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I. GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU 

 

Xem xét cam kết của các Bên để xác nhận các lệnh Tòa Án này nhằm cung cấp đúng lúc 

các dịch vụ đánh giá và phục hồi năng lực, Các Bên ký kết Thỏa Thuận Dàn Xếp. Các Bên dự định 

rằng việc thực hiện Thỏa Thuận này sẽ giúp các Bị Đơn tuân thủ đáng kể các lệnh Tòa Án này. 

Các yếu tố của Thỏa Thuận tập trung chuyển giao một dãy dịch vụ để cung cấp đúng dịch vụ chăm 

sóc, đúng lúc, đúng nơi, đúng giá một cách tốt hơn. Mục tiêu tối cao của mỗi yếu tố trong Thỏa 

Thuận này là giảm bớt số người trở thành hoặc duy trì các Thành Viên Tập Thể và để phục vụ 

đúng lúc những người trở thành các Thành Viên Tập Thể. 

Các Bên công nhận rằng có nhiều thành viên nhóm trong các hệ thống sức khỏe tâm thần 

pháp y và mở rộng hơn. Điều này tạo ra các thách thức trong việc thiết lập tính liên tục và phối 

hợp chăm sóc và thành lập các giải pháp dài hạn và bền vững. Đẩy mạnh các mục tiêu đa đạng của 

Các Bên và cung cấp các dịch vụ đúng lúc cho các Thành Viên Tập Thể, Các Bên cho rằng điều 

quan trọng là phá vỡ kho chứa dữ liệu giữa các đối tác hệ thống trong hệ thống sức khỏe tâm thần 

lớn hơn. Để triển khai một kế hoạch 
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mang lại các kết quả thành công cho các Thành Viên Tập Thể và nâng cao sự cộng tác và phối hợp 

hệ thống, Thỏa Thuận này thừa nhận giá trị do mỗi đối tác mang đến trong hệ thống và khuyến 

khích tất cả thành viên của hệ thống tham gia đầy đủ. 

Trong việc triển khai Thỏa Thuận này, Các Bên đã tổ chức hàng chục cuộc họp với hàng 

trăm đối tác hệ thống trong thời hạn thương lượng sáu tháng.1 Điều này đã bao gồm các cuộc họp 

với: 

• Các Thành Viên Tập Thể; 
 

• Gia đình của các Thành Viên Tập Thể; 
 

• Các Nhà Lập Pháp Tiểu Bang; 
 

• Các cơ quan nhà cung cấp sức khỏe tâm thần và luật sư; 
 

• Các Tổ Chức Sức Khỏe Hành Vi và luật sư; 
 

• Bộ phận chấp pháp; 
 

• Các nhà giam địa phương; 
 

• Các tòa án và thẩm phán thành phố và tiểu bang; 
 

• Các luật sư công tố; 
 

• Các luật sư biện hộ; 
 

• Các nhà cung cấp dịch vụ vô gia cư và nhà ở và luật sư; 
 

• Các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc làm và luật sư; 
 

• Các bác sĩ lâm sàng riêng; 
 

• Các chương trình giáo dục dành cho bác sĩ lâm sàng cần thiết; 
 

• Các bộ phận hành chánh khác bên ngoài DSHS; 
 
 

1 Thông tin cung cấp từ các bên liên quan này được phản ánh trong một báo cáo công hiện có, tại: 

https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/FMHS/Trueblood/2018Trueblood/2018-05-Tac-Report.pdf. 

Sau khi báo cáo này được dự thảo, Các Bên, tập thể và riêng biệt, đã tiếp tục gặp gỡ các đối tác hệ thống suốt 

quy trình thương lượng. 

http://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/FMHS/Trueblood/2018Trueblood/2018-05-Tac-Report.pdf
http://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/FMHS/Trueblood/2018Trueblood/2018-05-Tac-Report.pdf
http://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/FMHS/Trueblood/2018Trueblood/2018-05-Tac-Report.pdf
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• Các Nhà Lập Pháp Địa Phương và Hành Pháp; và 

 

• Cư dân Washington. 

 

Giải pháp trong Thỏa Thuận này tập trung theo đuổi các kết quả có hiệu lực và thường hợp 

nhất các thành công đã được chứng minh trong những chương trình, đơn vị và hệ thống hiện tại 

trong Washington hoặc từ các thẩm quyền khác. Trong việc thiết lập các giải pháp này, Các Bên 

công nhận mục tiêu cơ bản của Thỏa Thuận này là để cung cấp đúng lúc các dịch vụ năng lực cho 

các Thành Viên Tập Thể căn cứ theo các lệnh Tòa Án. 

II. ĐỊNH NGHĨA 

 

1. Chấp thuận: 

 

a. Chấp Thuận Cuối Cùng: chấp thuận của Tòa Án về Thỏa Thuận này tiếp 

theo thời hạn thông báo cho các Thành Viên Tập Thể, giải pháp của bất kỳ 

phản đối nào, và phiên điều trần công bằng. 

b. Chấp Thuận Sơ Bộ: chấp thuận ban đầu của Tòa Án về Thỏa Thuận này 

rằng thời hạn thông báo cho Thành Viên Tập Thể bắt đầu. 

2. BHA: Phòng Hành Chánh Sức Khỏe Hành Vi. 

 

3. CIT: Khóa Huấn Luyện Can Thiệp Cơn Khủng Hoảng. 

 

4. CJTC: Ủy Ban Huấn Luyện Tư Pháp Hình Sự. 

 

5. Thành Viên Tập Thể: 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; (b) người đang chờ 

ở tù để nhận các dịch vụ đó; và (c) đối với người mà DSHS nhận được lệnh tòa. 
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6. Chương trình đồng ứng cứu: Chương Trình Ứng Cứu Lĩnh Vực Sức Khỏe Tâm 

Thần, hiện do WASPC quản lý là một chương trình trợ cấp, căn cứ theo Bộ Luật 

Washington Sửa Đổi § 36.28A.440. 

7. Cơ sở phân loại và ổn định cơn khủng hoảng: có nghĩa là hoặc một đơn vị ổn định 

cơn khủng hoảng hoặc một cơ sở phân loại được định nghĩa trong Bộ Luật 

Washington Sửa Đổi § 71.05.020. 

8. Các Bị Đơn: Các bị đơn được nêu trong vụ kiện, bao gồm Bộ Y Tế và Xã Hội, bao 

gồm Bộ Y Tế và Xã Hội, Bệnh Viện Eastern State, và Bệnh Viện Western State. 

9. DSHS hoặc Bộ: Bộ Y Tế và Xã Hội. 

 

10. Ủy Ban Chấp Hành: Một ủy ban được giao nhiệm vụ đưa ra các đề nghị sau cùng 

cho Tòa Án, được định nghĩa cụ thể trong § IV.B.4. Việc sử dụng thuật ngữ này 

trong bất kỳ mục nào bên ngoài § IV.B.4 liên quan đến ủy ban được định nghĩa 

trong § IV.B.4. 

11. Hệ Thống Dữ Liệu Pháp Y: Một chương trình phần mềm được thiết kế theo công 

nghệ thông tin DSHS/BHA để thay thế hai hệ thống dữ liệu còn lại tại Bệnh Viện 

Western State và Bệnh Viện Eastern State thực hiện nhiều chức năng khác nhau 

bao gồm việc theo dõi dữ liệu chuyển giao về năng lực một cách nhất quán khắp 

các bệnh viện tiểu bang và các cơ sở điều trị nội trú phục hồi năng lực. 

12. Giám Định Pháp Y Nguy Cơ: Một giám định được hoàn tất bởi một chuyên viên 

đánh giá pháp y đưa ra ý kiến liên quan đến việc một bị đơn hình sự có đáp ứng 

tiêu chuẩn để không phạm tội vì lý do mất trí hay không. 

13. Ủy Ban Cố Vấn Tổng Hợp: Ủy ban đã định nghĩa cụ thể trong § IV.B.2-3 sẽ bao 

gồm Bộ Phận Giám Sát Tòa Án, DSHS, HCA, văn phòng Thống Đốc, OFMHS,  

luật sư các Nguyên Đơn, và bất kỳ đại diện nào thích hợp từ 
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các đối tác bên ngoài. Việc sử dụng thuật ngữ này trong bất kỳ mục nào bên ngoài 

§ IV.B.2-3 liên quan đến ủy ban được định nghĩa trong § IV.B.2-3. 

14. HARPS: Cụm từ viết tắt cho Các Dịch Vụ Nhà Ở và Bình Phục thông qua Đồng 

Đẳng. Thuật ngữ này nói đến một nhóm thường gồm có một chuyên gia hỗ trợ nhà 

ở và hai chuyên gia hỗ trợ đồng đẳng, tất cả những người đã được huấn luyện trong 

mô hình hỗ trợ nhà ở tạm thời. Các nhóm HARPS cũng có quyền tiếp cận trợ cấp 

nhà ở bắc cầu để tạo điều kiện duy trì hoặc có được nhà ở. 

15. HCA Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe. 

 

16. Dữ Liệu Ổn Định: Dữ liệu đã được phân tích toàn bộ. Khác biệt với “dữ liệu tiếp 

cận đầu tiên” được xác định trong các báo cáo hàng tháng cho Bộ Phận Giám Sát 

Tòa Án. 

17. MCR: Bộ Phận Ứng Cứu Cơn Khủng Hoảng Di Động. 

 

18. Trạm ngoài: Các văn phòng và/hoặc nhân viên OFMHS trú đóng ở những khu vực 

địa lý nơi nào khác ngoài khu sân bãi của hai bệnh viện tiểu bang. 

19. OFMHS: Văn phòng Dịch Vụ Pháp Y Sức Khỏe Tâm Thần; một văn phòng chuyên 

cung cấp các dịch vụ pháp y trong Phòng Hành Chánh Sức Khỏe Hành Vi trực 

thuộc Bộ Y Tế và Xã Hội. 

20. Các Bên: Các Nguyên Đơn và Các Bị Đơn được nêu rõ trong vụ kiện này. 

 

21. Chương Trình Hỗ Trợ Đồng Đẳng: Một chương trình dành để cấp một chứng nhận 

cho tư vấn viên đồng đẳng, được mô tả trong Bộ Luật Hành Chánh Washington § 

182-538D-0200. 

22. Các Khu Vực Theo Từng Giai Đoạn: Những khu vực của Các Tổ Chức Quản Lý 

Chăm Sóc Tiểu Bang Washington (MCO) và Các Tổ Chức Dịch Vụ Hành Chánh 

(ASO) mà các thay đổi dự tính theo Thỏa Thuận này sẽ được thực thi. Các Khu 

Vực Giai Đoạn Một bao gồm Khu Vực Spokane, Khu Vực Hạt Pierce, và Khu Vực 

Southwest Washington. 
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Các Khu Vực Giai Đoạn Hai bao gồm Khu Vực Hạt King. Các Khu Vực Giai 

Đoạn Ba có thể bao gồm thêm các khu vực có mức độ chuyển giao Thành Viên 

Tập Thể cao. 

23. Các Khu Vực: các khu vực cụ thể trong Tiểu Bang Washington được định nghĩa 

theo các vùng biên giới/khu vực MCO/ASO. 

24. Các hỗ trợ cư trú: “Các hỗ trợ cư trú”, được sử dụng trong bất kỳ mục nào của 

Thỏa Thuận này có nghĩa là chỉ các hỗ trợ cư trú được mô tả trong mục đó. 

25. Tiểu Bang: 

 

a. Nơi mô tả một nghĩa vụ hoặc hành động theo Thỏa Thuận này: Các văn phòng 

cơ quan hành pháp của Tiểu Bang Washington. 

b. Nơi mô tả một khu vực địa lý hoặc cấp chính quyền: Tiểu Bang Washington. 

26. Cư Trú Không Ổn Định: Liên quan đến Thỏa Thuận này, các cá nhân cư trú 

không ổn định nếu họ: 

a. đang sống ở một nơi không phải nơi cư trú của con người, 

 

b. đang sống ở một nhà tạm trong trường hợp khẩn cấp, 

 

c. đang sống ở nhà chuyển tiếp, 

 

d. đang sống ở một cơ sở từ thiện nơi mà họ đã cư trú tạm thời, nếu họ đã cư 

trú lên đến 90 ngày và đã ở trong nhà tạm hoặc một nơi không phải là nơi 

cư trú của con người ngay trước khi vào cơ sở từ thiện, hoặc, 

e. đang mất nơi cư trú chính vào ban đêm của họ trong vòng 14 ngày và 

thiếu các nguồn trợ giúp hoặc các mạng lưới hỗ trợ để duy trì trong nơi cư 

trú. 

27. Số giờ chờ: số giờ chờ tối đa để được nhận các dịch vụ năng lực nội trú hoặc hoàn 

tất các đánh giá trong tù được thiết lập bởi Tòa Án Liên Bang trong 
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Cassie Cordell Trueblood, người đại diện của A.B., một người bị tước quyền, và 

những người khác, kiện Bộ Y Tế và Xã Hội Tiểu Bang Washington,  và những người 

khác,  Vụ Kiện Số: 2:14-cv-01178-MJP. 

28. WASPC: Hiệp Hội Quận Trưởng Cảnh Sát và Cảnh Sát Trưởng Washington. 

 

III. CÁC YẾU TỐ TRỌNG YẾU 

 

A. Đánh Giá Năng Lực 

 

1. Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ cho thêm 18 chuyên viên đánh giá pháp y cần 

thiết để đáp ứng nhu cầu dự kiến trong tương lai, để đáp ứng nhu cầu của chuyên 

viên đánh giá pháp y được tạo bởi quy trình mở rộng thêm khu vực pháp y, đến các 

trạm ngoài dành cho nhân viên, và để duy trì việc tuân thủ lệnh huấn thị của Tòa 

Án trong suốt các thời hạn nhu cầu gia tăng. Khả năng mở rộng của chuyên viên 

đánh giá, khi không cần xác định các thời hạn nhu cầu gia tăng, sẽ được sử dụng để 

thực hiện các chức năng đánh giá khác bắt buộc theo luật định của Tiểu Bang, bao 

gồm: 

a. Các đánh giá ngoài việc nuôi dưỡng; 

 

b. Các Giám Định Pháp Y Nguy Cơ; 

 

c. Các đơn thỉnh cầu lệnh tòa bắt giam dân sự đối với các cá nhân được nhận 

thấy thiếu năng lực để xét xử trong phiên tòa theo Bộ Luật Sửa Đổi 

Washington § 10.88.086 và được quy cho lệnh tòa bắt giam dân sự theo Bộ 

Luật Sửa Đổi Washington § 71.05.280(3); 

d. Các nhiệm vụ khác được chỉ định theo quyết định duy nhất và độc quyền của Bộ; 

 

e. Với điều kiện là trong suốt các thời hạn nhu cầu gia tăng, Bộ sẽ ưu tiên hoàn 

tất các đánh giá trong tù qua các nhiệm vụ khác được phác thảo trong a - d. 
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2. Khoảng 13 trong số các vị trí này sẽ được đăng và tuyển dụng từ ngày 01 Tháng 

Bảy, 2019 - ngày 30 Tháng Sáu, 2020, và  các vị trí còn lại sẽ đăng và tuyển dụng 

từ ngày 01 Tháng Bảy, 2020 - ngày 30 Tháng Sáu, 2021. 

3. Bộ sẽ hoàn tất việc thực hiện Hệ Thống Dữ Liệu Pháp Y, và sử dụng Hệ Thống đó 

để thu thập và sử dụng dữ liệu nhằm dự kiến, và hồi đáp, trong các thời han nhu 

cầu gia tăng. 

4. Bộ sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu để xác định xem khả năng gia tăng của chuyên 

viên đánh giá trong § III.A.1 trên đây duy trì việc tuân thủ lệnh tòa đáng kể đối với 

các đánh giá năng lực trong tù, và xem khả năng có tồn tại để hồi đáp các thời hạn 

nhu cầu gia tăng hay không. Trong trường hợp, số lượng chuyên viên đánh giá mâu 

thuẫn với nhu cầu thực sự, Bộ sẽ báo cáo giống như trong báo cáo nửa năm một lần 

được nêu ra trong § IV.B.14. Báo cáo sẽ bao gồm một kế hoạch để xác định mâu 

thuẫn đang tiến triển. 

5. Tiểu Bang sẽ tiếp tục sử dụng các Trạm Ngoài. 

 

6. Tiểu Bang sẽ hoàn tất việc thực thi hiện tại theo kế hoạch và sẽ tiếp tục sử dụng 

viễn thông y tế cho các đánh giá năng lực. 

B. Phục Hồi Năng Lực 

 

1. Các Thay Đổi Lập Pháp 

 

a. Trong suốt phiên lập pháp 2019, Tiểu Bang sẽ hỗ trợ và làm việc để hoàn 

tất các thay đổi lập pháp nhằm giảm bớt số người được lệnh đánh giá và 

phục hồi năng lực, và để sử dụng các dịch vụ phục hồi ở cộng đồng, có thể 

bao gồm các thay đổi về Bộ Luật Sửa Đổi Washington § 10.31.110, Bộ Luật 

Sửa Đổi Washington         § 10.77.086, và 
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Bộ Luật Sửa Đổi Washington § 10.77.088. Mọi nỗ lực này có thể bao gồm 

các yêu cầu thay đổi lập pháp trước thông qua các đề nghị dự luật hoặc hỗ 

trợ lập pháp đã được những người khác đề nghị, thêm nữa, mục tiêu giảm 

bớt nhiều cá nhân được lệnh nhận các dịch vụ đánh giá và phục hồi năng 

lực. 

b. Nếu Tiểu Bang không tiếp tục các thay đổi lập pháp đã dự định để giảm bớt 

nhu cầu các dịch vụ năng lực nhằm hỗ trợ đạt tới việc tuân thủ đáng kể về 

các phần liên quan của Thỏa Thuận này, điều này sẽ cấu thành vi phạm 

nghiêm trọng. 

2. Các Dịch Vụ Phục Hồi Ngoại Trú Cộng Đồng 

 

a. Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ và các thay đổi đạo luật để thực thi triển 

khai theo từng giai đoạn về các dịch vụ phục hồi ngoại trú cộng đồng ở các 

khu vực mục tiêu, bao gồm Các Hỗ Trợ Cư Trú được xem là thích hợp. Các 

dịch vụ phục hồi này sẽ được cung cấp trong các cơ sở cộng đồng thay vì 

các đơn vị nội trú của những bệnh viện tâm thần tiểu bang hoặc các cơ sở 

phục hồi nội trú khác. 

b. Việc hội đủ điều kiện của bị đơn hình sự đối với các dịch vụ phục hồi ngoại 

trú cộng đồng được tòa án hình sự xác định sẽ ban hành một lệnh về các 

dịch vụ phục hồi căn cứ theo Bộ Luật Sửa Đổi Washington § 10.77.086 

hoặc 10.77.088. 

(1) Nhân viên điều hướng pháp y, được mô tả dưới đây trong § III.B.3, 

sẽ cung cấp thông tin, phù hợp với luật pháp tiểu bang và liên bang, 

cho tòa án hình sự để trợ giúp tòa án hình sự trong việc xác định 

xem một bị đơn hình sự có thích hợp để hưởng các dịch vụ phục hồi 

ngoại trú cộng đồng hay không. 
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(2) Việc tuân thủ của một bị đơn hình sự sẽ được giám sát bởi nhà cung 

cấp các dịch vụ phục hồi ngoại trú cộng đồng và chuyên viên điều 

hướng pháp y. Chuyên viên điều hướng pháp y sẽ cung cấp các 

thông tin định kỳ mới nhất cho tòa án hình sự về việc tuân thủ của 

bị đơn hình sự trong chương trình phục hồi ngoại trú cộng đồng. 

c. Theo đúng luật pháp tiểu bang và liên bang, Tiểu Bang sẽ hỗ trợ các quy 

trình để cung cấp cho tòa án hình sự thông tin cần thiết nhằm tạo điều kiện 

thích ứng chuyển các cá nhân vào chương trình phục hồi ngoại trú cộng 

đồng. Việc cung cấp thông tin này sẽ chủ yếu thông qua cách sử dụng các 

chuyên viên điều hướng pháp y được mô tả trên đây trong § III.B.3, tuy 

nhiên, Tiểu Bang có thể chọn sử dụng các phương tiện khác nếu thích hợp. 

d. Tiểu Bang sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phục hồi ngoại trú cộng 

đồng chấp nhận việc chuyển giao từ OFMHS theo đúng thủ tục ưu tiên tiếp 

nhận các Thành Viên Tập Thể. 

e. Tiểu Bang sẽ chỉ đạo tiếp cận và sẽ trợ giúp kỹ thuật cho các tòa án hình sự 

và các bên liên quan khác, tùy theo yêu cầu, để hỗ trợ việc thực thi các dịch 

vụ phục hồi ngoại trú cộng đồng, để trợ giúp các vấn đề như: 

(1) Việc xác định hội đủ điều kiện của bị đơn hình sự đối với chương 

trình phục hồi ngoại trú cộng đồng; 

(2) Các điều kiện tham gia của bị đơn hình sự vào các dịch vụ phục hồi 

ngoại trú cộng đồng; và, 
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(3) Việc sử dụng Các Hỗ Trợ Cư Trú và các dịch vụ khác để khuyến 

khích sử dụng các dịch vụ phục hồi ngoại trú cộng đồng. 

f. Nếu một Thành Viên Tập Thể được xác định khác để hội đủ điều kiện hưởng 

các dịch vụ phục hồi ngoại trú cộng đồng bởi tòa án hình sự, nhưng được 

giám định bởi chuyên viên điều hướng pháp y là Cư Trú Không Ổn Định, 

Tiểu Bang sẽ cung cấp Các Hỗ Trợ Cư Trú, được nêu cụ thể trong Thỏa 

Thuận này, trong thời hạn tham gia một chương trình phục hồi ngoại trú 

cộng đồng. Các Hỗ Trợ Cư Trú sẽ không tiếp tục đối với một Thành Viên 

Tập Thể được chuyển để hưởng các dịch vụ nội trú. Các Hỗ Trợ Cư Trú có 

thể tiếp tục đối với một Thành Viên Tập Thể được cho rằng có năng lực 

theo Bộ Luật Sửa Đổi Washington § 10.77.065 trong thời gian lên đến 14 

ngày tiếp theo việc chuyển giao đánh giá năng lực. 

g. Các chuyên viên điều hướng pháp y sẽ phối hợp tiếp cận vấn đề nhà ở dành 

cho tất cả những người được đăng ký các dịch vụ phục hồi ngoại trú cộng 

đồng. Lập kế hoạch cho về đối với các Thành Viên Tập Thể bắt đầu lúc 

được nhận vào chương trình phục hồi ngoại trú cộng đồng. Nếu các dịch vụ 

HARPS được xem là cần thiết, việc lập kế hoạch sẽ bắt đầu ngay khi khả 

thi để hỗ trợ nhà ở sau khi cho về 

h. Tiểu Bang sẽ triển khai Các Hỗ Trợ Cư Trú để phục hồi năng lực ngoại trú, 

được nêu rõ trong Thỏa Thuận này, thông qua một quy trình thu mua để tài 

trợ cho các nhà cung cấp dịch vụ phục hồi ngoại trú cộng đồng. Các nhà 

cung cấp sẽ được linh hoạt đề nghị và chuyển giao những giải pháp hỗ trợ 

cư trú riêng cho các nhu cầu của cộng đồng mà dịch vụ được cung cấp, có 

thể bao gồm: 

(1) Sự phát triển vốn thông qua Bộ Thương Mại; 
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(2) Sự phát triển vốn thông qua một nguồn của bên thứ ba do nhà cung 

cấp xác định; 

(3) Các chương trình phiếu nhà ở; 

 

(4) Các chương trình nhà ở tồn tại có ảnh hưởng ở địa phương; 

 

(5) Các chương trình nhà ở tại khu vực thưa thớt. 

 

i. Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ để hỗ trợ các dịch vụ phục hồi ngoại trú 

cộng đồng với gói dịch vụ điều trị và bình phục mở rộng hơn, bao gồm điều 

trị sức khỏe tâm thần, tầm soát và điều trị lạm dụng chất gây nghiện. Phần 

phục hồi của các dịch vụ này có thể được cung cấp trực tiếp, từ xa thông 

qua video tại chỗ, hoặc qua video đã được thu. 

j. Đối với các bị đơn hình sự đang chờ ở tù, việc đề nghị đưa vào chương trình 

dịch vụ phục hồi ngoại trú cộng đồng sẽ tìm thấy trong lịch trình hiến pháp 

để phục hồi được phác thảo bởi Tòa Án Liên Bang. 

3. Chuyên Viên Điều Hướng Pháp Y 

 

a. Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ để thực thi một vai trò mới trong hệ thống 

pháp y sức khỏe tâm thần. Vai trò mới này, được gọi là một chuyên viên 

điều hướng pháp y, sẽ trợ giúp các Thành Viên Tập Thể khi tiếp cận các 

dịch vụ liên quan đến chuyển hướng và phục hồi năng lực ngoại trú cộng 

đồng. 

(1) Các Thành Viên Tập Thể sẽ được chỉ định một chuyên viên điều 

hướng pháp y vào thời gian mà một lệnh đánh giá năng lực được 

nhận bởi Bộ trong hồ sơ hình sự của Thành Viên Tập Thể. Chuyên 

viên điều hướng sẽ thu thập thông tin cụ thể cho các Thành Viên 

Tập Thể, bao gồm các dịch vụ nào hiện có cho cá nhân Thành Viên 

Tập Thể đó, và cách thức một 
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lệnh phục hồi ngoại trú cộng đồng hoặc lệnh tòa khác có thể được 

hỗ trợ. Thông tin này sẽ được cung cấp cho tòa án hình sự trước 

phiên điều trần để xác định xem phục hồi năng lực có nên ra lệnh 

hay không. Chuyên viên điều hướng sẽ không đưa ra đề nghị lâm 

sàng cho tòa án hình sự. 

(2) Các chuyên viên điều hướng pháp y sẽ được tự quyết định quản lý 

các hồ sơ của họ, nhưng sẽ thực hiện như vậy bằng cách sử dụng 

các nguyên tắc hướng dẫn sau đây: 

(a) Công nhận sự thật là một phần lớn các Thành Viên Tập Thể 

đều quen thuộc với hệ thống, và gần đây sẽ liên hệ với hệ 

thống tư pháp hình sự hoặc hệ thống pháp y sức khỏe tâm 

thần, các chuyên viên điều hướng pháp y có thể ưu tiên mọi 

nỗ lực của họ để chuyển hướng các Thành Viên Tập Thể đặc 

biệt này (hoặc những người sử dụng dịch vụ cao được tham 

khảo trong § III.C.4.a.). Ưu tiên này có thể bao gồm lúc bắt 

đầu công việc thu thập thông tin ngay lập tức được phân 

nhiệm cho Thành Viên Tập Thể. 

(b) Công nhận sự thật là một phần lớn các bị đơn hình sự được 

lệnh tiếp nhận đánh giá năng lực sẽ xác minh được khả năng, 

cho nên các chuyên viên điều hướng pháp y có thể ưu tiên 

mọi nỗ lực của họ để cung cấp mức dịch vụ chuyên sâu ít 

hơn cho đến khi kết luận rằng Thành Viên Tập Thể này thiếu 

năng lực. Ưu tiên này có thể bao gồm trì hoãn công việc 

chuyên sâu về thu thập thông tin cho đến khi hiểu biết 
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Thành Viên Tập Thể nhiều hơn. Các chuyên viên điều hướng 

pháp y có thể sử dụng một công cụ chuẩn hóa hoặc giám 

định để đánh giá Thành Viên Tập Thể chưa quen với hệ 

thống. 

(3) Các chuyên viên điều hướng pháp y sẽ trợ giúp viên chức tòa án 

hình am hiểu các tùy chọn chuyển hướng và điều trị cho các cá nhân 

Thành Viên Tập Thể nhằm hỗ trợ việc ban hành lệnh tòa án hình sự 

có thể chuyển hướng các Thành Viên Tập Thể từ hệ thống pháp y 

sức khỏe tâm thần. 

(4) Khi một tòa án hình sự ban hành lệnh chỉ đạo bị đơn hình sự nhận 

các dịch vụ phục hồi dựa trên cơ sở ngoại trú, chuyên viên điều 

hướng pháp y sẽ cung cấp các dịch vụ cho bị đơn hình sự được lệnh 

để phục hồi ngoại trú cộng đồng, họ sẽ là một thân chủ của các 

chuyên viên điều hướng pháp y. Các dịch vụ này sẽ bao gồm: 

(a) Trợ giúp thân chủ đi đến các cuộc hẹn và lớp học liên quan 

đến phục hồi năng lực ngoại trú cộng đồng. 

(b) Phối hợp tiếp cận nhà ở dành cho thân chủ. 

 

(c) Gặp riêng từng thân chủ dựa trên cơ sở thường xuyên. 

 

(d) Thực hiện việc tiếp cận khi cần để giữ liên lạc với các thân chủ. 

 

(e) Cung cấp thông tin cho tòa án hình sự về sự tiến bộ của thân 

chủ và tuân thủ các điều kiện phóng thích của thân chủ theo 

lệnh tòa. Điều này có thể bao gồm sự hiện diện tại các phiên 

điều trần của tòa án hình sự để cung cấp thông tin cho tòa án 

hình sự. 
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(f) Phối hợp với thân chủ để tiếp cận các dịch vụ quản lý hồ sơ 

cộng đồng, dịch vụ sức khỏe tâm thần, và theo dõi. 

(g) Trợ giúp thân chủ có được và khuyến khích sử dụng thuốc 

kê toa. 

(5) Các dịch vụ của chuyên viên điều hướng pháp y dành cho bị đơn 

hình sự sẽ kết luận như sau: 

(a) Nếu, sau khi chuyên viên điều hướng đã thông báo cho tòa 

án hình sự được mô tả trong § III.B.3.a.(3) trên đây, tòa án 

hình sự sẽ không lệnh cho bị đơn hình sự tham gia các dịch 

vụ phục hồi ngoại trú cộng đồng, nên vai trò của chuyên viên 

điều hướng pháp y sẽ kết thúc. Chuyên viên điều hướng pháp 

y có thể tạo điều kiện phối hợp chuyển tiếp được mô tả dưới 

đây nếu trường hợp này được bảo đảm phối hợp như vậy. 

(b) Nếu, sau khi chuyên viên điều hướng đã thông báo cho tòa 

án hình sự được mô tả trong § III.B.3.a.(3) trên đây, tòa án 

hình sự sẽ lệnh cho bị đơn hình sự tham gia các dịch vụ phục 

hồi ngoại trú cộng đồng, chuyên viên điều hướng pháp y sẽ: 

1) Trước khi kết luận các dịch vụ phục hồi ngoại trú 

cộng đồng, tạo điều kiện phối hợp chuyển tiếp hồ sơ 

bị đơn hình sự đến một nhân viên quản lý hồ sơ trong 

hệ thống sức khỏe tâm thần cộng đồng. 

a) Các tiêu chuẩn phối hợp chuyển tiếp này sẽ 

được thiết lập thông qua việc sử dụng 
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các thoản thuận phối hợp chăm sóc, hoặc một 

số thỏa thuận tương tự. Để hỗ trợ phối hợp 

chuyển tiếp này, chuyên viên điều hướng 

pháp y sẽ cố gắng theo dõi thân chủ để kiểm 

tra xem cuộc họp giữa thân chủ và nhân viên 

quản lý hồ sơ cộng đồng có diễn ra hay 

không, hoặc khi thân chủ là một người sử 

dụng dịch vụ cao được xác định, chuyên viên 

điều hướng pháp y sẽ cố gắng kết nối thân 

chủ với các dịch vụ người sử dụng cao. 

b) Để hỗ trợ phối hợp chuyển tiếp này, chuyên 

viên điều hướng pháp y cũng sẽ cố gắng kiểm 

tra với Thành Viên Tập Thể ít nhất mỗi tháng 

một lần, trong thời gian lên đến 60 ngày, 

nhưng trong lúc này, thân chủ sẽ không được 

tính vào loạt hồ sơ của chuyên viên điều 

hướng. Chuyên viên điều hướng sẽ không lặp 

lại các dịch vụ được cung cấp bởi nhân viên 

quản lý hồ sơ cộng đồng, nhưng nếu chuyên 

viên điều hướng cho rằng sự phối hợp chuyển 

tiếp không có khả năng thành công, chuyên 

viên điều hướng pháp y sẽ theo dõi khi thích 

hợp. 

2) Trong các hồ sơ mà một bị đơn hình sự lấy lại năng 

lực, được xác định phạm tội và bị kết án thời gian tù 

giam, đã không xét xử 
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cáo buộc hình sự trong khi chờ một phiên điều trần 

về lệnh toà bắt giam dân sự, vào hoặc trở vào tù do 

sự hủy bỏ lệnh phục hồi ngoại trú cộng đồng hoặc 

nộp đơn xin các cáo buộc mới, nhận một lệnh mới 

hoặc sửa đổi chỉ đạo việc tiếp nhận phục hồi nội trú, 

hoặc từ chối thêm các dịch vụ sau khi tòa án đã lệnh 

điều trị phục hồi chấm dứt, chuyên viên điều hướng 

pháp y sẽ lập một bản tóm tắt điều trị được cung cấp 

trong suốt thời gian phục hồi ngoại trú cộng đồng, 

bao gồm các tùy chọn chuyển hướng được xác định 

sớm hơn dành cho cá nhân. Thông qua huấn luyện và 

trợ giúp công nghệ, Tiểu Bang sẽ khuyến khích các 

bên thứ ba, bao gồm nhà giam hoặc nhà tù nơi mà 

một cựu Thành Viên Tập Thể đang thụ án, để yêu cầu 

bản tóm tắt này và các hồ sơ điều trị liên quan, được 

cho phép bởi Bộ Luật Sửa Đổi Washington § 

10.77.210. 

(c) Trong các tình huống khác không được dự tính theo Thỏa 

Thuận này, Tiểu Bang sẽ sử dụng để tự quyết định khi nào 

chấm dứt các dịch vụ của chuyên viên điều hướng pháp y, 

và cách thức thực hiện phối hợp chuyển tiếp. 

(6) Một loạt hồ sơ của chuyên viên điều hướng pháp y sẽ không vượt 

quá hai mươi lăm Thành Viên Tập Thể vào bất kỳ thời điểm nào 

được quy định. 
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4. Khả Năng Thêm Giường Pháp Y 

 

a. Tiểu Bang sẽ mở thêm các giường pháp y tại Bệnh Viện Western State và 

Bệnh Viện Eastern State, căn cứ theo quỹ tài trợ hiện có được cho phép 

trong ngân sách vốn 2018. Khả năng dự kiến thêm các giường pháp y như 

sau: 

(1) Triển khai hai khu pháp y ở Bệnh Viện Eastern State trước ngày 31 

Tháng Mười Hai, 2019 (25 giường cho mỗi khu đối với tổng số 50 

giường) 

(2) Chuyển đổi hai khu lão khoa dân sự của Bệnh Viện Western State 

thành hai khu pháp y trước ngày 31 Tháng Mười Hai, 2019 (21 

giường cho mỗi khu đối với tổng số 42 giường) 

b. Nếu Tiểu Bang không thể mở các phòng theo đúng lịch dự kiến trên đây, 

Tiểu Bang sẽ gởi thông báo đến Ủy Ban Chấp Hành là cần thêm thời gian, 

kể  cả thời gian dự kiến trì hoãn, và các lý do trì hoãn. Thông báo này sẽ 

cho phép Tiểu Bang thêm thời gian sáu tháng để mở các phòng. Nếu Tiểu 

Bang cần thêm thời gian hơn thời hạn sáu tháng này, Tiểu Bang có thể yêu 

cầu gia hạn thêm thời gian từ Tòa Án. 

5. Chấm dứt Maple Lane và Yakima 

 

a. Trong trường hợp, số lần chờ để được tiếp nhận các dịch vụ năng lực nội 

trú của Thành Viên Tập Thể đạt mức bình quân là 13 ngày hoặc ít hơn bốn 

tháng liên tiếp, căn cứ vào dữ liệu ổn định, Tiểu Bang sẽ bắt đầu giảm bớt 

Chương Trình Phục Hồi Năng Lực Yakima. Chương Trình Phục Hồi Năng 

Lực Yakima sẽ chấm dứt, bất kể bình quân số lần chờ 
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được mô tả trong đoạn này, không trễ hơn ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021. 

Không chấm dứt Chương Trình Phục Hồi Năng Lực Yakima trước ngày 31 

Tháng Mười Hai, 2021 sẽ cấu thành vi phạm nghiêm trọng về Thỏa Thuận 

này. 

b. Trong trường hợp, số lần chờ để được tiếp nhận các dịch vụ năng lực nội 

trú của Thành Viên Tập Thể đạt bình quân là 9 ngày hoặc ít hơn bốn tháng 

liên tiếp, căn cứ vào dữ liệu ổn định, Tiểu Bang sẽ bắt đầu giảm bớt Chương 

Trình Phục Hồi Năng Lực Maple Lane. Chương Trình Phục Hồi Năng Lực 

Maple Lane sẽ chấm dứt, bất kể bình quân số lần chờ được mô tả trong đoạn 

này, không trễ hơn ngày 01 Tháng Bảy, 2024. Không chấm dứt Chương 

Trình Phục Hồi Năng Lực Maple Lane trước ngày 01 Tháng Bảy, 2024 sẽ 

cấu thành vi phạm nghiêm trọng về Thỏa Thuận này. 

C. Các Hỗ Trợ Phân Loại và Chuyển Hướng Cơn Khủng Hoảng 

 

1. Khả Năng Phân Loại và Chuyển Hướng Cơn Khủng Hoảng: 

 

a. Trong suốt Giai Đoạn Một của Thỏa Thuận này, Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ 

tài trợ để gia tăng khả năng tổng thể cho các đơn vị phụ trách ổn định cơn 

khủng hoảng và/hoặc các cơ sở phân loại cơn khủng hoảng khoảng 16 

giường trong Khu Vực Spokane. Các giường này sẽ dành cho cả nhu cầu 

thành phố và nông thôn. Trong suốt Giai Đoạn Một của Thỏa Thuận này, 

Tiểu Bang sẽ tìm kiếm để lập quỹ tài trợ sẵn có nhằm nâng cao các cơ sở 

tương tự sẵn có hoặc hiện đang được tài trợ trong Khu Vực Southwest và 

Pierce, tùy thuộc vào việc xác định nâng cao phù hợp của các nhà cung cấp 

cộng đồng trong Khu Vực Southwest và Pierce. 

b. Trong Giai Đoạn Một, Tiểu Bang sẽ thẩm định nhu cầu về khả năng Phân 

Loại và Ổn Định Cơn Khủng Hoảng cho Các Khu Vực Giai Đoạn Hai, và 

bất kỳ khác biệt nào trong khả năng hiện có 
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trong Các Khu Vực Giai Đoạn Một, và sẽ báo cáo cùng một việc cho Ủy 

Ban Cố Vấn Tổng Hợp. Báo cáo sẽ xác định các nguồn lực hiện có trong 

Các Khu Vực Theo Từng Giai Đoạn, và sẽ bao gồm một kế hoạch để gia 

tăng khả năng trong Các Khu Vực Theo Từng Giai Đoạn. Tiểu Bang sẽ tìm 

kiếm quỹ tài trợ để gia tăng theo đúng kế hoạch này và lịch trình được nêu 

ra trong § IV.A và kế hoạch thực thi trong § IV.D.  Quy trình này sẽ lặp lại 

cho các giai đoạn tiếp theo. 

2. Các Hỗ Trợ Cư Trú để Phân Loại và Chuyển Hướng Cơn Khủng Hoảng 

 

a. Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ để cung cấp phiếu nhà ở ngắn hạn được 

triển khai trong toàn bộ Các Cơ Sở Phân Loại và Ổn Định Cơn Khủng 

Hoảng. Các phiếu ngắn hạn này sẽ được phân bổ theo đúng lịch thực hiện 

từng giai đoạn được nêu ra trong § IV.A. Các phiếu ngắn hạn này sẽ: 

(1) Được phân bổ bởi Các Cơ Sở Phân Loại và Ổn Định Cơn Khủng 

Hoảng, căn cứ vào giám định lâm sàng về nhu cầu. 

(2) Phiếu nhà ở ban đầu sẽ bao gồm tối đa 14 ngày. 

 

(3) Theo quyết định của nhà cung cấp dịch vụ phân loại và ổn định cơn 

khủng hoảng, phiếu nhà ở ngắn hạn có thể được gia hạn thêm 14 

ngày. 

b. Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ để tạo khả năng hỗ trợ cư trú được liên 

kết với chương trình phục hồi năng lực ngoại trú cộng đồng ở mỗi Khu Vực. 

Các Hỗ Trợ Cư Trú sẽ được thực thi theo đúng lịch thực hiện từng giai đoạn 

được nêu ra trong § IV.A. Thêm vào đó là các phiếu ngắn hạn được mô tả 

trong § III.C.2.a. trên đây, khả năng hỗ trợ cư trú này phải cung cấp các tùy 

chọn hỗ trợ nhà ở được phác thảo cho các cá nhân mục tiêu 
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được giám định lâm sàng để cần nhiều hỗ trợ chuyên sâu và ổn định hơn 

ngay lập tức tiếp theo việc ra khỏi Các Cơ Sở Phân Loại và Ổn Định Cơn 

Khủng Hoảng. Các Hỗ Trợ Cư Trú này dự định cung cấp cho cá nhân một 

cơ hội duy trì ổn định tốt hơn trong khi chờ đợi nhiều giải pháp nhà ở tạm 

thời hơn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với chương trình HARPS. 

(1) Các cá nhân hội đủ điều kiện sử dụng khả năng hỗ trợ cư trú này sẽ 

đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn sau đây: 

i. Đã có ít nhất một mối liên hệ trước với hệ thống pháp y tâm 

thần trong 24 tháng vừa qua, hoặc, đã được mang đến một 

Cơ Sở Phân Loại hoặc Ổn Định Cơn Khủng Hoảng thông 

qua việc hoãn thi hành chuyển hướng theo Bộ Luật Sửa Đổi 

Washington § 10.31.110 được xác định bởi nhà cung cấp 

dịch vụ phân loại và ổn định cơn khủng hoảng; 

ii. Cần trợ giúp tiếp cận các tùy chọn sống độc lập và sẽ được 

hưởng lợi từ trợ cấp nhà ở ngắn hạn vượt quá các phiếu 14-

ngày; 

iii. Được chẩn đoán là rối loạn sức khỏe hành vi cấp tính và 

được giám định cần hỗ trợ nhà ở vượt quá những gì được 

cung cấp thông qua Các Cơ Sở Phân Loại và Ổn Định Cơn 

Khủng Hoảng hoặc phiếu ngắn hạn được mô tả trong § 

III.C.2.a; 

iv. Cư Trú Không Ổn Định; 

 

v. Không hiện có trong chương trình phục hồi năng lực ngoại 

trú cộng đồng, và; 
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vi. Không đáp ứng tiêu chuẩn cam kết trong Đạo Luật Điều Trị Không 

Tự Nguyện (      Bộ Luật 

 

Sửa Đổi Washinton 71.05). 

 

(2) Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ để thêm 10% nhiều Hỗ Trợ Cư 

Trú hơn như được mô tả trong § III.C.2.b vào chương trình phục hồi 

ngoại trú cộng đồng ở mỗi Khu Vực, với 10% khả năng sẽ được sử 

dụng cho số cư dân này. Trong Giai Đoạn Một, Các Bên tiên đoán 

rằng khả năng dự kiến vào bất kỳ lúc nào được quy định sẽ là năm 

cá nhân trong Khu Vực Pierce, ba cá nhân trong Khu Vực 

Southwest, và hai cá nhân trong Khu Vực Spokane. 

(3) Chương trình hỗ trợ nhà ở HARPS cũng sẽ được thành lập sẵn cho 

các cá nhân trong số cư dân này, dành cho các cá nhân được giám 

định lâm sàng để hưởng lợi từ chương trình HARPS. 

(4) Khi những người sử dụng dịch vụ cao, được định nghĩa trong § 

III.C.4.a., được xác định thông qua việc họ sử dụng hệ thống phân 

loại và chuyển hướng cơn khủng hoảng, họ sẽ được cung cấp quyền 

tiếp cận Các Hỗ Trợ Cư Trú và các dịch vụ được mô tả trong § 

III.C.2.b trên đây. 

3. Các Chương Trình Ứng Cứu Cơn Khủng Hoảng Di Động và Hồi Đáp Đồng Ứng Cứu 

 

a. Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ cho Các Chương Trình Đồng Ứng Cứu như sau: 

 

(1) Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ để cung cấp cho các cơ quan chấp 

pháp với các chuyên viên sức khỏe tâm thần tận tụy đủ trình độ 

chuyên môn để trợ giúp các viên chức trong lĩnh vực ứng cứu nhằm 

tăng cường chuyển hướng của những người đang trải qua cơn khủng 

hoảng sức khỏe hành vi từ việc bị bắt giữ và tống giam. 
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(2) Các Bên đánh giá cao khả năng lãnh đạo và nỗ lực tích cực được 

thực hiện bởi Cơ Quan Lập Pháp và WASPC trong việc thiết lập 

một chương trình nhóm ứng cứu trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần 

được mô tả trong Bộ Luật Washington Sửa Đổi § 36.28A.440. Các 

Bên mong muốn tin cậy vào các chương trình giống như các chương 

trình này. Do đó, trong thời gian hai năm 2019-2021, Tiểu Bang sẽ 

tìm kiếm $3 triệu trong quỹ tài trợ bổ sung để mở rộng chương trình 

đáp ứng cứu trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần do WASPC quản lý 

căn cứ theo Bộ Luật Washington Sửa Đổi § 36.28A.440 vì mục đích 

thực thi hoặc mở rộng các chương trình nhóm ứng cứu trong các cơ 

quan chấp pháp hoặc cơ quan sức khỏe hành vi trú đóng ở Các Khu 

Vực Giai Đoạn Một. Trong trường hợp WASPC xác định rằng tổng 

số thích hợp vượt quá nhu cầu của ba Khu Vực này trong Giai Đoạn 

Một, WASPC có thể phân bổ một số tiền quỹ tài trợ để hỗ trợ việc 

thực thi Giai Đoạn Hai, bao gồm các cơ quan chấp pháp hoặc cơ 

quan sức khỏe hành vi trú đóng ở Hạt King. Không bảo đảm $3 triệu 

trong quỹ tài trợ để mở rộng Bộ Luật Washington Sửa Đổi § 

36.28A.440 các khoản tài trợ của chương trình được nêu ra trong 

đoạn này sẽ không được xem là một vi phạm nghiêm trọng. § V.A.2 

không áp dụng cho đoạn này. 

(3) Kế hoạch thực thi của Tiểu Bang, được mô tả trong § IV.D., sẽ mô 

tả cách thức Tiểu Bang sẽ hỗ trợ và khuyến khích hợp nhất các 

chương trình này vào quy trình cải cách được dự tính theo Thỏa 

Thuận này. 
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(4) Trong suốt Giai Đoạn Một của Thỏa Thuận này, Tiểu Bang sẽ thực 

hiện thẩm định nhu cầu bố trí nhân sự phụ trách sức khỏe tâm thần 

đồng ứng cứu của cơ quan chấp pháp để hướng dẫn yêu cầu quỹ tài 

trợ tương lai. 

(5) Nếu, trong suốt thời gian thực thi Thỏa Thuận này, điều đó  trở nên 

rõ ràng là WASPC đã không được dành riêng quỹ tài trợ, hoặc mặt 

khác không thể quản lý Chương Trình Đồng Ứng Cứu theo một cách 

phù hợp, lịch thực thi theo từng giai đoạn được phác thảo trong § 

IV.A, Ủy Ban Chấp Hành sẽ đáp ứng và triển khai các đề nghị về 

hành động tương lai bởi Các Bên liên quan đến việc sử dụng các 

chương trình đồng ứng cứu. 

b. Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ cho các dịch vụ sức khỏe hành vi của 

chương trình Ứng Cứu Cơn Khủng Hoảng Di Động (“MCR”) như sau: 

(1) Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ để gia tăng các dịch vụ MCR 

nhằm ứng cứu những người đang trải qua cơn khủng hoảng sức khỏe 

hành vi trong cộng đồng. Tiểu Bang sẽ yêu cầu một kế hoạch cung 

cấp các dịch vụ MCR trong mỗi Khu Vực Theo Từng Giai Đoạn, 

được yêu cầu bởi lịch thực hiện theo từng giai đoạn được xác định 

trong 

§ IV.A. Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ cho các dịch vụ MCR đối 

với mỗi Khu Vực Theo Từng Giai Đoạn. Quy trình này sẽ được phác 

thảo để tạo sự linh hoạt sẽ cho phép mỗi Khu Vực Theo Từng Giai 

Đoạn biến đổi các nguồn lực này nhằm đáp ứng các nhu cầu địa 

phương của họ. 

(2) Mỗi Khu Vực Theo Từng Giai Đoạn sẽ được yêu cầu đề nghị các 

nguồn lực dịch vụ MCR mới trong Khu Vực của họ, bao gồm việc 

đề nghị con số, hệ thống kiểm tra trình độ, và địa điểm của các 

chuyên viên sức khỏe tâm thần. Mỗi 
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kế hoạch khu vực sẽ được biến đổi để đáp ứng các nhu cầu thành 

phố và nông thôn của Khu Vực riêng biệt, việc xem xét nhu cầu ứng 

cứu kịp thời suốt toàn bộ Khu Vực. 

(3) Các chương trình khu vực, và các hợp đồng dịch vụ tiếp theo, sẽ yêu 

cầu rằng các nhà cung cấp sẵn có các dịch vụ MCR trên cơ sở hai 

mươi bốn (24) giờ, bảy (7) ngày mỗi tuần có thể được tiếp cận mà 

không cần hoàn tất đầy đủ các đánh giá tiếp nhận và/hoặc quy trình 

tầm soát và giám định khác. Tiểu Bang sẽ yêu cầu một đề nghị từ 

WASPC và các nhà cung cấp MCR khu vực về số lần ứng cứu hợp 

lý trong mỗi Khu Vực Theo Từng Giai Đoạn. Trong các kế hoạch 

khu vực và các hợp đồng dịch vụ tiếp theo, các đơn vị hợp đồng sẽ 

bao gồm các mục tiêu thời gian ứng cứu, sau khi xem xét các đề nghị 

của WASPC và các nhà cung cấp MCR khu vực. Trong suốt Giai 

Đoạn Một, Tiểu Bang sẽ bắt đầu báo cáo các yêu cầu để thu thập dữ 

liệu về số lần ứng cứu của các dịch vụ MCR. Trong các giai đoạn 

tiếp theo, Các Bên sẽ sử dụng dữ liệu này để thông báo các yêu cầu 

quỹ tài trợ tương lai, và các yêu cầu có thể bằng hợp đồng để đáp 

ứng mục tiêu thời gian ứng cứu. 

c. Các nhóm đồng ứng cứu của cơ quan chấp pháp và các chuyên viên sức 

khỏe tâm thần sẽ được khuyến khích dựa vào các MCR để chấp nhận các cá 

nhân mà họ đã nhận biết khi cần các dịch vụ sức khỏe tâm thần, bao gồm 

những người hội đủ điều kiện chuyển hướng sức khỏe tâm thần căn cứ theo 

Bộ Luật Washington Sửa Đổi § 10.31.110. 
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d. Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ để bao trả các chi phí hành chánh hợp lý 

được yêu cầu bởi WASPC để giúp đáp ứng các yêu cầu của § III.C.3.a.2 và 

§ III.C.3.b.3 trên đây. 

4. Chương Trình Quản Lý Hồ Sơ Chuyên Sâu dành cho Những Người Sử Dụng Dịch 

Vụ Cao 

 

a. Tiểu Bang sẽ triển khai một mô hình để xác định những người hầu hết đang 

gặp nguy cơ chuyển giao ngắn hạn để phục hồi năng lực. Những người được 

xác định này sẽ được chuyển đến là những người sử dụng dịch vụ cao. Mô 

hình được thiết kế để xác định những người có khả năng được chuyển để 

nhận dịch vụ năng lực trong vòng sáu tháng tới. Mô hình sẽ sử dụng dữ liệu 

hiện có và bao gồm các nhân tố như: 

(1) Chuyển trước để đánh giá năng lực; 

 

(2) Chuyển trước để phục hồi năng lực; 

 

(3) Thời hạn điều trị bệnh tâm thần nội trú trước; 

 

(4) Liên quan đến hệ thống tư pháp hình sự, và; 

 

(5) Vô gia cư. 

 

b. Trong các báo cáo nửa năm một lần được yêu cầu theo § IV.B.14, Tiểu Bang 

sẽ báo cáo dù mô hình này có hiệu quả hay không khi xác định những người 

có khả năng được chuyển đến một dịch vụ năng lực trong sáu tháng tới, và 

tình trạng tiếp cận những người sử dụng dịch vụ cao được xác định. Báo 

cáo này sẽ được tái xét bởi Các Ủy Ban Giám Sát và Cố Vấn được phác 

thảo trong § IV.B., và Ủy Ban Chấp Hành có thể đưa ra các đề nghị về việc 

điều chỉnh mô hình. 
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c. Các dịch vụ được cung cấp cho nhóm này sẽ bao gồm: 

 

(1) Bất kỳ khi nào một người sử dụng dịch vụ cao được xác định chuyển 

đến để đánh giá năng lực, họ sẽ được cung cấp các dịch vụ quản lý 

hồ sơ chuyên sâu. 

(2) Chương trình quản lý hồ sơ chuyên sâu sẽ triển khai với việc thực 

thi theo từng giai đoạn được phác thảo trong § IV.A gắn chặt với các 

nguyên tắc sau đây: 

(a) Chương trình sẽ không lặp lại các dịch vụ được cung cấp 

thông qua các phúc lợi y tế và sức khỏe hành vi được cung 

cấp theo các chương trình khác, nhưng sẽ ảnh hưởng đến các 

dịch vụ khác hiện có và nâng cao các dịch vụ hiện có cho 

người sử dụng dịch vụ cao. 

(b) Chương trình sẽ có khả năng cung cấp các dịch vụ quản lý 

hồ sơ dành cho các cá nhân bị cản trở đáng kể trong việc  tiếp 

cận các hỗ trợ sức khỏe hành vi và cộng đồng. 

(c) Thời hạn tham gia ban đầu trong chương trình dành cho mỗi 

cá nhân sẽ là sáu tháng. 

d. Các dịch vụ chương trình có thể được cung cấp thông qua các cơ quan sức 

khỏe hành vi cộng đồng qua hợp đồng trực tiếp với Tiểu Bang. Trong suốt 

thời hạn tham gia ban đầu, chương trình sẽ cung cấp: 

(1) Quỹ tài trợ cho các hoạt động liên quan dành cho những người đáp 

ứng định nghĩa người sử dụng dịch vụ cao. 
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(2) Các hỗ trợ nhà ở, bằng cách sử dụng mô hình HARPS, bao gồm: 

 

(a) Bảo đảm và duy trì nhà ở, 

 

(b) Trợ giúp đồng đẳng, 

 

(c) Trợ cấp thuê nhà hoặc hỗ trợ nhà ở khác, trong số tiền lên 

đến $1200 mỗi tháng cho tối đa sáu tháng. 

(3) Trợ cấp đi lại. 

 

(4) Huấn luyện việc tiếp cận các nguồn trợ giúp và kỹ năng sống độc lập khác. 

 

(5) Hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ 

phi y tế khác. 

e. Chương trình quản lý hồ sơ sẽ bao gồm thành phần tiếp cận và tham gia các 

hoạt động dành cho những người hiện được xác định là những người sử 

dụng dịch vụ cao, có thể xảy ra bên ngoài tình huống chuyển đến phục hồi. 

D. Giáo Dục và Huấn Luyện 

 

1. Khóa Huấn Luyện Can Thiệp Cơn Khủng Hoảng (CIT) 

 

a. Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ để tăng cường và mở rộng khóa huấn 

luyện khủng hoảng sức khỏe hành vi dành cho các viên chức chấp pháp và 

cải huấn. Ở mức tối thiểu: 

(1) Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ để cung cấp khóa học CIT nâng 

cao 40 giờ, để đạt được mục tiêu là 25% các viên chức đang làm 

nhiệm vụ tuần tra trong mỗi cơ quan chấp pháp ở Các Khu Vực Theo 

Từng Giai Đoạn. Quỹ tài trợ sẽ được xây dựng mô hình sau khi mô 

hình quỹ tài trợ hiện có được sử dụng bởi CJTC, bao gồm mô hình 

hiện tại dành cho bất kỳ chi phí lấp đầy nào, giả định khoản đóng 

góp của Tiểu Bang 16 giờ chi phí lấp đầy, trong số 40 giờ. Mục tiêu 

25% sẽ được đánh giá do CJTC báo cáo.  Mục tiêu này 
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có thể bị giới hạn bởi khả năng để cung cấp nhiều khóa học cần thiết 

trong suốt mỗi giai đoạn của CJTC, miễn là lý do không nghiêm cấm 

sử dụng quỹ tài trợ. Nếu CJTC cung cấp một khóa đào tạo khác với 

khóa học CIT nâng cao 40 giờ, Các Bên có thể đồng ý với nhau rằng 

khóa học này có thể được tính đến việc đáp ứng mục tiêu này. Bất 

kỳ khi nào có thể, Tiểu Bang cũng sẽ bảo đảm rằng các cơ quan phục 

vụ những khu vực có mật độ dân số cao nhất trong Các Khu Vực 

Theo Từng Giai Đoạn đáp ứng mục tiêu huấn luyện này trước các 

cơ quan khác có mật độ dân số thấp hơn. 

(2) Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ để bảo đảm rằng viên chức cải 

huấn và 911 nhân viên điều vận được tuyển dụng bởi các đơn vị 

chính phủ ở mỗi Khu Vực Theo Từng Giai Đoạn, ngoại trừ những 

người được tuyển dụng bởi Sở Cải Huấn Tiểu Bang Washington 

hoặc các đơn vị Liên Bang, nhận được ít nhất tám giờ CIT được 

cung cấp bởi CJTC, hoặc một đơn vị được chấp thuận bởi CJTC vì 

mục đích này. 

(3) Trong báo cáo nửa năm một lần, Tiểu Bang sẽ bao gồm dữ liệu từ 

CJTC về các mức huấn luyện hoàn tất, và các rào cản thẩm quyền 

địa phương để tham gia khóa huấn luyện. 

b. Tiểu Bang và luật sư Nguyên Đơn sẽ mời WASPC và CJTC gặp gỡ và bàn 

thảo cách thức chuyển giao khóa huấn luyện cơn khủng hoảng sức khỏe 

hành vi tốt hơn cho các viên chức được tuyển dụng bởi các cơ quan có từ 

mười viên chức trở xuống để bố trí nhiệm vụ. 

c. Mọi nỗ lực huấn luyện được mô tả trong mục này sẽ thực hiện theo đúng 

lịch thực thi theo từng giai đoạn được nêu ra trong § IV.A. 
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2. Trợ Giúp Kỹ Thuật 

 

a. Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ cho các nguồn trợ giúp tiểu bang hoặc 

hợp đồng để phát triển và cung cấp dịch vụ trợ giúp giáo dục và kỹ thuật 

cho các nhà giam. Mọi nỗ lực này sẽ thực hiện theo đúng lịch thực thi theo 

từng giai đoạn được nêu ra trong 

§ IV.A. Tiểu Bang sẽ bao gồm việc tham gia của các chuyên gia hỗ trợ 

đồng đẳng khi cung cấp dịch vụ trợ giúp giáo dục và kỹ thuật này. 

b. Tiểu Bang sẽ làm việc với Hệ Thống Bảo Vệ và Bênh Vực được phác thảo 

của Washington (được phác thảo trong Bộ Luật Washington Sửa Đổi § 

71A.10.080), các cơ quan và hiệp hội chấp pháp, và các chuyên gia hỗ trợ 

đồng đẳng để triển khai hướng dẫn các thông lệ đồng ý hỗ trợ tốt nhất việc 

chuyển hướng và ổn định của các Thành Viên Tập Thể và các Thành Viên 

Tập Thể tiềm năng ở tù trong suốt Giai Đoạn Một của Thỏa Thuận này. Để 

triển khai hướng dẫn này, các thông lệ tốt nhất ban đầu sẽ được đề nghị bởi 

Tiểu Bang, và được tái xét và chấp thuận bởi Hệ Thống Bảo Vệ và Bênh 

Vực được phác thảo của Washington. 

(1) Các thông lệ tốt nhất này sẽ xác định tối thiểu việc chuyển hướng 

trước và sau khi đăng ký, xác định nhu cầu và tiếp cận điều trị, các 

hướng dẫn dùng thuốc điều trị không tự nguyện, liên tục chăm sóc, 

tách biệt, và kế hoạch cho về. 

(2) Trong việc chuyển giao trợ giúp giáo dục và kỹ thuật đến các nhà 

giam, Tiểu Bang sẽ triển khai một kế hoạch để chủ động đến tất cả 

nhà giam ở Tiểu Bang Washington, theo đúng lịch thực thi theo từng 

giai đoạn được nêu ra trong § IV.A.       Điều này sẽ liên quan đến 

việc cung cấp các khóa huấn luyện 
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tại chỗ cho các nhà giam và một phương pháp chuẩn cho các nhà 

giam để tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật và được ứng cứu đúng lúc. 

c. Tiểu Bang có thể tác động việc trợ giúp huấn luyện và kỹ thuật hiện có của 

các cơ quan và hiệp hội chấp pháp, nếu thích hợp. 

E. Phát Triển Lực Lượng Lao Động 

 

1. Các Chuyên Gia Hỗ Trợ Đồng Đẳng Nâng Cao 

 

a. Tiểu Bang sẽ triển khai một Chương Trình Hỗ Trợ Đồng Đẳng nâng cao 

dành cho các cá nhân bao gồm khóa huấn luyện chuyên ngành về tư pháp 

hình sự. Chương trình này sẽ bao gồm các cá nhân tham gia chương trình 

giảng dạy cốt lõi, và sau đó tham gia chương trình chuyên ngành nâng cao 

về tư pháp hình sự. Tiểu Bang sẽ cung cấp khóa huấn luyện đang tiếp diễn 

dành cho các chuyên gia hỗ trợ đồng đẳng nâng cao và khóa huấn luyện 

mục tiêu và hỗ trợ để giúp thiết lập các vị trí này trong những chương trình 

do Tiểu Bang mua lại. 

b. Tiểu Bang sẽ khuyến khích sử dụng Chương Trình Hỗ Trợ Đồng Đẳng nâng 

cao này bằng cách hợp nhất vai trò đồng đẳng nâng cao vào các hệ thống 

được triển khai khắp Thỏa Thuận này. Bộ thừa nhận các thách thức khi 

tuyển dụng đồng đẳng có kinh nghiệm hoạt động tư pháp hình sự, nhưng 

thông cảm khi bản chất kinh nghiệm quá khứ này khiến cho họ trở thành 

một ứng viên thích hợp để làm việc với các cá nhân bệnh tâm thần. Điều 

này bao gồm việc sử dụng các chuyên gia hỗ trợ đồng đẳng nâng cao trong 

chương trình quản lý hồ sơ chuyên sâu (§ III.C.4.), chương trình phục hồi 

năng lực ngoại trú cộng đồng (§ III.B.2), và chương trình HARPS (§ 

III.C.4.d.(2)).  Tiểu Bang 
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sẽ khảo sát tỉ mỉ xem việc đó có khả thi để có được bất kỳ quỹ tài trợ liên 

bang nào dành cho các chuyên gia hỗ trợ đồng đẳng nâng cao hay không, 

nhằm khuyến khích sử dụng vai trò này mở rộng hơn. 

2. Phát Triển Lực Lượng Lao Động; Các Chương Trình Cấp Văn Bằng và Chứng Nhận 

 

a. Tiểu Bang sẽ tìm kiếm quỹ tài trợ để thuê mướn, hoặc hợp đồng với, các 

chuyên gia phát triển lực lượng lao động. Các vị trí sẽ được chỉ định cho 

các khu vực chức năng lực lượng lao động cụ thể để bao gồm: 

(1) Cộng đồng, bao gồm các dịch vụ ứng cứu cơn khủng 

hoảng , vô gia cư, tại nhà, nơi cư trú, 

và phòng khám chữa bệnh, 

(2) Nội trú, bao gồm các cơ sở điều trị nội trú  ,

 bệnh viện tư, và bệnh viện tiểu bang, 

(3) Chấp pháp và cải huấn, bao gồm nhà giam và nhà tù. 

 

b. Các chuyên gia phát triển lực lượng lao động có thể chỉ đạo hoặc quản lý 

các nhiệm vụ sau đây: 

(1) Tham gia các nhóm làm việc phát triển lực lượng lao động với các 

bên liên quan như các bệnh viện tiểu bang, tổ chức chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng, cơ quan chấp pháp, và nhà giam; 

(2) Tiến hành huấn luyện các khảo sát nhu cầu/phân tích các khác biệt; 

 

(3) Trợ giúp phát triển (các) kế hoạch huấn luyện chủ đạo; 

 

(4) Triển khai và phối hợp huấn luyện bao gồm cẩm nang và sổ tay 

hướng dẫn huấn luyện chuẩn hóa; 

(5) Cộng tác với nhân viên phát triển lực lượng lao động khác trong tổ 

chức, ở cộng đồng; 

(6) Tiến hành đánh giá (các) chương trình huấn luyện; và 
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(7) Các nhiệm vụ khác được chỉ định theo quyết định duy nhất và độc 

quyền của Tiểu Bang 

c. Chức năng và nhiệm vụ được phác thảo trong tiểu mục này có thể thực thi 

bằng việc thuê mướn trực tiếp, hợp đồng, hoặc bất kỳ kết hợp nào từ đó. 

d. Các chuyên gia phát triển lực lượng lao động có thể cộng tác với mọi nỗ lực 

phát triển lực lượng lao động khác (ví dụ: mọi nỗ lực phát triển lực lượng 

lao động của Phòng Hành Chánh Dịch Vụ Kinh Tế), nếu thích hợp. 

e. Tiểu Bang sẽ lập một báo cáo hàng năm mô tả các hoạt động của các chuyên 

gia phát triển lực lượng lao động được phác  thảo trong tiểu mục này, và 

đưa ra các đề nghị về những bước phát triển lực lượng lao động cụ thể cần 

thiết để bảo đảm sự thành công của Thỏa Thuận này. Tiểu Bang sẽ phân bổ 

báo cáo này cho các nhà lập pháp chính và liên quan. Báo cáo này cũng sẽ 

được phân bổ cho Ủy Ban Chấp Hành, và Ủy Ban đó sẽ xem xét liệu có phù 

hợp với các đề nghị đó hay không về khả năng bao hàm trong các giai đoạn 

tương lai của Thỏa Thuận. Lịch trình hàng năm dành cho báo cáo này sẽ 

được thiết lập để liên kết với việc tiếp cận theo từng giai đoạn của Thỏa 

Thuận này, và cho phép xem xét các đề nghị của Ủy Ban Chấp Hành trong 

quy trình thiết lập ngân sách tiểu bang. 

f. Tiểu Bang sẽ thẩm định nhu cầu và các khu vực mục tiêu về chương trình 

huấn luyện, chương trình cấp chứng nhận, và chương trình có thể cấp văn 

bằng. Tiểu Bang có thể cộng tác với các trường cao đẳng, bao gồm các 

trường cao đẳng cộng đồng và kỹ thuật, và các trường đại học để hoàn thành 

nhiệm vụ, nhưng cũng tự do quyết định để 
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hoàn thành nhiệm vụ này thông qua các phương tiện khác. Thẩm định này 

sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, các yếu tố sau đây: 

(1) Các chương trình huấn luyện, cấp chứng nhận, và cấp văn bằng hiện 

có ở Washington dành cho các chuyên ngành liên quan; ví dụ: điều 

dưỡng, tâm thần, tâm lý, tư vấn, chấp pháp, hoặc các chuyên ngành 

khác được xác định theo quyết định của Tiểu Bang. 

(2) Các chương trình dành cho những chuyên ngành liên quan ở các tiểu bang 

khác. 

 

(3) Nhu cầu bố trí nhân sự toàn tiểu bang cho tất cả chương trình được 

bao gồm bởi Thỏa Thuận này trong thời hạn mười năm liên tiếp. 

g. Nhờ vào việc hoàn tất thẩm định trong § III.E.2.f. trên đây, Tiểu Bang sẽ 

lập một báo cáo về thẩm định đó có thể được chia sẻ với các ủy ban thích 

hợp của Cơ Quan Lập Pháp. Báo cáo sẽ bao gồm: 

(1) Các đề nghị chi phí cao, vừa, thấp, và 

 

(2) Các đề nghị dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về hành động tương lai 

liên quan đến các chương trình huấn luyện và cấp chứng nhận. 

h. Trong thời gian Tiểu Bang sẽ tiếp tục các yếu tố đã phác thảo tiểu mục này 

trên cơ sở thiện chí, Tiểu Bang không buộc phải thiết lập các chương trình 

cấp văn bằng hoặc chứng nhận mới căn cứ theo Thỏa Thuận này. 

i. Thêm vào đó là các yêu cầu được phác thảo trong § III.E.2.a-h. trên đây, 

Tiểu Bang sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để bổ khuyết các vị trí được yêu 

cầu nhằm thực thi đúng lúc tất cả giai đoạn của Thỏa Thuận này, được phác 

thảo trong § IV.A. Mọi nỗ lực hợp lý có thể bao gồm việc dùng tiền thưởng 

khích lệ. 
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IV. XÁC ĐỊNH GIAI ĐOẠN, QUAN SÁT, VÀ THỰC THI 

 

A. Việc Thực Thi Theo Từng Giai Đoạn 

 

1. Các Bên đồng ý rằng việc thực thi các chương trình và dịch vụ được mô tả trong 

Thỏa Thuận này sẽ diễn ra trong các giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn, Tiểu Bang sẽ 

tập trung mọi nỗ lực hướng đến Các Khu Vực đã xác định và thỏa thuận cụ thể đối 

với mỗi yếu tố được phác thảo trong Thỏa Thuận này. Các Bên đã đồng ý về việc 

có ít nhất ba giai đoạn vì mục đích thực thi, sẽ hoạt động song song với khoảng thời 

gian hai năm của cơ quan Lập Pháp sẽ bắt đầu thời gian hai năm 2019-2021. Các 

Bên đồng ý triển khai theo từng giai đoạn đối với Các Khu Vực cụ thể như sau: 

a. Giai Đoạn Một: Tiểu Bang sẽ tập trung thực hiện mọi nỗ lực trong Khu Vực 

Southwest, Spokane và Pierce. Giai đoạn này sẽ hoạt động song song với 

thời gian hai năm 2019-2021. 

b. Giai Đoạn Hai: Tiểu Bang sẽ tập trung thực hiện mọi nỗ lực trong Khu Vực King. 

 

Giai đoạn này sẽ hoạt động song song với thời gian hai năm 2021-2023. 

 

c. Giai Đoạn Ba: Các Bên đồng ý sẽ có một cuộc tái xét sự tiến triển trong suốt 

thời gian hai năm 2021-2023 của Giai Đoạn Một và Hai Khu Vực. Ủy Ban 

Chấp Hành khi đó sẽ đưa ra một quyết định về việc liệu Tiểu Bang có nên 

hay không a) mở rộng hoặc sửa đổi các chương trình trong Giai Đoạn Một 

và Hai vì mục đích của Giai Đoạn Ba; hoặc b) nếu Giai Đoạn Một và/hoặc 

Hai đã thành công, xác định và tập trung mọi nỗ lực trong Các Khu Vực 

chuyển giao cao và mới vì mục đích của Giai Đoạn Ba; hoặc c) một số biện 

pháp kết hợp trên đây. 

d. Tiếp theo Giai Đoạn Ba: Ủy Ban Chấp Hành sẽ xác định về việc liệu Tiểu 

Bang có nên mở rộng hoặc sửa đổi các chương trình trong Các Khu Vực bổ 

sung hay không 
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thông qua quy trình tiến hành theo từng giai đoạn. Quy trình này sẽ tiếp 

tục cho đến khi chấm dứt Thỏa Thuận này. 

2. Để bắt đầu thực thi trong mỗi Khu Vực Theo Từng Giai Đoạn càng nhanh càng tốt, 

dựa vào sự chấp thuận của Thỏa Thuận Các Bên đồng ý tìm kiếm ngay lập tức sự 

chấp thuận từ Tòa Án để sử dụng tiền phạt tội khinh thường những giám đốc dự án 

bố trí nhân sự dành cho các Khu Vực được xác định trong Giai Đoạn Một và Hai, 

cũng như một vị trí hỗ trợ hành chánh duy nhất để hỗ trợ những giám đốc dự án 

này. Các Bên cũng sẽ tìm kiếm sự chấp thuận từ Tòa Án sử dụng tiền phạt tội khinh 

thường nhằm cung cấp cho quỹ tài trợ cần thiết để bắt đầu triển khai các thành phần 

của Thỏa Thuận này, có thể bao gồm các hỗ trợ nhà ở, cung cấp dịch vụ quản lý hồ 

sơ, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ cao, và tiếp cận và giao tiếp về việc thực thi của 

Thỏa Thuận, được Các Bên đồng ý. Việc sử dụng tiền phạt tội khinh thường vì mục 

đích này không có nghĩa là thay thế hoặc mặt khác sửa đổi nghĩa vụ của Tiểu Bang 

theo Thỏa Thuận này để tìm kiếm quỹ tài trợ và thực thi các chương trình và thay 

đổi được mô tả trong Thỏa Thuận này, nhưng thay vì bảo đảm rằng việc thực thi 

của Giai Đoạn Một có thể bắt đầu càng nhanh càng tốt và các yếu tố của Thỏa 

Thuận có cơ hội tốt nhất để khắc phục những khó khăn bất ngờ về tài trợ và thực 

thi. Khoản chi tiền phạt sẽ xảy ra dựa vào theo Chấp Thuận Sau Cùng của Thỏa 

Thuận này bởi Tòa Án. 

B. Cơ Cấu Giám Sát và Cố Vấn 

 

1. Các Bị Đơn sẽ sử dụng cơ cấu giám sát bền vững để thông báo và cung cấp dịch vụ 

giám sát việc lập ra, hoạch định, và đưa ra quyết định chính sách ở mức độ cao về 

các vấn đề mục tiêu, và dành cho việc thực thi của Thỏa Thuận này. Một mô tả cơ 

cấu này được nêu ra dưới đây. 
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2. Các Bên đồng ý việc bổ nhiệm của Ủy Ban Cố Vấn Tổng Hợp gồm có Bộ Phận 

Giám Sát Tòa Án, DSHS, HCA, văn phòng Thống Đốc, OFMHS, và luật sư 

Nguyên Đơn, và Các Bên đồng ý mời một số đại diện từ các đối tác địa phương 

nhằm kết hợp với Ủy Ban Cố Vấn Tổng Hợp, để bao gồm, nhưng không giới hạn: 

a. Một Đại Diện Thẩm Phán 

 

b. Một Đại Diện Công Tố Viên 

 

c. Một Đại Diện Luật Sư Bào Chữa 

 

d. Đại Diện chương trình điều trị sức khỏe hành vi 

 

e. Một Đại Diện Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Nhà Ở 

 

f. Một Đại Diện Các Khách Hàng và gia đình 

 

g. Một Đại Diện Cơ Quan Chấp Pháp và/hoặc một Đại Diện CJTC 

 

h. Một Đại Diện Nhà Giam 

 

i. (Các) Đại Diện Luật Sư Các Nguyên Đơn 

 

j. Đại Diện Nhóm Giám Sát Tòa Án 

 

3. Mục đích chính của Ủy Ban Cố Vấn Tổng Hợp sẽ là cung cấp thông tin phản hồi 

của cộng đồng địa phương, để đánh dấu các vấn đề, xem lại dữ liệu và kết quả, và 

đưa ra các đề nghị vào các thời điểm quyết định cụ thể trong việc thực thi của Thỏa 

Thuận này. Ủy Ban Cố Vấn Tổng Hợp sẽ là một cơ quan tư vấn cho Ủy Ban Chấp 

Hành, nhưng sẽ không giao việc đưa ra quyết định hoặc tạo mối liên hệ với Tòa 

Án. Bất kỳ đề nghị nào của Ủy Ban Cố Vấn Tổng Hợp đều sẽ được tái xét và cân 

nhắc bởi Ủy Ban Chấp Hành. Ủy Ban Cố Vấn Tổng Hợp sẽ được cho quyền cụ thể 

để đưa ra các đề nghị cho Ủy Ban Chấp Hành về các quyết định sau đây: 
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a. Bản chất của việc thực thi Giai Đoạn Ba được phác thảo trong Thỏa Thuận 

này, được dự tính trong § IV.A.1.c. Điều này kể cả việc liệu Giai Đoạn Ba 

có nên tiếp tục mở rộng hay không trong Các Khu Vực không được bao 

gồm trong Giai Đoạn Một và Hai, hoặc liệu Giai Đoạn Ba có nên tập trung 

hay không vào việc mở rộng hoặc sửa đổi các dịch vụ trong Các Khu Vực 

được bao gồm trong Giai Đoạn Một và Hai, hoặc một số biện pháp kết hợp 

từ đó. 

b. Xác định các khu vực hoặc vấn đề quan ngại trong việc thực thi của Thỏa 

Thuận được căn cứ vào thông tin phản hồi của các bên liên quan. 

c. Tái xét các báo cáo thực thi và dữ liệu thực thi, đồng thời căn cứ vào tái xét 

đó, đưa ra các đề nghị về thay đổi hoặc sửa đổi dựa vào các khu vực hoặc 

vấn đề quan ngại đã được xác định trong khi thực thi. 

4. Còn là một Ủy Ban Chấp Hành nhỏ hơn sẽ được giao việc đưa ra các quyết định và 

đề nghị sau cùng đến Tòa Án. Ủy Ban này sẽ bao gồm các đại diện từ DSHS, 

OFMHS, HCA và luật sư các Nguyên Đơn. Ngoài ra, ủy ban có thể mở rộng tư 

cách thành viên bằng cách bổ nhiệm một đại diện đã thỏa thuận chung vì lợi ích 

của khách hàng//thành viên tập thể (có thể bao gồm một đại diện từ một tổ chức 

bênh vực đồng đẳng), hoặc một người trung lập đã thỏa thuận chung, hoặc cả hai. 

Ủy Ban Chấp Hành có thể chọn tham khảo ý kiến những người bên ngoài Ban Chấp 

Hành bằng thỏa thuận. 

5. Ủy Ban Chấp Hành sẽ được cho quyền cụ thể để đưa ra các quyết định về mục 5.a., 

5.c., và 5.d. dưới đây. Ủy Ban Chấp Hành sẽ đưa ra các đề nghị đã thỏa thuận cho 

Tòa Án về 5.b. dưới đây. 
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a. Bản chất việc thực thi Giai Đoạn Ba đã phác thảo trong Thỏa Thuận này, 

được dự tính trong § IV.A.1.c. Điều này kể cả việc liệu Giai Đoạn Ba có 

nên tiếp tục mở rộng hay không trong Các Khu Vực không được bao gồm 

trong Giai Đoạn Một và Hai, hoặc liệu Giai Đoạn Ba có nên thay thế hay 

không để tập trung vào việc mở rộng hoặc sửa đổi các dịch vụ trong Các 

Khu Vực được bao gồm trong Giai Đoạn Một và Hai. 

b. Các thay đổi hoặc sửa đổi được căn cứ vào các khu vực hoặc vấn đề quan 

ngại đã được xác định trong khi thực thi. 

c. Quan sát nhiệm vụ của các báo cáo thực thi nửa năm một lần và việc thu 

thập dữ liệu. Ủy Ban Chấp Hành có thể chọn mở rộng hoặc sửa đổi các yếu 

tố để thu thập dữ liệu vượt qua các yếu tố đó được xác định rõ ràng trong 

Thỏa Thuận này. 

d. Liệu Tiểu Bang có nên mở rộng hoặc sửa đổi các chương trình trong Các 

Khu Vực bổ sung hay không thông qua quy trình thực hiện theo từng giai 

đoạn vượt qua Giai Đoạn Ba. Quy trình này sẽ tiếp tục cho đến khi chấm 

dứt Thỏa Thuận này. 

6. Nếu Ủy Ban Chấp Hành không thể đạt được sự nhất trí về một vấn đề đặc biệt, họ 

có thể tham gia việc dùng một người trung lập đã thỏa thuận để giải quyết vấn đề. 

Các vấn đề không được giải quyết thông qua một người trung lập có thể được đại 

diện cho Tòa Án để xem xét. Quy trình này khác biệt với quy trình được mô tả về 

vi phạm nghiêm trọng dưới đây trong 

§ IV.C. 

 

7. Mỗi đơn vị được xác định thuộc Ủy Ban Chấp Hành sẽ chịu trách nhiệm một mình 

để chọn (các) đại diện của họ cho Ủy Ban Chấp Hành. 
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8. Các Bị Đơn được cho quyền để (1) cung cấp hướng dẫn cho các cơ quan tiểu bang 

và Các Bên về việc thực thi và (2) đưa ra các quyết định về việc thực thi của Thỏa 

Thuận này, về mặt khác thì không được xác định để tái xét bởi Ủy Ban Cố Vấn 

Tổng Hợp hoặc Ủy Ban Chấp Hành. 

9. Các đại diện đối tác địa phương thuộc Ủy Ban Cố Vấn Tổng Hợp sẽ được bổ nhiệm 

do Ủy Ban Chấp Hành xác định. Ủy Ban Chấp Hành cũng sẽ xác định xem có nên 

sắp xếp các cuộc hẹn vào giờ cố định hoặc luân phiên mời gọi hay không. 

10. Ủy Ban Cố Vấn Tổng Hợp sẽ họp hàng quý. Mỗi năm hai lần, cuộc họp hàng quý 

sẽ được tập trung vào việc thu thập thông tin cung cấp từ các bên liên quan và đối 

tác cộng đồng. Mỗi năm hai lần, cuộc họp hàng quý sẽ được tập trung vào việc tái 

xét báo cáo và dữ liệu nửa năm một lần. Điều này không giới hạn những gì có thể 

được bao gồm trong bất kỳ cuộc họp hàng quý nào, nhưng đơn giản là cung cấp 

hướng dẫn về việc tập trung của mỗi cuộc họp. 

a. Ủy Ban Cố Vấn Tổng Hợp sẽ được triệu tập trực tiếp và qua WebEx hoặc 

một tùy chọn tham gia từ xa tương tự. 

11. Ủy Ban Chấp Hành sẽ họp hàng quý liên kết với Ủy Ban Cố Vấn Tổng Hợp. Ủy 

Ban Chấp Hành cũng có thể họp trên cơ sở khi cần, và có thể được triệu tập bởi Bộ 

Phận Giám Sát Tòa Án hoặc thỏa thuận phần đông thành viên của Ủy Ban Chấp 

Hành. 

a. Ủy Ban Chấp Hành sẽ được triệu tập trực tiếp, qua WebEx, hoặc qua một 

tùy chọn tham gia từ xa tương tự. 

12. Các Bên cũng có thể họp với các bên liên quan độc lập trên cơ sở khi cần. 
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13. Ủy Ban Cố Vấn Tổng Hợp sẽ được hỗ trợ bởi OFMHS, giám đốc dự án 

Trueblood, và Nghiên Cứu và Phân Tích Dữ Liệu trong DSHS. 

a. Giám đốc dự án Trueblood sẽ lập một kế hoạch dự án, quản lý Ủy Ban Cố 

Vấn Tổng Hợp và các cuộc họp của ủy ban, và quản lý và sắp xếp các cuộc 

họp của Ủy Ban Chấp Hành. 

b. Các giám đốc dự án khu vực sẽ hỗ trợ việc thực thi của Thỏa Thuận này qua 

mọi nỗ lực như hỗ trợ thông qua trợ giúp kỹ thuật, tiếp cận, huấn luyện, hội 

nghị cấp cao, và giáo dục cho các cộng đồng địa phương. Mọi nỗ lực này sẽ 

được thực hiện theo đúng lịch thực thi theo từng giai đoạn trong § IV.A. 

Điều này có thể bao gồm sự sáp nhập và hợp tác với bất kỳ công việc nào 

đang thực hiện hỗ  trợ Các Chương Trình Chuyển Hướng Trueblood. 

c. Tiểu Bang sẽ hỗ trợ việc thu thập và phân tích dữ liệu. Các điểm dữ liệu để 

phân tích sẽ bao gồm trong kế hoạch thực thi được mô tả dưới đây trong § 

IV.D. Các điểm dữ liệu sẽ được tái xét và cải tiến vượt thời gian căn cứ vào 

các đề nghị của Ủy Ban Chấp Hành. 

d. Dữ liệu thô đã thu thập căn cứ vào Thỏa Thuận này sẽ được  thực hiện sẵn 

có hợp lý tới mức được cho phép bởi luật pháp. 

14. Tiểu Bang sẽ lập một báo cáo giám sát nửa năm một lần. Báo cáo này sẽ 

bao gồm, ở mức tối thiểu: 

a. Báo cáo dữ liệu được mô tả suốt Thỏa Thuận này 

 

b. Phân tích dữ liệu về nhiều yếu tố dữ liệu khác nhau 

 

c. Cập nhật tình trạng các chương trình theo giai đoạn, căn cứ vào mỗi yếu tố 

được phác thảo trong Thỏa Thuận 
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d. Các phạm vi quan ngại hoặc trở ngại trong khi thực thi 

 

e. Các phạm vi tác động hoặc lập trình tích cực trong khi thực thi 

 

f. Các đề nghị để xác định các phạm vi quan ngại hoặc trở ngại 

 

C. Giải Quyết Tranh Chấp 

 

1. Nơi mà một Bên cho rằng Bên kia đang vi phạm nghiêm trọng Thỏa Thuận, Các 

Bên sẽ liên kết với Ủy Ban Chấp Hành trên cơ sở thiện chí nỗ lực giải quyết cáo 

buộc vi phạm nghiêm trọng. 

2. Quy trình này sẽ được bắt đầu bởi một Bên đang gởi thông báo bằng văn bản đến 

Bên kia mà họ cho rằng Bên này đã vi phạm nghiêm trọng Thỏa Thuận. Thông báo 

bằng văn bản sẽ nêu cụ thể mục này của Thỏa Thuận rằng Bên này cho rằng đã bị 

vi phạm nghiêm trọng, và giải thích chi tiết cách thức mà mục đó đã bị vi phạm 

nghiêm trọng, và nêu rõ các sự việc và thông tin chứng minh kết luận. 

3. Trong vòng mười ngày, Bên kháng biện sẽ cung cấp một hồi đáp bằng văn bản. 

Văn bản hồi đáp này sẽ trả lời mỗi cáo buộc vi phạm nghiêm trọng, và giải thích 

chi tiết vị trí của Bên kháng biện về cáo buộc vi phạm, và nêu rõ các sự việc và 

thông tin chứng minh vị trí đó. 

4. Khi nhận được văn bản hồi đáp, Các Bên sẽ sắp xếp thời gian để gặp gỡ và bàn bạc 

trong vòng ba ngày làm việc để xác định xem hồi đáp bằng văn bản có giải quyết 

cáo buộc vi phạm nghiêm trọng hay không. 

5. Nếu cáo buộc vi phạm nghiêm trọng không được giải quyết bởi văn bản trao đổi và 

cuộc gặp gỡ và bàn bạc tiếp theo, Các Bên sẽ sắp xếp một phiên hòa giải với một 

người trung lập đã thỏa thuận.   Phiên hòa giải phải được tổ chức trong vòng 14 

ngày, trừ khi 
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lịch trình này được sửa đổi theo một thỏa thuận của Các Bên, hoặc nếu Các Bên 

không thể bảo đảm các dịch vụ của một người trung lập đã thỏa thuận trong khung 

thời gian đó. 

6. Nếu, sau khi hoàn tất hòa giải, Các Bên đã không giải quyết được cáo buộc vi phạm 

nghiêm trọng, Bên đang cáo buộc vi phạm có thể tìm kiếm trợ giúp từ Tòa Án. 

7. Ở mỗi bước được xác định liên quan đến vi phạm nghiêm trọng, cơ hội để khắc 

phục bất kỳ cáo buộc vi phạm nào cũng sẽ được xem xét. 

D. Kế Hoạch Thực Thi và Cam Kết Quy Trình 

 

1. Các Bị Đơn sẽ triển khai một kế hoạch thực thi bắt đầu vào ngày mà Tòa Án đưa 

ra Chấp Thuận Sơ Bộ Của Thỏa Thuận của tòa. Một kế hoạch sơ bộ để đặt nền tảng 

thực thi và hoạch định tổng thể sẽ được hoàn tất trong vòng 90 ngày sau khi Tòa 

Án đưa ra Chấp Thuận Sau Cùng của Thỏa Thuận này. Một kế hoạch thực thi sau 

cùng, mà các tài khoản dành cho bất kỳ quỹ tài trợ nào hay các thay đổi lập pháp 

được thực hiện bởi Cơ Quan Lập Pháp trong phiên 2019 sẽ được hoàn tất trong 

vòng 60 ngày kể từ cuối phiên Lập Pháp 2019. Các nhiệm vụ nhất định liên quan 

đến việc thực thi trong mỗi Khu Vực có thể được dành riêng cho các kế hoạch quản 

lý dự án sẽ được mỗi giám đốc dự án khu vực thực thi. 

2. Các Bị Đơn sẽ triển khai các kế hoạch thực thi sơ bộ và sau cùng bằng cách sử dụng 

thông tin được cung cấp từ Luật Sư Các Nguyên Đơn và Bộ Phận Giám Sát Tòa 

Án.  Kế hoạch thực thi sẽ: 

a. Xác định và các nhiệm vụ liên tiếp cần thiết để thực hiện các cam kết và 

đạt được tiêu chuẩn hiện có một cách cơ bản; 

b. Xem xét các ước tính được tạo bởi TriWest Bed Flow Analysis, nếu có; 
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c. Thiết lập lịch trình rõ ràng và có trách nhiệm thông qua việc chấm dứt Thỏa 

Thuận này; 

d. Chỉ định trách nhiệm để hoàn tất mỗi nhiệm vụ cho cơ quan hoặc đơn vị 

thích hợp; 

e. Mô tả cách thức báo cáo các quy trình sẽ được thiết lập để báo cáo về các 

yếu tố dữ liệu được nêu rõ theo Thỏa Thuận này, cũng như việc triển khai 

các báo cáo thực thi đang tiếp diễn; 

f. Triển khai các mô hình cộng tác dành cho các giám đốc dự án khu vực và 

việc thực thi trong khu vực nhằm đương đầu với các thách thức giải quyết 

vấn đề; và 

g. Mô tả các hoạt động giao thiếp và tiếp cận để thông báo cho cộng đồng, các 

bên liên quan, và những nhà hoạch định chính sách về việc tiếp cận các dịch 

vụ và quy trình được mô tả trong Thỏa Thuận này, bao gồm việc triển khai 

chứng từ cung cấp đủ thông tin để giải thích mục đích và việc sử dụng các 

dịch vụ được thiết lập bởi Thỏa Thuận này, và khuyến khích sử dụng các 

dịch vụ đó. 

3. Các Bị Đơn sẽ đệ trình Tòa Án để chấp thuận các kế hoạch thực thi sơ bộ và sau 

cùng, sẽ mô tả cách thức các Bị Đơn sẽ thực hiện các cam kết của Thỏa Thuận này. 

4. Các Bị Đơn sẽ tuân thủ kế hoạch thực thi được Tòa Án chấp thuận, và bất kỳ sửa 

đổi nào, căn cứ vào Thỏa Thuận này. 

5. Các Bên sẽ lặp lại quy trình này để lập một kế hoạch thực thi sau cùng cho mỗi Khu 

Vực Theo Từng Giai Đoạn tương lai trong suốt các giai đoạn liên tiếp của Thỏa 

Thuận này. 
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V. TUÂN THỦ VÀ CHẤM DỨT 

 

A. Giảm Nhẹ Tội Khinh Thường và Tuân Thủ Đáng Kể 

 

1. Các Bên đồng ý rằng họ sẽ cùng yêu cầu chung rằng Tòa Án tạm hoãn ban hành các 

phán quyết về tiền phạt tội khinh thường đang tồn tại bắt đầu vào ngày 01 Tháng Mười 

Hai, 2018. Các Bên đồng ý rằng tiền phạt sẽ tiếp tục tích lũy và được tính phù hợp với 

các Lệnh Tòa hiện hành, nhưng đồng ý thêm rằng họ sẽ yêu cầu Tòa Án không giảm 

bớt tiền phạt tội khinh thường phán quyết được tích lũy trừ khi và cho đến lúc này khi 

Tòa Án nhận thấy Tiểu Bang sẽ vi phạm nghiêm trọng Thỏa Thuận này. Việc tạm hoãn 

phán quyết này áp dụng chỉ cho tiền phạt tội khinh thường được tính và tích lũy theo 

Dkt. Số 289 (Lệnh Về Việc Khinh Thường Dân Sự [Về Nhập Viện Nội Trú]), và không 

áp dụng cho tiền phạt khinh thường được tính theo Dkt. Số 506 (Lệnh Về Kiến Nghị 

Thứ Hai Của Các Nguyên Đơn Đối Với Tội Khinh Thường Dân Sự: Các Đánh Giá Ở 

Nhà Giam). Tiền phạt tội khinh thường được tính và dồn lại theo Dkt. Số 506 sẽ tiếp 

tục được giảm bớt theo phán quyết và ngay lập tức sẽ trở nên đến hạn phải trả và còn 

nợ. Các Bên sẽ cùng nhau yêu cầu Tòa Án tiếp tục tính tất cả tiền phạt tội khinh thường 

bằng cách sử dụng mức hiện tại theo Các Lệnh Tòa hiện hành. Thỏa Thuận này là toàn 

bộ ngẫu nhiên dựa vào sự chấp thuận các thay đổi của Tòa Án về tiền phạt tội khinh 

thường đang tồn tại bao gồm trong Thỏa Thuận này, và nếu Tòa Án từ chối yêu cầu 

của Các Bên để tạm hoãn ban hành các phán quyết, Thỏa Thuận này sẽ vô giá trị và vô 

hiệu lực. 

a. Vào cuối mỗi giai đoạn, Bên này hoặc Bên kia có thể yêu cầu rằng Tòa Án 

xác định xem Tiểu Bang có tuân thủ đáng kể hay không. Trừ khi Tòa Án 

nhận thấy rằng Tiểu Bang đang vi phạm nghiêm trọng Thỏa Thuận này, tất 

cả tiền phạt tội khinh thường phán quyết chưa được giảm bớt sẽ được miễn 

trừ. Nếu Tiểu Bang được nhận thấy tuân thủ đáng kể, 
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tuy nhiên tất cả tiền phạt tội khinh thường đã tạm hoãn không được miễn 

trừ, Tiểu Bang có thể chọn chấm dứt Thỏa Thuận này. 

b. Các Bên thừa nhận rằng không có mục nào trong điều khoản này nghiêm 

cấm quyền định tội khinh thường Tòa hoặc bất kỳ quyền nào khác được sở 

hữu bởi Tòa Án. 

2. Nếu quỹ tài trợ được lập sẵn cho Thỏa Thuận này không đủ để thực thi các yếu tố 

được xác định trong bất kỳ giai đoạn nào, điều này sẽ cấu thành vi phạm nghiêm 

trọng. Xem xét liệu quỹ tài trợ có thiếu hay không, ngân quỹ hiện có từ các nguồn 

của bên thứ ba sẽ được xem xét, và các yêu cầu ngân sách bổ sung thực hiện trong 

bất kỳ giai đoạn nào cũng sẽ được xem xét. Không có cáo buộc vi phạm nghiêm 

trọng nào được căn cứ vào quỹ tài trợ không đủ có thể được thực hiện cho đến sau 

khi hoàn tất Phiên Lập Pháp 2019. 

3. Theo phạm vi và quy mô của Thỏa Thận này đưa ra, Các Bên đồng ý rằng một vi 

phạm nghiêm trọng về yếu tố đặc biệt không cần thiết cấu thành vi phạm nghiêm 

trọng của toàn bộ Thỏa Thuận, trừ khi mặt khác được nêu rõ ở đây. Vì mục đích 

của Thỏa Thuận này, và trừ khi mặt khác được nêu rõ ở đây, “vi phạm nghiêm 

trọng” được định nghĩa là việc không thực hiện để là sự "tuân thủ đáng kể" về Thỏa 

Thuận, và việc tuân thủ đáng kể có nghĩa là việc tuân thủ một điều gì đó ít nghiêm 

ngặt và chặt chẽ hơn so với mỗi điều khoản của Thỏa Thuận này. Đúng hơn là các 

sai lệch từ những thuật ngữ của Thỏa Thuận có thể xảy ra, được cung cấp bất kỳ 

sai lệch nào như vậy là không cố ý và không quan trọng, để không cản trở mục tiêu 

một cách đáng kể mà Các Bên dự định thực hiện, hoặc làm hư hỏng cơ cấu của 

Thỏa Thuận nói chung. Thỏa Thuận này là một sản phẩm của việc làm mở rộng với 

các bên liên quan và thông tin được cung cấp từ các chuyên gia trong lĩnh vực của 

họ. Đó là một ước tính được thông báo và thận trọng về kế hoạch tốt nhất nhằm giải 

quyết cơn khủng hoảng thể chất đang tiếp diễn trước Tòa Án.   Tuy nhiên, Các Bên 

nhận biết và thừa nhận nhu cầu về 
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việc linh hoạt triển khai các thay đổi toàn diện được đề nghị, cũng như mục đích và 

dự định của mỗi yếu tố có thể hoàn tất theo các phương pháp khác. Các Bên đồng 

ý thêm nữa để xem xét kỹ toàn bộ bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực 

hiện bởi Cơ Quan Lập Pháp trong khi thực thi Thỏa Thuận này để xác định xem 

tinh thần Thỏa Thuận, nếu không có trong thư này, đã có được ủng hộ hay không 

trước khi tiếp tục cáo buộc vi phạm nghiêm trọng về bất kỳ yếu tố nào không được 

xác định cụ thể cấu thành vi phạm nghiêm trọng. 

4. Các Nguyên Đơn đồng ý tham gia một quy trình theo lệnh để đề xuất bất kỳ cáo 

buộc nào về vi phạm nghiêm trọng theo Thỏa Thuận này.         Quy trình được mô 

tả đầy đủ hơn trong 

§ II.B.6 của mục Cơ Cấu Giám Sát và Cố Vấn, nhưng ở mức độ tối thiểu điều này 

sẽ bao gồm (1) trình cáo buộc khiến cho Ủy Ban Chấp Hành chú ý để đưa ra giải 

pháp khả thi, (2) tham gia một phiên hòa giải có người trung lập đã thỏa thuận, và 

sau đó (3) nếu vấn đề này không thể giải quyết, bằng cách đưa ra một kiến nghị 

trong Tòa Án để tìm kiếm khoản chi trả tiền phạt đã tạm hoãn, bắt đầu lại tiền phạt 

tội khinh thường, gia tăng tiền phạt tội khinh thường tương lai, hoặc bất kỳ khoản 

đền bù thích hợp nào khác. 

a. Nếu tiền phạt tội khinh thường phán quyết được giảm bớt, Tiểu Bang có thể 

đề nghị lịch thanh toán hợp lý về số tiền còn nợ trên cơ sở trả góp. 

b. Việc giảm bớt tiền phạt tội khinh thường phán quyết do sự phát hiện vi 

phạm nghiêm trọng, Tòa Án có thể xem xét tính chất quan trọng và ảnh 

hưởng của bất kỳ vi phạm nào như thế để xác định xem hình phạt tương ứng 

ít hơn hoặc nhiều hơn có thích hợp hay không. 

B. Chấm Dứt 

 

1. Thỏa Thuận này chấm dứt khi các Bị Đơn biểu hiện việc tuân thủ đáng kể các yêu 

cầu sau đây: 
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a. Các đánh giá đã hoàn tất dành cho các Thành Viên Tập Thể được lệnh tiếp 

nhận các đánh giá trong tù được nộp cho các tòa án hình sự địa phương 

trong thời hạn ngắn hơn 

a) 14 ngày kể từ khi lệnh đánh giá trong tù được nhận bởi các Bị Đơn, hoặc 

 

b) 21 ngày kể từ khi tòa án hình sự lệnh đánh giá trong tù; 

 

b. Việc tiếp nhận dịch vụ đánh giá nội trú dành cho các Thành Viên Tập Thể 

được lệnh nhận các đánh giá nội trú trong thời hạn ngắn hơn a) 7 ngày kể 

từ khi lệnh đánh giá nội trú được nhận bởi các Bị Đơn hoặc b) 14 ngày kể 

từ khi tòa án hình sự lệnh đánh giá nội trú; 

c. Việc tiếp nhận các dịch vụ phục hồi nội trú dành cho các Thành Viên Tập 

Thể được lệnh nhận phục hồi nội trú trong thời hạn ngắn hơn a) 7 ngày kể 

từ khi lệnh phục hồi nội trú được nhận bởi các Bị Đơn hoặc b) 14 ngày khi 

tòa án hình sự lệnh phục hồi nội trú; 

d. Việc tuân thủ đáng kể với § V.B.1.a-V.B.1.c đã được hoàn tất trong chín 

tháng liên tiếp, và bằng chứng không thiết lập rằng Tiểu Bang sẽ không thể 

tiếp tục tuân thủ lệnh Tòa. Mặt khác, Tiểu Bang đã thực hiện việc tuân thủ 

đáng kể 14 trong số 16 tháng, và bằng chứng có thể thiết lập rằng hai tháng 

mà việc tuân thủ đáng kể đã không được thực hiện là các phần nằm ngoài. 

Nếu các đánh giá nội trú có số lượng chuyển đến thấp trong bất kỳ tháng 

nào được quy định để thực hiện tuân thủ đáng kể với loại hạng đó phụ thuộc 

vào số lượng hồ sơ ít, toàn bộ việc tuân thủ nên được xem xét kỹ hơn là việc 

chỉ chú ý đến mức tuân thủ. 
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(1)  Tuy nhiên, sau sáu tháng liên tiếp tuân thủ đáng kể trong bất kỳ loại 

hạng nào, § V.B.1.a-V.B.1.c trên đây, Tiểu Bang có thể yêu cầu rằng 

các nghĩa vụ nhất định theo Thỏa Thuận này sẽ được tạm hoãn trong 

khi chờ chín tháng tuân thủ đầy đủ. 

VI. CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG 
 

A. Tội Khinh Thường 

 

Không có điều nào trong Thỏa Thuận này sẽ được xem là giới hạn các quyền định tội 

khinh thường Tòa Án hoặc bất kỳ quyền nào được sở hữu bởi Tòa Án. 

B. Các Quyền Cá nhân 

 

Không có điều nào trong Thỏa Thuận này được xem là giới hạn khả năng của bất kỳ Thành 

Viên Tập Thể cá nhân nào để có được khoản đền bù cá nhân theo bất kỳ hình thức nào mà mặt 

khác họ sẽ được quyền theo luật pháp tiểu bang hoặc liên bang ngoại trừ đối với các yêu cầu bồi 

thường về lệnh chế tài chung của tòa án được xét xử bởi hành động này. 

C. Đạo Luật Bảo Vệ và Bênh Vực 

 

Không có điều nào trong Thỏa Thuận này được xem là giới hạn khả năng Ban Đặc Trách 

Quyền Của Người Khuyết Tật Của Washington (DRW) để thực hiện các nhiệm vụ liên bang của 

họ căn cứ vào Đạo Luật Bảo Vệ và Bênh Vực Các Cá Nhân Bệnh Tâm Thần (PAIMI), 42 U.S.C. 

§ 10801, và tiếp theo, và các quy định được ban hành thêm vào đó, 42 C.F.R. § 51 và tiếp theo, 

Đạo Luật Trợ Giúp Người Bị Khuyết Tật Đang Tiến Triển và Dự Luật về Quyền (DD),  42  U.S.C.  

§15041,  và tiếp theo,  và các quy định được ban hành thêm vào đó,     45 C.F.R. § 1386 và thêm 

vào đó, và Đạo Luật Bảo Vệ và Bênh Vực Quyền Cá Nhân (PAIR),     29 U.S.C. § 794e. 
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D. Các Điều Khoản Thỏa Thuận 

 

Thỏa Thuận này gồm có tất cả các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận bởi Các Bên. 

Không có các thỏa thuận sơ bộ, bằng miệng hoặc cách khác, về chủ đề của Thỏa Thuận này được 

xem là tồn tại hoặc ràng buộc bất kỳ Các Bên nào ở đây. 

Các Bên đã tham gia, và có một cơ hội công bằng để tham gia, trong dự thảo và chấp thuận 

dự thảo của Thỏa Thuận này. Không giải thích bất kỳ điều nào không rõ ràng đối với bất kỳ Bên 

nào dựa vào yêu cầu bồi thường rằng Bên này đã soạn thảo theo cách diễn đạt khó hiểu. 

E. Ủy Quyền Ràng Buộc 

 

Những người ký tên trong Thỏa Thuận này đại diện và bảo đảm họ có đầy đủ quyền lực và 

ủy quyền để đưa vào trong Thỏa Thuận này và để thực hiện tất hành động được yêu cầu của họ tới 

mức cho phép của luật pháp. Mỗi người ký tên bảo đảm rằng họ đã đọc toàn bộ và đồng ý với tất 

cả các điều khoản và điều kiện gồm có ở đây. 

F. Các Sửa Đổi 

 

Sự khác biệt từ quy trình được nêu ra trong mục cơ cấu Giám Sát và Cố Vấn, § II.B.5, Thỏa 

Thuận này có thể được sửa đổi theo thỏa thuận chung của Các Bên và chấp thuận của Tòa Án.  Để 

ràng buộc, các sửa đổi này phải được thể hiện bằng văn bản, được ký bởi những người được ủy 

quyền để ràng buộc với mỗi Bên, và được chấp thuận bởi Tòa Án. Các Bên đồng ý thêm nữa để 

làm việc trên cơ sở thiện chí nhằm có được sự chấp nhận về các sửa đổi hoặc bổ sung cần thiết của 

Tòa Án. 

G. Miễn Trừ 

 

Các điều khoản của Thỏa Thuận này có thể được miễn trừ chỉ bằng văn kiện được thực 

hiện bởi Bên miễn trừ và được chấp thuận bởi Tòa Án. Việc miễn trừ của bất kỳ Bên nào về bất 

kỳ vi phạm nào trong Thỏa Thuận này sẽ không được xem như hoặc phối hợp là một miễn trừ về 

bất kỳ vi phạm nào khác, dù có trước, sau hoặc đồng thời của Thỏa Thuận này. 
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H. Điều Khoản Hiệu Lực Từng Phần 

 

Các điều khoản của Thỏa Thuận này có thể hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ tòa án nào quyết 

định bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này vô hiệu thì sự vô hiệu đó sẽ không ảnh hưởng đến 

các điều khoản khác của Thỏa Thuận này. 

I. Người Kế Nhiệm 

 

Thỏa Thuận này sẽ có hiệu lực đối với phúc lợi và ràng buộc với các đại diện hợp pháp và 

bất kỳ (các) người kế nhiệm nào của các Nguyên Đơn và Bị Đơn. 

J. Không Miễn Trừ Các Tranh Chấp và Vấn Đề 

 

Thỏa Thuận này biểu trưng cho sự thỏa hiệp các vấn đề đã xác định ở đây. Cả hai bên đều 

không miễn trừ quyền về tranh chấp tài sản hợp pháp hay thực tế trong bất kỳ tranh chấp tương lai 

nào phát sinh trong thời hạn Thỏa Thuận này, hoặc trong trường hợp là Thỏa Thuận này kết thúc, 

chấm dứt, hoặc trở nên vô hiệu và vô giá trị, vì bất kỳ lý do nào. 

K. Ảnh Hưởng Việc Tòa Án Từ Chối Kiến Nghị Để Chấp Thuận 

 

Nếu, vì bất kỳ lý do nào, cuối cùng là Tòa Án không chấp thuận Thỏa Thuận này là một 

dàn xếp công bằng, hợp lý và duy nhất của vụ kiện tranh chấp Trueblood giữa các Nguyên Đơn và 

Bị Đơn, Thỏa Thuận này sẽ vô hiệu và vô giá trị. 

L. Sự Chấp Hành 

 

Thỏa Thuận này có thể được chấp hành trong các bên đối tác, mỗi bên sẽ được xem là một 

bên đầu tiên và tất cả cùng thực hiện sẽ cấu thành một văn kiện duy nhất. Thỏa Thuận này có thể 

được chấp hành bởi chữ ký được chuyển qua fax hoặc thư điện tử sẽ được xem như cùng một chữ 

ký là chữ ký gốc. 
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