Tòa án Thi hành Luật Điều trị Không Tự nguyện
Tòa án Thi hành Luật Điều trị Không Tự nguyện (Involuntary Treatment Act, hay ITA)
xử lý các trường hợp không thuộc vụ án hình sự mà liên quan đến việc điều trị sức
khỏe tâm thần theo lệnh của tòa. Tòa án ITA tọa lạc tại Tòa nhà Ninth and Jefferson (ở
góc đường Ninth Avenue và Jefferson Street) thuộc khuôn viên Trung tâm Y tế
Harborview, cách Tòa án Quận King ở trung tâm Seattle
khoảng sáu dãy nhà về phía đông và cách xa lộ I-5 ba dãy
nhà về phía đông.
Địa chỉ đường:
Ninth and Jefferson Building
908 Jefferson Street
Seattle, WA 98104-2433
Ngày và giờ làm việc:
Thứ hai – thứ sáu, 8:30 sáng – 4:30 chiều
•

Các ngày lễ và ngày ngừng hoạt động tòa án

Hướng dẫn đường
•
•
•
•

Đi xe buýt (Liên kết đến trang web lập kế hoạch chuyến đi của King County Metro)
Lái xe (Liên kết đến Google Maps.) Quý vị có thể tìm phần hướng dẫn lái xe chung tại
trang web của UW Medicine-Harborview.
Thông tin về nơi đậu xe
Tải xuống bản đồ của khuôn viên Trung tâm Y tế Harborview (định đạng PDF - liên
kết này dẫn ra ngoài).

Các tiện nghi, sắp xếp hỗ trợ cho người khuyết tật

Nếu bị khuyết tật, quý vị có thể yêu cầu một sắp xếp đặc biệt bằng cách hoàn tất mẫu
Yêu cầu Sắp xếp Hợp lý. Mẫu này có phần hướng dẫn cách điền đơn.
Tòa nhà Ninth and Jefferson Building và Tòa án ITA có các tiện nghi cho người khuyết
tật và đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA).
Kiểm tra an ninh
Quý vị cần đi qua một trạm kiểm tra an ninh khi vào Tòa án ITA bên trong tòa nhà Ninth
and Jefferson Building. Vui lòng dành vài phút để tìm hiểu về các đồ vật bị nghiêm cấm
tại tất cả các cơ sở tòa án của Quận King. Hãy xem video này để biết thêm về việc
kiểm tra an ninh tại các lối vào của tòa án.
Dịch vụ giữ trẻ
Tòa án ITA không có dịch vụ giữ trẻ.
Ăn uống, cà phê và các tiện nghi khác
Tìm hiểu thông tin về nơi ăn uống, tiệm cà phê, máy giao dịch ngân hàng tự động (ATM)
và các tiện nghi khác tại khuôn viên Harborview (liên kết này dẫn ra ngoài).

