
Tòa Thượng Thẩm San Francisco 
 Tòa Án Gia Đình Thống Nhất 

Nghi Thức Xuất Hiện Từ Xa Trong Phiên Tòa qua BlueJeans 
 

1. Tất cả những người tham gia từ xa đều phải sử dụng họ và tên của mình khi đăng nhập vào 
BlueJeans, trừ khi chỉ tham gia qua điện thoại.  

2. Tòa sẽ yêu cầu mỗi người tham gia từ xa tự xác nhận danh tính của mình.  
3. Nếu người tham gia từ xa không tự xác nhận danh tính của mình, Tòa sẽ không cho phép người 

tham gia đó tham gia phiên tòa từ xa. 
4. 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.   

5. 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. 

6. 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.  

7. 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.   

8. Những người tham gia từ xa phải quay căn phòng bằng video của họ bất kỳ khi nào Tòa yêu cầu.  
9. 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.  

10. 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.  

11. 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.  
   

https://support.bluejeans.com/s/article/BlueJeans-App-for-Mac-OS-Windows-and-Linux?r=0&ui-knowledge-aloha-components-aura-components-knowledgeone.ArticleActions.handleEditPublished=1&ui-knowledge-components-aura-actions.KnowledgeArticleVersionCreateDraftFromOnlineAction.createDraftFromOnlineArticle=1&ui-force-components-controllers-recordGlobalValueProvider.RecordGvp.getRecord=1


Tòa Thượng Thẩm San Francisco 
 Tòa Án Gia Đình Thống Nhất 

Nghi Thức Xuất Hiện Từ Xa Trong Phiên Tòa qua 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.  

 

https://support.bluejeans.com/s/article/Recommended-headsets-and-microphones?r=0&ui-knowledge-aloha-components-aura-components-knowledgeone.ArticleActions.handleEditPublished=1&ui-knowledge-components-aura-actions.KnowledgeArticleVersionCreateDraftFromOnlineAction.createDraftFromOnlineArticle=1&ui-force-components-controllers-recordGlobalValueProvider.RecordGvp.getRecord=1
https://www.speedtest.net/
https://www.speedtest.net/

