
Các Quy Chế về Ứng Xử Từ Xa 
(Các khuyến cáo dành cho người dân tham gia một Buổi Điều Trần Từ Xa) 

 
 

Cách Hầu Tòa tại Phòng Tòa Án Từ Xa:  
   

o Mặc trang phục phù hợp với môi trường tòa án. 
o Bảo đảm quý vị có hình nền phù hợp (tốt nhất là nền trống hoặc màu trung lập); quý vị có thể được 

đề nghị bật máy camera lên. 
o Tránh ăn hoặc nhai kẹo cao su trong thời gian diễn ra buổi điều trần. 
o Nếu quý vị có thú cưng, vui lòng để chúng ở bên ngoài căn phòng nơi quý vị đang tham gia buổi điều 

trần 
o Nhớ tắt âm thanh máy điện thoại di động của quý vị. 

 
Quý vị có thể được đưa vào phòng chờ hoặc sảnh trực tuyến trước khi tham gia và/hoặc trong buổi điều 
trần.  Vui lòng không bỏ máy hoặc rời đi.  Quý vị sẽ được đưa vào phòng điều trần khi đến lượt. 
 
 

Giúp Tòa Án Lập Hồ Sơ Rõ Ràng: 
  

Vui lòng nhớ rằng, tòa sẽ lập hồ sơ về các bước thủ tục tố tụng và quý vị phải được xét xử và trình bày 
sự việc.  Nếu đeo khẩu trang, vui lòng lưu ý rằng sẽ khó hiểu hơn nếu người nói đeo khẩu trang khi 

nói. 
 
Lưu ý: Có thể nói rõ ràng nhất khi đeo khẩu trang phẫu thuật; các loại khẩu trang N95 không được như vậy và có 
thể sẽ khiến quý vị phải thường xuyên nói lại; khẩu trang vải có chất lượng âm thanh không bằng khẩu trang phẫu 

thuật nhưng rõ hơn khẩu trang N95. 

 
Tắt âm thanh micro của quý vị trước khi tham gia buổi điều trần từ xa và khi không nói. Không lật giấy loạt 
soạt hoặc đánh máy khi không tắt âm thanh. 
  
Từng người nói một, cũng giống như khi quý vị tới tòa trực tiếp. Nếu nói cùng một lúc, tiếng hai người sẽ hòa 
lẫn với nhau và phần khai của cả hai người đều sẽ không được lưu trong hồ sơ. 
 
 

 Các Lưu Ý về An Toàn: 
 
Vui lòng không lái xe trong khi tham gia buổi điều trần. 

 
 

Các Mẹo Nhỏ về Công Nghệ: 
 
Chọn một nơi yên tĩnh và không có các yếu tố gây mất tập trung chú ý và có tín hiệu 
internet mạnh. 
 
Để bảo đảm chất lượng âm thanh tốt nhất, sử dụng tai nghe có microphone kèm sẵn 
và nút tai nghe. 
Lưu ý:  Các bộ tai nghe dành cho người chơi game video có tác dụng rất tốt trong các buổi điều trần từ xa. 

 
Mỗi người tham gia đều nên sử dụng thiết bị riêng, nhiều người sử dụng chung một thiết bị sẽ gây ra các vấn 
đề về âm thanh. 
 


