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Giấy Báo của Cơ Sở Cai Nghiện Rượu và Ma Túy cho Người Lớn Hạt Santa Clara 
(Santa Clara County Adult Drug and Alcohol Facility Advisement Form) 

 
Một cơ sở có hoàn cảnh không ảnh hưởng rượu và ma túy được cấp chứng chỉ hành nghề 

(Certified Sober-Living Environment), sẽ chịu sự chi phối bởi giao kèo đã ký với Department of 
Alcohol and Drugs - D.A.D.S (Dịch Vụ Cai Nghiện Rượu và Ma Túy).  Thêm vào đó, cơ sở này còn 
được cấp giấy chứng nhận của Santa Clara County’s Certification Guidelines, là nơi cung cấp các dịch 
vụ chỉnh lý của D.A.D.S và Adult Probation Department (Sở Quản Chế Người Lớn).  Tất cả mọi người 
sống tại cơ sở có hoàn cảnh không ảnh hưởng rượu và ma túy đều đã trải qua thủ tục kiểm tra lịch sử 
các tiền án do Sở Quản Chế Người Lớn tiến hành.  Không người nào được phép làm việc hoặc sống tại 
cơ sở có hoàn cảnh không ảnh hưởng rượu và ma túy nếu trước đây đã bị kết án tội đại hình nghiêm 
trọng hoặc bạo hành, phóng hỏa, hoặc tấn công tình dục. Thêm vào đó, DADS sẽ thường xuyên đến 
với cơ sở có hoàn cảnh không ảnh hưởng rượu và ma túy để bảo đảm về phẩm chất và sự an toàn. Luật 
định thời hạn 3 năm để bạch hóa hồ sơ các tội đại hình nghiêm trọng, nhưng không áp dụng đối với tội 
phóng hỏa hoặc tấn công tình dục.   
 

Nếu một người đủ điều kiện tham gia cơ sở có hoàn cảnh không ảnh hưởng rượu và ma túy thì 
người này phải trải qua thủ tục của Sở Quản Chế Người Lớn để được kiểm tra lịch sử các tiền án.  Sau 
khi hoàn tất kiểm tra lịch sử các tiền án, Sở Quản Chế Người Lớn sẽ chỉ định đương đơn có đủ điều 
kiện để vào cơ sở có hoàn cảnh không ảnh hưởng rượu và ma túy hay không.  Sở Quản Chế Người 
Lớn kế đó sẽ tiêu hủy tất cả hồ sơ yêu cầu về lịch sử các tiền án để bảo mật lý lịch của khách hàng. 
 
 
______ Tôi hiểu nội dung trên đây, và tôi quyết định đi đến cơ sở có hoàn cảnh không ảnh hưởng rượu 

và ma túy có chứng chỉ. Khi ký tên dưới đây, tôi ủy quyền cho Sở Quản Chế Người Lớn được 
xem hồ sơ lịch sử các tiền án của tôi và tôi hiểu rằng nếu tôi không bị kết án các tội danh ghi 
trong đoạn 122 của Santa Clara County’s Certification Guidelines năm 2000, thì tôi được đến 
ở tại cơ sở có hoàn cảnh không ảnh hưởng rượu và ma túy.  

 
 
 
________________________________________________________     ____________________ 
Tên (viết tên chữ in và ký tên)                                                                     Ngày   
 
 
________________________________________________________     ____________________ 
Số An Sinh Xã Hội      Số Bằng Lái Xe/ID.                                   Ngày sanh 
 
 


