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Liên lạc với hệ 
thống pháp lý 
hình sự là một 
cơ hội để quý 
vị có một sự 
thay đổi tích 

cực.

Tại sao lại phải điều trị? Sử dụng ma túy hoặc rượu có thể là 
nguyên nhân khiến quý vị bị bắt giữ hoặc bị bắt trở lại. Ma 
túy hoặc rượu không phải là lý do bào chữa cho hành vi 
phạm tội, việc bị bắt giữ là cơ hội để giúp quý vị cai nghiện 
ma túy hoặc rượu. Dù quý vị được thả hay bị bắt giam, quý 
vị cũng nên suy nghĩ đến việc điều trị nghiện ma túy hoặc 
rượu.  
 
Quý vị vẫn phải trải qua tiến trình pháp lý hình sự. Hãy hỏi 
xem có phiên tòa xử về ma túy không.  
● Quý vị có thể chọn việc điều trị cai nghiện ma túy thay vì 

phải vào nhà giam hay nhà tù. 
● Quý vị có thể nhận một bản án nhẹ hơn, hoặc các tội 

danh của quý vị có thể được xóa bỏ, nếu quý vị chấp 
nhận điều trị. Tuy nhiên, nếu quý vị không theo đúng tiến 
trình thì các tội danh có thể được tái lập lại và quý vị có 
thể phải nhận một bản án nặng hơn.  
 

Chấp nhận điều trị còn đòi hỏi hơn là đi ở tù. Đó là một việc 
khó khăn, nhưng nó có lợi cho quý vị nhiều hơn là phải thụ 
án. 

This brochure informs people involved in the criminal justice system and their families about 
substance abuse treatment resources in prison and in the community. It describes what can be 
gained through substance abuse treatment while a person is incarcerated, on probation, or on 
parole. It encourages people to seek help for substance use disorders and stresses the importance 
of family support when seeking this assistance. To view the English version, please visit 
http://www.kap.samhsa.gov/products/brochures/consumer/index.htm 



 

Điều trị cai nghiện ma túy và rượu là gì? Điều trị có nghĩa là  
● Tham gia các buổi tư vấn và họp nhóm về ma túy  
● Tránh những người, các địa điểm, và hoàn cảnh có thể đem 

rắc rối cho quý vị  
● Hợp tác với người tư vấn của quý vị để chứng tỏ rằng quý 

vị thật sự đang cố gắng thay đổi đời quý vị   
● Học những điều như kềm chế sự nóng giận và kỹ năng làm 

việc để quý vị có nhiều lựa chọn hơn trong đời.  
 
Tôi bắt đầu từ đâu?  
● Nhận ra rằng quý vị đã chán ngấy những rắc rối.   
● Yêu cầu gia đình giúp quý vị tham gia vào—và tiếp tục 

việc—iều tri.
● Nếu quý vị đang bị giam giữ, yêu cầu tòa hoặc nhân viên 

quản chế giúp đỡ quý vị trong vấn đề cai nghiện ma túy 
hoặc rượu.  

● Nếu quý vị được tại ngoại khi đóng tiền thế chân, quý vị sẽ 
có các nguồn trợ giúp khác. Hỏi luật sư hoặc một nhân 
viên tòa án về các chương trình trong vùng, hoặc đọc mặt 
sau của tài liệu này.  

  
 

Quý vị có nhiều lựa chọn và cơ hội hơn là quý vị nghĩ.  



 
 

Sau đây là một số cách khác để tìm sự giúp đỡ:  
 

● Gọi số 1-800-662-4357 và nhân viên tổng đài sẽ cho quý vị biết những 
chương trình chữa trị nào ở gần quý vị. Hoặc quý vị có thể truy cập tại 
http://dasis3.samhsa.gov/.  

● Hội những Người Nghiện Rượu Vô Danh (Alcoholics Anonymous) và 
Nghiện Ma Túy Vô Danh (Narcotics Anonymous) của địa phương được liệt 
kê ở các trang màu trắng trong niên giám điện thoại của quý vị.  

● Các chương trình điều trị cai nghiện ma túy và rượu khác được liệt kê ở các 
trang màu vàng. Hãy tìm dưới mục “Lạm Dụng Ma Túy” (Drug Abuse.)  

● Các chương trình do tiểu bang phụ trách được liệt kê ở các trang màu xanh 
dương trong mục sở y tế địa phương.  
 

Khi quý vị tham gia chương trình chữa trị, hãy nói chuyện với người tư vấn  về 
các quyền riêng tư của quý vị. 

Cách thức quý vị giải quyết tình trạng hiện 
nay thế nào là tùy quý vị. Tiến hành điều trị 
cai nghiện ma túy có thể là điểm khởi đầu 
cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.  

 

This brochure was created to accompany the publication Substance
Abuse Treatment for Adults in the Criminal Justice System, #44 in the
Center for Substance Abuse Treatment’s Treatment Improvement
Protocol series.
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