
 

NHẮC NHỞ VÀ HƯỚNG DẪN VỀ: PHIÊN TÒA QUA HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH/ÂM THANH 

DÀNH CHO TÒA THƯỢNG THẨM SAN FRANCISCO 

Sau đây là những yêu cầu đối với tất cả những người tham gia có mặt tại phiên tòa được thực hiện qua hội nghị 

Truyền Hình/Âm Thanh: 

• Lưu ý: Các phiên tòa công khai sẽ được phát âm thanh hoặc phát trực tiếp để công chúng tiếp cận trong phạm vi 

khả thi của Tòa. 

NHẮC NHỞ: 

✓ 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 đầy đủ 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. 

✓ 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, không ăn uống, tắt điện thoại di động như thể có mặt trực tiếp tại tòa. 

✓ Những người tham gia từ xa phải gọi điện từ một nơi riêng tư và yên tĩnh với mức tiếng ồn xung quanh tối thiểu và 

nỗ lực hết sức để loại bỏ tất cả các yếu tố gây phân tâm bằng hình ảnh và âm thanh trong suốt phiên tòa. 

✓ Tất cả những người tham gia từ xa phải tự xác nhận danh tính của mình bằng cách nhập họ và tên trong màn hình 

của nền tảng video đang được tòa sử dụng (không chấp nhận sử dụng số điện thoại hoặc biệt danh). 

✓ Khi được hỏi, hãy cho biết họ và tên trước khi quý vị phát biểu để tất tả những người tham gia khác biết ai đang 

phát biểu.  

✓ Khó khăn về công nghệ: Nếu người tham gia từ xa bị ngắt kết nối khỏi phiên tòa qua video hoặc gặp một số lỗi kỹ 

thuật khác, người tham gia phải nỗ lực hết sức để nhanh chóng thiết lập lại kết nối. Nếu không thể kết nối lại với 

phiên tòa, quý vị phải thông báo qua điện thoại hoặc email cho phòng xử án nơi quý vị xuất hiện. 

✓ Không rời khỏi cuộc họp trực tuyến cho đến khi Tòa cho phép quý vị.  Nếu quý vị cần nghỉ giải lao, hãy yêu cầu tòa 

cho phép. 

HƯỚNG DẪN: 

✓ Đóng tất cả các chương trình khác không sử dụng để chúng không làm gián đoạn kết nối hoặc phần trình bày của 

quý vị. 

✓ Kiểm tra máy tính của quý vị hoặc thiết bị khác ít nhất năm phút trước phiên tòa để đảm bảo thiết bị làm việc bình 

thường, cả âm thanh và hình ảnh. 

✓ Đặt camera của quý vị ngang tầm mắt để quý vị có thể nhìn thẳng vào camera khi phát biểu. 

✓ Không được phép sử dụng các nền hoặc bộ lọc ảo vì chúng sẽ thay đổi diện mạo của quý vị—hãy sử dụng nền 

thực. 

✓ Tắt âm khi quý vị không phát biểu. 

✓ Chỉ một người được phát biểu mỗi lần. Không nói chuyện với nhau. 

✓ Hãy giơ tay khi phản đối nếu âm thanh có độ trễ và để quý vị không làm ảnh hưởng đến người khác. 

✓ Nếu quý vị muốn sử dụng tính năng “chia sẻ màn hình” (chỉ khi được Tòa cho phép), hãy đảm bảo rằng quý vị biết 

cách sử dụng tính năng này và chuẩn bị sẵn tài liệu để chia sẻ. 


