Giao thức Phiên tòa Trực tuyến của tòa SMC
Tòa án Thành phố Seattle (SMC) cung cấp các phiên tòa video WebEx và các mẫu đơn điện tử
Adobe của luật sư.

Giao thức Phiên tòa bằng Video
•
•
•
•
•

Đăng nhập sớm và cư xử lễ độ giống như một phiên tòa đích thân
Nếu có camera, hãy mở nó lên trong khi tiến diễn phiên tòa của mình
Không được nói nếu chưa có phép của tòa
Hãy kiên nhẫn với bất cứ trở ngại nào về công nghệ
Quan tòa có thể quyết định đình chỉ hoặc đình hoãn phiên tòa trực tuyến này nếu công
nghệ không hoạt động.

Tham gia trong phiên tòa được ghi thu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Các phiên tòa bằng video được ghi thu. Để có được bản ghi âm rõ ràng, điều quan trọng
là chỉ một người nói từng lược và phải nói rõ ràng
Khi nói, hãy luôn nhận dạng chính mình trước
Hãy tắt tiếng micrô của quý vị khi ngưng/không nói
Hãy ráng tìm một nơi yên tĩnh nhằm tham gia phiên tòa
Hãy chú ý và nhìn vào màn hình
Nếu có vấn đề với âm thanh của người đang phát ngôn, hãy giơ tay ra dấu hiệu cho
người đó. Nếu quý vị đang nói và thấy dấu hiệu dừng lại, hãy ngừng nói cho đến khi hết
trục trặc
Phát biểu rõ ràng sự phản đối nào và cùng lúc giơ tay lên
Tòa án có thể tắt tiếng bất cứ người tham gia nào đang làm gián đoạn phiên tòa
Nếu quý vị có câu hỏi về kỹ thuật hoặc thủ tục, hãy gửi email cho
SMC_Adobe_Bailiffs@Seattle.gov trước phiên tòa, hoặc là hỏi Cảch lại thông qua tính
năng chat WebEx trong lúc tiến diễn phiên tòa
Cấm bất cứ hình thức nào quay video, ghi âm, chụp ảnh, chụp màn hình hoặc tái tạo
luồng trực tiếp, trừ khi có phép của thẩm phán
Quan sát viên tòa án phải tắt video và tắt tiếng của máy họ.

Các phương pháp tốt nhất để kết nối mạng của quý vị trong phiên tòa
•

•
•

Yêu cầu những người khác trong nhà quý vị không phát trực tuyến các thể loại như
nhạc, phim hoặc trò chơi điện tử trên mạng Wifi quý vị vì làm như có thể khiến kết nối
của mình kém đi
Nếu có thể, hãy sử dụng dây ethernet để kết nối máy tính để bàn/sách tay với bộ định
tuyến mạng (router) để có kết nối mạng nhanh hơn
Hãy tắt Wifi trên điện thoại di động của quý vị, để trách tình trạng có các ứng dụng đang
chạy làm chậm mạng của mình.

•

Nếu quý vị bị trở ngại âm thanh hoặc video trong cuộc họp trong WebEx, quý vị có thể
yêu cầu tính năng cuộc họp gọi cho mình. Hãy nhấp vào “…” (tùy chọn khác) và nhấp vào
“tùy chọn âm thanh.” Ghi số điện thoại của mình vào phần “Gọi cho tôi” và nhấp vào
“Chuyển.” Tính năng cuộc họp sẽ tự động gọi đến điện thoại của quý vị.

Vì sao chọn WebEx?
Thành phố Seattle đã chọn sử dụng WebEx cho các phiên tòa trực tuyến vì tính bảo mật và
quyền riêng tư dữ liệu của nó:
•
•
•

WebEx tự động bảo vệ dữ liệu của người dùng, mà không cần đến người dùng chọn lựa
không chia sẻ dữ liệu của họ
Cisco WebEx thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt thường xuyên để duy trì các yêu cầu bảo
mật quan trọng
Tất cả thông tin liên lạc giữa các ứng dụng Cisco WebEx và trang mạng Cisco WebEx
Cloud diễn ra qua các kênh an toàn được mã hóa
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