Fö renta staterna brottslingar hemma besö ka system
Fängelser över hela USA fånga den till populariteten av erbjuder fjärr, "Hemservice,"
visitation. Inte bara är det bekvämt för fängelse personal, intagna och familjemedlem
mar, men det är också ett sätt för fängelset att samla in intäkter eftersom i de
flesta fall at-home visitation är en betaltjänst.

Fö r att kunna komma
åt remote umgänge med din fånge, du måste ha förmågan att få på Internet, du måst
e ha en enhet som innehåller en webbkamera och du måsteha ett betal- eller kreditk
ort för att betala för besöken. Vissa fängelser erbjuder ett besök en vecka gratis, men
efter att de betalas. Andra gör att du kan komma till fängelse att besöka gratis, men
debiterar för alla remote besök.

Du måste vanligtvis registrera
dig för ett gratis konto på oavsett video visitation tredjepartsleverantör som fängelset
kontrakt med. När du har registrerat dig, kan du börja att schemalägga besök med di
n fånge. Du förväntas att slå på enheten några minuter före det schemalagda besöket
, få den webbkamera igång, Kontrollera volymen är upp, etc. Din fånge anländer för b
esöket strax innan den är schemalagd att starta och när det börjar kan du se varandra
. Besöken brukar pågå i 15-30 minuter för ett fast pris.

I området i
närheten finns det flera fördelar med att besöka din fånge distans, inklusive att
vara i bekvämligheten av ditt eget hus och förenkla om du har barn.

De flesta människor känner
sig mer bekväma i sina egna hem. Genom att använda remote visitation, kommer du
att kunna sitta i soffan, undvika att gå i svårt väder, reser långa sträckor, i den mörka,
etcetera. Dessutom, medan många goda människorbesöker intagna på fängelser runt
om i landet, finns det alltid möjligheten att köra in inte så bra människor. Detta kan u
ndvikas med remote visitation.

I området i
närheten finns det ständiga dilemman för föräldrar som är i förvar. Likamycket som d
e vill se sina barn, det finns också den oro som besöker utsätter dem för negativitet i f

ängelse och allt som innebär det. Detta kan tyckas orättvist och traumatiserande för d
em.

Med remote visitation förs barn inte till fängelse; den fängslade föräldern förs till barn
en via Internet. Dessutom vissa fängelser inte tillåter barn under åldern av 12, 16, 18,e
tc. att besöka en fånge under några omständigheter. Detta är att skydda barnen från
element som inte kan vara bra för dem på egenskapen fängelse eller i området visitat
ion. Barn vill se sin mamma eller pappa, oavsett det faktum att han eller hon äri fänge
lse. Med remote visitation är detta möjligt.
I framtiden kommer alla besöken hanteras distans?

Jail visitation scheman är vanligtvis mycket stel på grund
av tidsbrist och behovet avatt få massor av besökare genom i en kort tid. De
flesta tredjepartsföretag som erbjuder fjärransluten visitation har ett mycket mer flexi
belt schema. I själva verket placera vissa fängelser inga begränsningar på antalet gån
ger som du kan besöka din fånge distans. Detta kan vara avgörande om en nödsituati
on kommer upp och du måste ha ett besök med din fånge så snart som möjligt.

Dagens teknik har öppnade dörrarna till fängelser och tillåtna intagna att delta i famil
jeaktiviteter. Planera ditt besök under en gudstjänst, stötta IPAD eller tablet i pew bre
dvid dig och, i graden än du kan, du deltar
i kyrkan med din älskade. Vissa människor har använt remote visitation för att ta en m
edfånge till psykisk hälsa rådgivning,läkarbesök, lärare konferenser, fotbollsmatcher o
ch födelsedagskalas.

Det är viktigt att komma
ihåg att remote visitation registreras precis som besök i fängelset, men avlägsen besö
k ge dig lite privatliv som du inte skulle ha vid fängelse besök. Det finns ingen förban
nelse eller skriker och du är inte proppfull tillsammans
med främlingar. En lugn konversation är mer möjlighet och som kan kännas mer pers
onlig.

När du besöker din fånge i person, finns det vanligtvis en gräns för hur många somka
n komma med dig. Denna gräns är vanligen mellan 2 och 4 vuxna i taget. Om duhar e

n stor familj eller en grupp av vänner, måste någon alltid bo bakom. Med at-home vis
itation, kan du ha så många som du önskar närvara vid besöket.

OBS: Om du är på prövotid eller parole det är viktigt att få tillstånd från din övervaka
nde officer att besöka en fånge innan ditt första besök, eftersom du inte gör det kan
bryta mot dina villkor för tillsynen, och du kan hamna arresterad.

Avslutande tankar: historiskt fängelse besök störs familjeliv, orsakade spänningar, och
var jobbigt, men de var nödvändiga eftersom de var det enda alternativet. Du kannu
besöka med din fånge medan dina barn gör läxor, medan du städa huset, eller meda
n du är på din rast på jobbet.
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