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Hội đồng Đánh giá Thanh thiếu niên phạm tội 
  
 Mô tả Dịch vụ 

Hội đồng Đánh giá Thanh thiếu niên phạm tội (YOAP) là một hội đồng đặc biệt do Bộ Phúc lợi Xã hội 
(SWD) và Bộ Dịch vụ Cải tạo (CSD) đồng thành lập để đưa ra các quan điểm chuyên môn phối hợp 
cho các quan tòa và thẩm phán về chương trình cải tạo phù hợp nhất khi tuyên án những người phạm tội 
là thanh thiếu niên. 

    
 Nhóm đối tượng 

1. Những người phạm tội là nam từ 14 tuổi đến dưới 25 tuổi; 
2. Những người phạm tội là nữ từ 14 tuổi đến dưới 21 tuổi. 

    
 Nội dung Dịch vụ 

Sau khi nhận được yêu cầu từ các quan tòa / thẩm phán, các thành viên thuộc YOAP là đại diện từ cả 
hai bộ sẽ xem xét kỹ tất cả các báo cáo về tính phù hợp của SWD và CSD và các tài liệu liên quan về 
các trường hợp. Họ cũng sẽ phỏng vấn từng người phạm tội, xem xét tất cả các phương án điều trị khả 
thi cho người phạm tội liên quan và đưa ra khuyến nghị về chương trình cải tạo phù hợp nhất cho các 
quan tòa / thẩm phán để tham khảo khi tuyên án. 

    
 Yêu cầu 

1. Các báo cáo về tính phù hợp từ cả SWD và CSD đã được / đang được yêu cầu; 
2. Người phạm tội sẽ bị tạm giam dưới sự quản thúc của CSD để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

đánh giá y tế, tâm thần và/hoặc tâm lý, và phỏng vấn của YOAP. 
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