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An ninh 
Tòa Dân sự và Hành chính NSW (NCAT) hướng đến việc cung ứng một môi trường an toàn 
mà tất cả những người tham gia đều cảm thấy an toàn tại các tòa nhà và phòng xét xử của 
chúng tôi 

Đạo luật Court Security Act 2005 (Đạo luật An ninh Tòa án 2005) giúp cung ứng an ninh cho 
các tòa án và tòa án chuyên biệt (tribunals). Sẽ có thể bị xem là phạm luật nếu không tuân 
theo các hướng dẫn hợp pháp của nhân viên an ninh chiếu theo Đạo luật này. 

Các thủ tục dò quét 
Một số địa điểm xét xử của NCAT có các thiết bị dò quét an ninh ở cửa vào, kiểu giống như ở 
phi trường.  

Nếu quý vị vào các cơ sở của NCAT mà có kiểm tra an ninh: 

• Đặt tất cả các thứ đem theo của quý vị vào băng chuyền để đưa qua máy dò 
• Bước qua cửa có thiết bị dò kim loại 
• Nhân viên an ninh cũng có thể dùng máy cầm tay để dò kim loại nơi quý vị. 

Các hoạt động dò quét tạm thời và ngẫu nhiên cũng đôi khi được thực hiện tại các địa điểm 
NCAT khác. 

Các vật dụng không được phép 
Không được đem vào cơ sở NCAT các thứ sau đây. 

Các món bị cấm  
• Súng 
• Dao 
• Các vũ khí bị cấm 
• Ma túy 

Các món có khả năng gây nguy hiểm hoặc đe dọa 
• Dụng cụ, như đinh vít, chìa vặn đai ốc (spanners) và búa 
• Kéo và các vật dụng bén nhọn 
• Chai nước thủy tinh hoặc các bình/hộp thủy tinh khác. 
• Mũ bảo hiểm loại đi xe gắn máy 
• Ống chích, nếu không có giấy phép y tế để sử dụng 
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Sẽ bị xem là phạm luật nếu đem các món bị cấm vào các cơ sở NCAT. Các món bị cấm sẽ bị 
tịch thu và giao nộp cho cảnh sát. 

Nhân viên an ninh có thể giữ các thứ nào khác nếu xét là có khả năng gây nguy hiểm hoặc đe 
dọa. Các thứ này sẽ được trả lại cho quý vị khi quý vị rời cơ sở chúng tôi. 

Những người đến NCAT cũng không được phép đem rượu vào các cơ sở NCAT. 

Các đe dọa an ninh 
Các đe dọa hoặc bình luận về vũ khí, chất nổ hoặc các ý định gây thiệt hại hoặc thương tích 
đều bị xem là nghiêm trọng. Chúng tôi có thể từ chối không cho vào tòa nhà và có thể gọi 
cảnh sát. 

Các câu hỏi thông thường 

Tôi có phải được dò quét? 
Có, nếu quý vị đến các cơ sở NCAT mà có máy dò quét an ninh. Điều kiện để được vào tất cả 
NCAT là phải tuân thủ với các thu xếp về an ninh. 

Nếu như tôi có lý do thể chất hoặc y tế làm cho tôi không thể được dò 
quét? 
Nếu quý vị không thể được dò quét vì có khuyết tật hoặc có cấy ghép thiết bị y tế, vui lòng báo 
cho nhân viên an ninh. Họ sẽ trợ giúp bằng cách dùng phương pháp dò quét khác.  

Các nhân viên an ninh đã được huấn luyện để thực hiện khám xét theo cung cách nhằm bảo 
vệ sự riêng tư và phẩm cách của quý vị. 

Máy quang tuyến X có gây nhiễm bẩn hoặc thiệt hại cho vật dụng của tôi? 
Không. Các máy quang tuyến X được bảo trì thường xuyên. Tất cả việc chụp chiếu đều giữ 
dưới mức an toàn luật pháp cho phép. Tia X phát ra từ máy không có tính phóng xạ. Các tia 
này không gây ảnh hưởng nơi thức ăn và thuốc men và các vật dụng khác kể cả vật dụng 
điện tử. 

Thủ tục an ninh sẽ gây chậm trễ? 
Quý vị phải tuân theo thủ tục an ninh để được vào cơ sở NCAT. Để giảm việc chậm trễ nếu 
có, xin vui lòng đến sớm và xem xét cẩn thận về các vật dụng mà quý vị mang theo. 
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