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Sacramento County Behavioral Health 
Services mong muốn được lắng nghe ý kiến 

của cộng đồng về 
Laura’s Law /Assisted Outpatient Treatment 

đăng ký bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới 
 

 
 

 

 
 

Đăng ký tại đây: 
https://tinyurl.com/SacBHS 

 
 
 

 
Ngày 19 tháng 4 

năm 2021 
4:00 chiều – 6:00 chiều 

 

NGƯỜI THÔNG 
DỊCH viên sẽ ở đó 

nếu bạn muốn 

 

 
 

Các nhà cung cấp được khuyến khích hỗ trợ các thành viên cộng đồng đăng ký. Liên kết zoom sẽ sớm 
được cung cấp. 

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc nếu quý vị muốn tham dự và cần sắp xếp thông dịch viên hay bố trí điều 
chỉnh hợp lý, vui lòng liên hệ với Anne-Marie Rucker theo số (916) 875-3861 hoặc theo địa chỉ 
ruckera@saccounty.net.  

 

Câu hỏi và trả 
lời 

https://tinyurl.com/SacBHS
mailto:ruckera@saccounty.net


Điều Trị Ngoại Trú Có Hỗ Trợ Chăm Sóc 
2/3/2021 

 
Khái Quát Bối Cảnh 
Dự Luật Quốc Hội 1421 của Nữ Dân Biểu Helen Thomson đã được phê chuẩn thành 
luật vào năm 2002. Luật này thường được gọi là Luật Laura, được đặt theo tên của 
Laura Wilcox, một nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần bị giết bởi một người 
đàn ông trước đó đã từ chối điều trị tâm thần. Luật đã chỉ định tùy chọn triển khai Điều 
Trị Ngoại Trú Có Hỗ Trợ Chăm Sóc (Assisted Outpatient Treatment, AOT) theo lệnh 
của tòa án cho các Quận.  

DLQH 1421 ban đầu yêu cầu Quận chọn tham gia thông qua một nghị quyết của Ban 
Giám Sát. Trong chu kỳ lập pháp cuối cùng, Dự luật quốc hội 1976 đã được chuyển 
thành luật và quy định việc tham gia chương trình không còn là tùy chọn nữa. Giờ đây, 
các Quận bắt buộc phải triển khai AOT hoặc quyết định không tham gia trước ngày 1 
tháng 7 năm 2021. 

Yêu Cầu Của Tòa Án 
AOT là dịch vụ ngoại trú theo lệnh của tòa án dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên, 
mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng và có tiền sử (a) nhập viện tâm thần, (b) bị ngồi tù 
hoặc (c) đe dọa, thực hiện hành vi hoặc cố gắng thực hiện hành vi bạo lực nghiêm 
trọng đối với bản thân hoặc người khác. Người nhận dịch vụ trước tiên phải được điều 
trị tự nguyện trong vòng 10 ngày qua. 

Các thành viên trong gia đình, bạn cùng phòng, nhà cung cấp dịch vụ điều trị và cơ 
quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu mở cuộc điều tra để xác định xem liệu người 
nhận dịch vụ có đáp ứng các tiêu chí hay không. Chỉ có các giám đốc phụ trách sức 
khỏe tâm thần của Quận hoặc người được chỉ định của họ mới có thể đệ đơn thỉnh 
nguyện lên tòa án. Người có tên trong đơn thỉnh nguyện có quyền có luật sư bào chữa 
do tòa án chỉ định. 

Nếu thẩm phán nhận thấy rằng người nhận dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn, lệnh AOT 
sẽ áp dụng trong thời gian điều trị 180 ngày và không quá 180 ngày. Sau 180 ngày, 
giám đốc chương trình AOT có thể đệ đơn xin thêm 180 ngày điều trị. Nếu người nhận 
dịch vụ không tuân thủ việc điều trị thì người nhận dịch vụ có thể được chuyển đến 
bệnh viện và bị giữ lại trong vòng 72 giờ. Sau 72 giờ, các tiêu chuẩn nhập viện nội trú 
tương tự sẽ vẫn được áp dụng (gây nguy hiểm cho bản thân, người khác hoặc bị 
khuyết tật nặng). 

Tòa án không thể ra lệnh cho dùng thuốc mà không có sự chấp thuận tự nguyện của 
người nhận dịch vụ. 

Chương Trình 
Các quận đã triển khai dịch vụ này bằng cách sử dụng mô hình Thỏa Thuận Đối Tác 
Dịch Vụ Toàn Diện (Full Service Partnership, FSP) hoặc Điều Trị Cộng Đồng Tích Hợp 
Chuyên Sâu (Assertive Community Treatment, ACT).  




