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THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ DÀN XẾP VỤ KIỆN TẬP THỂ1 

Vụ kiện AB với DSHS (“Trueblood”) là gì? 
Tất cả bị đơn hình sự đều có quyền hiến định không được đưa ra tòa án trừ khi họ có thể trợ giúp bị đơn của riêng họ, 
được gọi chung là “năng lực.” Nếu có nghi ngờ nào về năng lực, tòa án có thể lệnh một đánh giá để xác định năng lực của 
bị đơn. Nếu quy trình đánh giá nhận thấy bị đơn không có năng lực, khi đó tòa án có thể lệnh cho họ “các dịch vụ phục hồi” 
để phục hồi năng lực. 

 
A.B. bởi và thông qua Trueblood và những người khác kiện Bộ Y Tế và Xã Hội Tiểu Bang Washington, Số 14‐cv‐1178 MJP 
(“Trueblood”) là một vụ kiện tập thể được thực thi quyền hiến định của một người để nhận các dịch vụ đánh giá và phục hồi 
năng lực trong khung thời gian cụ thể. Năm 2015, Tòa Án trong Trueblood đã lệnh Bộ Y Tế và Xã Hội Tiểu Bang Washington 
(DSHS) cung cấp các dịch vụ này trong vòng 7 hoặc 14 ngày. DSHS đã không đáp ứng khung thời gian của Tòa Án. 

 
Ai bị ảnh hưởng bởi dàn xếp này? 
Trong Trueblood, các thành viên tập thể là tất cả mọi người hiện nay, hoặc sẽ có mặt trong tương lai, bị cáo buộc phạm tội 
trong Tiểu Bang Washington và: (a) người được tòa lệnh nhận các dịch vụ đánh giá hoặc phục hồi năng lực thông qua DSHS 
Tiểu Bang Washington; (b) người đang chờ ở tù để nhận các dịch vụ đó; và (c) đối với người mà DSHS nhận được lệnh tòa. 
Các Bên công nhận rằng việc dàn xếp mới này cũng sẽ có khả năng ảnh hưởng đến những người đã là cựu thành viên tập 
thể hoặc người đang gặp nguy cơ trở thành các thành viên tập thể. 

 
Dàn xếp được đề nghị là gì? 
Vào Tháng Một, 2018, các bên trong Trueblood đã quyết định cùng làm việc với nhau để tìm phương cách sáng tạo nhằm 
giải quyết vấn đề. Các bên đã trải qua nhiều tháng nói chuyện với các bên liên quan, bao gồm các thành viên tập thể và 
luật sư của họ, và hiện đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp, phải chịu sự chấp thuận của Tòa Án. Thỏa thuận yêu cầu Tiểu 
Bang thực hiện hành động trong năm lĩnh vực quan trọng, được mô tả dưới đây. 

 
1. Đánh Giá Năng Lực: Mở rộng khả năng của chuyên viên đánh giá pháp y và sử dụng hệ thống dữ liệu cải thiện. 
2. Phục Hồi Năng Lực: Giảm bớt số người được lệnh các dịch vụ phục hồi, sử dụng các chương trình phục hồi nội trú 

với các hỗ trợ cư trú và các dịch vụ quản lý hồ sơ, và bổ sung khả năng vào các dịch vụ phục hồi hiện có. Các cơ sở 
phục hồi khác sẽ bị đóng cửa trong các giai đoạn. 

3. Các Hỗ Trợ Phân Loại và Chuyển Hướng Cơn Khủng Hoảng: Mở rộng các chương trình mà cảnh sát và các nhà 
cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần cùng làm việc với nhau, mở rộng Nhóm Ứng Cứu Cơn Khủng Hoảng Di Động, 
tăng thêm và nâng cao các dịch vụ phân loại và ổn định cơn khủng hoảng, và cung cấp các hỗ trợ cư trú và các dịch 
vụ quản lý hồ sơ để chọn các cá nhân liên quan đến các hệ thống này. 

4. Giáo Dục và Huấn Luyện: Mở rộng khóa huấn luyện sức khỏe hành vi dành cho những người điều vận khẩn cấp, 
viên chức cải huấn trong tù, và cảnh sát, và cung cấp khóa huấn luyện và trợ giúp các nhà giam về vấn đề ảnh 
hưởng đến các thành viên tập thể. 

5. Phát Triển Lực Lượng Lao Động: Phát triển việc sử dụng các chuyên gia hỗ trợ đồng đẳng và làm việc với các cơ 
quan giáo dục để đáp ứng tốt hơn về nhu cầu huấn luyện và lực lượng lao động của hệ thống sức khỏe tâm thần. 

 
Các thay đổi được mô tả trong thỏa thuận sẽ triển khai trong các giai đoạn ở các khu vực khác của Tiểu Bang. Giai Đoạn 
Một sẽ bao gồm Khu Vực Pierce, Southwest, và Spokane. Giai Đoạn Hai sẽ là Khu Vực King. Việc triển khai Giai Đoạn Ba sẽ 
được xác định sau đó. Thỏa thuận cũng tạo ra một hệ thống để giám sát những gì Tiểu Bang đang thực hiện và bảo đảm 
các thay đổi đang làm việc. 

Ai đại diện cho các thành viên tập thể? 
Các luật sư đại diện cho các thành viên tập thể (“luật sư cho tập thể”) là David Carlson, Kimberly Mosolf, và Alexa Polaski 
từ Ban Đặc Trách Quyền Của Người Khuyết Tật Của Washington (DRW), 315 5th Ave. S., Seattle, WA 98104, và Christopher 
Carney từ Carney Gillespie Isitt PLLP, 600 1st Ave., Ste. LL08, Seattle, WA 98104. 

 
Ý kiến của quý vị là gì? 
Quý vị hiện có một cơ hội để tự xem lại thỏa thuận và cho Tòa Án biết những gì quý vị suy nghĩ đến. Tòa Án sẽ tiến hành 
một phiên điều trần công bằng mở công khai, tại  , trong Tòa Án Liên Bang trú đóng tại 700 Stewart 
Street, Seattle WA 98101 vào thời điểm tòa án sẽ xem xét các cam kết nhận được từ những người liên quan đến thỏa 
thuận, như quý vị. Tòa Án khi đó sẽ đưa ra một quyết định chung cuộc xem thỏa thuận có công bằng, hợp lý và thỏa đáng 
hay không. Một bản sao thỏa thuận dàn xếp và thông tin hữu ích khác tại www.disabilityrights.org/Trueblood hoặc quý vị 
có thể yêu cầu thỏa thuận bằng cách liên hệ với DRW. Quý vị có thể nhận xét về thỏa thuận dàn xếp bằng cách trình nộp 
các nhận xét bằng văn bản gởi đến DRW bằng           .  Các nhận xét gởi đến DRW có thể được trình nộp 
qua thư, email hoặc các phương tiện khác. Các nhận xét cung cấp cho DRW sẽ được trình nộp đến Tòa Án trước phiên 
điều trần công bằng ngày 30 Tháng Mười. 

 
Tôi có thể nhận thêm thông tin như thế nào? 
Đi đến www.disabilityrightswa.org/Trueblood hoặc liên hệ với Ban Đặc Trách Quyền Của Người Khuyết Tật Của Washington  
Bằng Thư: Disability Rights Washington, 315 5th Ave. S., Seattle, WA 98104 
Bằng email hoặc điện thoại: Trueblood@dr‐wa.org, (206) 324‐1521, đường dây miễn phí (800) 562‐2702. DRW chấp nhận 
các cuộc gọi do người nhận trả tiền từ các nhà giam. 

 

1 Đây là một Thông Báo đề nghị tạm hoãn quyết định Tòa Án đối với Kiến Nghị Chung Về Việc Chấp Thuận Sơ Bộ của Thỏa Thuận Dàn Xếp. 
Declaration of Kimberly Mosolf 
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