể thay đổi.
Lưu ý:
•
•

//

Yêu cầu băng thông tối thiểu để đạt được 720p là 1Mbps.
750Kbps được đề xuất để có trải nghiệm chất lượng tổng thể với âm thanh và video qua IP.

