
Hiểu rõ các 
quyền của 
bạn khi bị 
giam giữ



GIỮ AN TOÀN CHO BẠN
Bạn có quyền được bảo vệ an toàn. Điều này bao gồm việc giúp bạn xây dựng các mối 
quan hệ tích cực với cán bộ quản giáo riêng của bạn trong thời gian bị giam giữ để 
ngăn chặn việc bắt nạt và bạo lực, giúp bạn cảm thấy an toàn và được chăm sóc.

ĐẢM BẢO BẠN CẢM THẤY ĐƯỢC CHĂM SÓC VÀ  
TÔN TRỌNG
Trong khi bị giam giữ, bạn có quyền được chăm sóc và tôn trọng bởi tất cả các cán bộ nhân 
viên. Điều này bao gồm việc bạn được đưa ra ý kiến trong các quyết định liên quan đến bản 
thân và tham gia vào kế hoạch chăm sóc bạn khi bị tạm giữ và khi được trả tự do.

LẮNG NGHE CẢM NHẬN VÀ QUAN ĐIỂM CỦA BẠN 
Bạn có quyền đưa ra quan điểm và được lắng nghe trong những vấn đề liên quan đến 
bạn. Điều này có thể nằm trong trình độ học vấn của bạn, các mối quan hệ gia đình, sự 
phát triển cá nhân và các kế hoạch khi được trả tự do.

ĐƯỢC ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG
Bất kể bạn đã làm gì hay bạn là ai, bạn có quyền được đối xử công bằng. Nghĩa là bạn 
sẽ nhận được tất cả những thứ bạn được hưởng và không bị phân biệt đối xử.

ĐƯỢC GIÁO DỤC
Bạn có quyền được giáo dục trong thời gian bị giam giữ. Điều này bao gồm việc học các 
kỹ năng mới để tiến bộ hơn khi được phóng thích, đạt được các bằng cấp được công 
nhận trên toàn quốc và cải thiện quan điểm của bạn đối với giáo dục. 

 

Những gì bạn  
cần biết

Luật pháp quy định rằng nếu bạn dưới 18 tuổi và đang bị giam giữ, 

bạn vẫn có quyền con người. Những quyền đó mang lại cho bạn 

sự bảo vệ và khi đó, nhà tù phải:



HỖ TRỢ BẠN GIỮ GÌN LỐI SỐNG LÀNH MẠNH
Bạn có quyền giữ cho mình lối sống lành mạnh khi bị giam giữ. Điều này bao gồm việc đạt 
được các kỹ năng trong việc phát triển một thói quen mới, học tập và rèn luyện cơ thể. Ngoài 
ra còn có các kỹ năng xây dựng nhóm hữu ích cho bạn khi trở lại cộng đồng và những 
phương pháp mới giúp bạn tương tác và trở nên thân thiết hơn với những người khác.

GIÚP ĐỠ BẠN KHI ỐM ĐAU
Bạn có quyền tiếp cận một loạt các dịch vụ y tế để đảm bảo mình nhận được sự trợ giúp 
thích hợp trong thời gian bị giam giữ đến từ các nhóm hỗ trợ sức khỏe tâm thần, sức khỏe 
tình dục, nha sĩ, chuyên gia tâm thần, y tá và bác sĩ.

HỖ TRỢ KHI BẠN ĐƯỢC TRẢ TỰ DO
Bạn có quyền được hỗ trợ đầy đủ khi được phóng thích. Trong suốt thời gian bạn ở lại, các 
nhân viên phụ trách vấn đề tái hòa nhập cộng đồng sẽ phối hợp và hỗ trợ bạn khi bạn 
được phóng thích. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng các kỹ năng mới và cách đương đầu để 
thúc đẩy sự trở lại tích cực trong cộng đồng của bạn.

GIÚP BẠN MẠNH DẠN NÓI RA NHỮNG ĐIỀU KHÔNG ĐÚNG
Bạn có quyền nâng cao nhận thức về bất kỳ vấn đề nào mà bạn cảm thấy không thoải 
mái khi bị giam giữ. Điều này có thể được thực hiện thông qua trao đổi với cán bộ quản 
giáo riêng của bạn hoặc nộp đơn khiếu nại. Một cố vấn hoặc viên chức đồng trang lứa với 
bạn có thể tư vấn thêm cho bạn về điều này. 

Bạn có thể điền vào mẫu PCF1 gửi cho nhân viên trại, sau đó là quản lý trại giam. PCF2 sẽ được 
chuyển thẳng tới Thống đốc và phải được giải quyết trong vòng một tuần.

Nếu vẫn không hài lòng, bạn có thể hỏi cán bộ/nhân viên phụ trách để biết thông tin về cách 
khiếu nại lên Ủy ban Khiếu nại Nội bộ (ICC) hoặc Thanh tra viên.

Cảm ơn những thanh niên trẻ của dự 

án Youth Justice Voice’s Inside Out (HMPYOI 

Polmont) đã đóng góp cho hướng dẫn này.



CYCJ được tài trợ chính bởi Chính phủ 
Scotland và do Đại học Strathclyde 

điều hành. 
Email: cycj@strath.ac.uk

www.cycj.org.uk
@CYCJScotland

@cycj_scotland   
Tel: 0141 444 8622

Điều thực sự quan trọng cần biết khi bạn là một thanh niên đang bị 

giam giữ trong tù là bạn vẫn có các quyền trong Covid-19, cho đến 

khi chúng có thể được thực hiện một cách an toàn.

 
Điều quan trọng là bạn vẫn nhận được các quyền của mình đối với:

 Giáo dục 

 Rèn luyện cơ thể và không khí trong lành 

 Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần 

 Liên hệ với gia đình, bạn bè và cố vấn pháp lý, nhân  

 viên xã hội của bạn 

 Tư vấn pháp lý trước khi xử lý kỷ luật (trong tù   

 hoặc tòa án hoặc tại các hội đồng) 

Ủy ban Trẻ em & Thanh niên Scotland 
Email: inbox@cypcs.org.uk
cypcs.org.uk
        @cypcs         @cypcs          /cypcs

Nếu bạn muốn xem tài liệu này ở định dạng khác, 
vui lòng báo cho chúng tôi biết.


