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BUỔI HỌP TIẾP XÚC CỘNG ĐỒNG 
 

Thứ Ba, 24 Tháng Tư, 2018 
10 giờ sáng – 1 giờ chiều 

 
Judicial Council, Văn Phòng Sacramento 

 2860 Gateway Oaks Drive, Suite 400 - Sacramento, CA 95833 
 

Các Biện Pháp Phát Triển và Đề Xướng Thực Thi Việc Cung Cấp 
Dịch Vụ Ngôn Ngữ của Hội Đồng Tư Pháp California 

 
“Cung cấp dịch vụ ngôn ngữ là cung cấp công lý” 

— Hon. Mariano-Florentino Cuéllar 
 

NGHỊ TRÌNH 
 

I.   Chào Mừng và Lời Mở Đầu (10:00 sáng – 10:15 sáng) 
•   Hon. Mariano-Florentino Cuéllar, Chủ Tịch 
•   Hon. Manuel J. Covarrubias, Phó Chủ Tịch 

Toán Đặc Nhiệm Thực Thi Kế Hoạch Cung Cấp Dịch Vụ 
Ngôn Ngữ 

 
II.   Mở Rộng Cung Cấp Dịch Vụ Ngôn Ngữ: Cập Nhật về Mức Tiến 

Triển Toàn Tiểu Bang (10:15 sáng – 11:00 sáng) 
Tòa án tại California tiếp tục tiến triển trong việc mở rộng thêm 
phương tiện sử dụng tòa án cho người không thạo tiếng Anh (LEP) 
sử dụng tòa án. Trong nhiều năm qua, tòa án trong khắp tiểu bang 
đã mở rộng thêm phương tiện sử dụng để cung cấp thông dịch viên 
trong các phiên tòa hộ sự (dân sự) và cung cấp thêm tài trợ để giúp 
yểm trợ mức độ mở rộng thêm đang tiến tiển. Ủy ban này sẽ duyệt 
xét công việc của Toán Đặc Nhiệm Thực Thi Kế Hoạch Tiếp Nhận 
Ngôn Ngữ (LAPITF) và thảo luận những điểm chính từ 2017, gồm 
cả việc soạn và thực hiện mẫu khiếu nại và tiến trình tiếp nhận ngôn 
ngữ, cũng như đang chờ đạo luật về những vụ kiện nhỏ. Ngoài ra, 
ủy ban này cũng duyệt xét các nỗ lực liên tục nhằm yểm trợ việc 
tiếp nhận ngôn ngữ, gồm cả liên tục thu thập dữ kiện và truyền 
thông đồng nhất với Các Đại Diện về Tiếp Nhận Ngôn Ngữ. 

  



Buổi Họp Tiếp Xúc Cộng Đồng: Nghị Trình 
24 Tháng Tư, 2018 
Trang 2 

Nếu quý vị cần thêm dịch vụ ngôn ngữ và/hoặc các phương tiện trợ giúp theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật, xin gửi 
yêu cầu của quý vị cho chúng tôi bằng e-mail đến: LAP@jud.ca.gov. Xin gửi yêu cầu trễ nhất là ngày 4 Tháng Tư, 2018.  

 
Các viên chức tư pháp ở tòa xử, nhân viên tòa, nhân viên Hội Đồng Tư Pháp, và các thành 
phần đương cuộc liên đới sẽ tham gia một cuộc thảo luận về các nỗ lực mở rộng hộ sự và các 
đề xuất trong tương lai.  
 

III.   Các Nhu Cầu Cộng Đồng, Tiếp Cận Công Chúng, và Các Sách Lược Tuyển Mộ  
(11:00 sáng – 11:45 sáng) 
Trong lúc tòa án tiếp tục mở rộng thêm các dịch vụ tiếp nhận ngôn ngữ thì cần phải theo dõi 
các nhu cầu ngày càng tăng hoặc thay đổi của người LEP sử dụng tòa án và để bảo đảm là 
các cộng đồng LEP biết là có các dịch vụ này. Ngoài ra, cũng vẫn cần tiếp tục tuyển mộ nhân 
viên và chuyên viên song ngữ, cũng như thông dịch viên hội đủ điều kiện về khả năng để bảo 
đảm mọi người có thể tiếp nhận ngôn ngữ tại tất cả những điểm tiếp xúc với tòa và trong tất 
cả mọi tiến trình pháp lý. Ủy ban này sẽ trình bày các sách lược địa phương và toàn tiểu bang 
để mời các cộng đồng LEP tham gia và để thông báo cho người LEP sử dụng tòa án về các 
dịch vụ đang cung cấp. Ủy ban này cũng sẽ duyệt xét các sách lược tuyển mộ và huấn luyện 
có thể được sử dụng để thu hút nhân viên song ngữ và thông dịch viên tòa án.  
 

Buổi thảo luận này sẽ gồm cả ý kiến đóng góp của các thông dịch viên tòa án, các cơ quan 
bên ngoài đang làm việc để đưa đến việc tiếp nhận ngôn ngữ toàn bộ, và các thành phần 
đương cuộc. 
 

IV.   Các Giải Pháp Kỹ Thuật (11:45 sáng – 12:30 chiều) 
Để mở rộng thêm toàn bộ các dịch vụ ngôn ngữ, một số tòa tại California đang xét đến việc 
sử dụng cách thông dịch từ xa qua video (VRI) và các giải pháp kỹ thuật khác để cung cấp 
dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ hội đủ điều kiện về khả năng. Phần trình bày này sẽ cho biết thêm 
tin tức về thí điểm VRI đang tiến hành tại ba tòa ở California (Merced, Sacramento và 
Ventura), và sẽ có cả hình rọi và hình ảnh khác về các nỗ lực thí điểm này.  
 

Các viên chức tư pháp ở tòa xử, điều hành viên tòa án, thông dịch viên tòa án, và các thành 
phần đương cuộc sẽ tham gia cuộc đối thoại hoặc thảo luận về VRI và thí điểm hiện nay tại 
tòa ở California. 

 

V.   Công Chúng Nhận Xét (12:30 – 12:50 chiều) 
Toán Đặc Nhiệm đón mời ý kiến đóng góp của công chúng.  
 

VI.   Những Bước Kế Tiếp và Lời Bế Mạc (12:50 – 1:00 chiều) 
•   Hon. Mariano-Florentino Cuéllar, Chủ Tịch 
•   Hon. Manuel J. Covarrubias, Phó Chủ Tịch 

Toán Đặc Nhiệm Thực Thi Kế Hoạch Cung Cấp Dịch Vụ Ngôn Ngữ 


