
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỘI THÙ GHÉT  Thông 

tin và Nguồn trợ giúp 

Sở Cảnh sát Santa Ana nhằm mục 

đích giáo dục và phối hợp với cư dân 

của mình trong các chiến lược phòng 

chống tội phạm để giảm khả năng trở 

thành nạn nhân của tội phạm. 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, VUI LÒNG LIÊN LẠC 

VỚI SỞ CẢNH SÁT SANTA ANA: 
 
 

SỞ CẢNH SÁT SANTA ANA 

60 CIVIC CENTER PLAZA 

SANTA ANA CA 92701 

ĐT: 714-834-4211 

 

DAVID VALENTIN 

CẢNH SÁT TRƯỞNG 

SỞ CẢNH SÁT  
SANTA ANA 

 

Sở Cảnh sát Santa Ana cam kết hỗ trợ các nạn 

nhân của tội ác, nếu bạn là nạn nhân của tội 

thù ghét; hãy báo cáo điều này càng sớm càng 

tốt. Sau đây là các bước được khuyến nghị: 

 
 

 Gọi 9-1-1 để báo cáo và tìm kiếm hỗ 

trợ y tế nếu cần. 

 Viết ra mọi chi tiết bạn có thể nhớ về 

vụ việc và các chi tiết nghi ngờ nếu có 

(ví dụ như giới tính, tuổi tác, chủng 

tộc, chiều cao/cân nặng, quần áo, vết 

sẹo/hình xăm). 

 Nếu có thể, hãy chụp ảnh bất kỳ thiệt 

hại hoặc thương tích nào do sự cố gây 

ra. 

 Nộp báo cáo và cung cấp cho nhân 

viên tiếp nhận tất cả các chi tiết liên 

quan đến sự cố và hình ảnh (nếu có). 

Bất kỳ điều gì liên quan đến tội phạm 

đều có thể hỗ trợ điều tra. 

 
 

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, Sở Cảnh sát Santa 

Ana sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các 

nguồn trợ giúp sẵn có. Vui lòng liên lạc với sở 

cảnh sát nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc 

nào. 

 

BÁO CÁO TỘI THÙ GHÉT 
 



  

HIỂU TỘI THÙ GHÉT 
 

TỘI THÙ GHÉT: PHÒNG TRÁNH 
 

TÌM HIỂU SỰ THẬT 
 

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ định nghĩa tội thù ghét là "bạo lực 

của sự không khoan dung và cố chấp, nhằm làm tổn 

thương và đe dọa một người nào đó vì chủng tộc, dân 

tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, khuynh hướng tình 

dục hoặc khuyết tật của họ." Bộ luật Hình sự 

California (PC 422.55 (a)) còn định nghĩa thêm tội thù 

ghét là “hành vi phạm tội được thực hiện, toàn bộ hoặc 

một phần, do một hoặc nhiều… đặc điểm thực tế hoặc 

đặc điểm về nhận thức của nạn nhân.”  
 

Trên toàn quốc, có luật chống tội thù ghét. Theo Hội 

Đồng Ngăn Ngừa Tội Phạm Quốc Gia, điều này có 

nghĩa rằng nếu có liên quan đến thành kiến, một tội ác 

như phá hoại, hành hung hoặc giết người cũng là một 

tội thù ghét và hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn so với 

trường hợp khác. 
 

Việc thi hành luật chống tội thù ghét nhằm ngăn chặn 

hành vi bạo lực có động cơ vì thành kiến. Các biện 

pháp bổ sung cho việc trấn áp và ngăn chặn tội thù 

ghét, kết nối các thành viên cộng đồng đến với nhau để 

tìm hiểu về tội thù ghét và các phương pháp nhằm 

ngăn chặn tội này trong cộng đồng của họ. Những tác 

động của tội thù ghét là đáng kể và có ảnh hưởng lớn 

đối với nạn nhân, khiến vấn đề này trở nên quan trọng 

và cộng đồng cần biết. 
 

FBI theo dõi và công bố số liệu thống kê về tội thù 

ghét trên toàn quốc. Các con số trong lịch sử đã chỉ ra 

rằng quốc gia chúng ta vẫn gặp vấn đề về tội thù ghét 

có tác động tàn phá đến cộng đồng. Để biết thêm thông 

tin và dữ liệu hiện tại, vui lòng truy cập trang web của 

FBI tại www.fbi.gov  

 

 

NGƯỜI LỚN CÓ THỂ LÀM NHƯ SAU: 
 

 Làm gương tốt bằng cách thể hiện sự tôn trọng đối với 

người khác thông qua hành động, thái độ và nhận xét. 

 Tổ chức các diễn đàn để xem xét các nguồn gốc có thể 

gây ra bạo lực do thù ghét hay cố chấp trong cộng đồng 

và đưa ra các hành động ngăn chặn. 

 Yêu cầu số liệu thống kê về tội thù ghét từ cơ quan thi 

hành luật pháp để cảnh giác. 

 Nâng cao nhận thức của cộng đồng rằng các vụ việc có 

động cơ vì thành kiến là tội phạm và cần được báo cáo 

cho cơ quan thi hành luật pháp. 

 Hỗ trợ huấn luyện trong việc xác định và ứng phó với 

tội phạm có động cơ vì thành kiến cho các bộ phận 

thuộc cảnh sát và cảnh sát trưởng. 

 Sau khi được sự chấp thuận của cơ quan thi hành luật 

pháp điều tra, hãy ngay lập tức dọn dẹp mọi hình vẽ có 

động vì thành kiến. Hãy vẽ lên đó một bức tranh thể 

hiện sự đa dạng. 

 Làm việc với các trường học, thương nghiệp hoặc các 

nhóm cộng đồng để tài trợ áp phích hay các cuộc thi bàn 

về "Tội phạm vì thành kiến đã gây tổn thương cho cộng 

đồng của chúng ta như thế nào". 

 Hỗ trợ cho đồng nghiệp hoặc hàng xóm từng là nạn 

nhân của tội phạm có động cơ vì thành kiến. 
 

THANH NIÊN CÓ THỂ LÀM NHỮNG ĐIỀU SAU: 
 

 Khởi động một chương trình giải quyết xung đột trong 

trường học của mình. 

 Chào và trò chuyện với ai đó nhìn có vẻ khác với họ. 

 Gạt mọi định kiến. 

 Báo các trường hợp phân biệt đối xử hoặc tội thù ghét 

cho cha mẹ, cơ quan thi hành pháp luật và giáo viên. 

 Khởi xướng một chương trình giáo dục đồng đẳng - để 

dạy về thành kiến cho trẻ nhỏ hơn. 

 Tổ chức Ngày Tôn Trọng hoặc Ngày Đối Thoại cho 

toàn cộng đồng, qua sự kiện này, tất cả các thành viên 

trong cộng đồng của bạn có thể chia sẻ các cách để 

phòng ngừa. 

 Chia sẻ thông điệp chống bạo lực tích cực với mọi người. 

 Bắt đầu chương trình theo dõi tội phạm ở trường học 

hoặc khu phố. 

 Vận động phòng chống bạo lực bằng cách viết thư cho 

đại diện chính quyền địa phương và chia sẻ ý kiến. 

 Đề nghị hỗ trợ cho một bạn cùng lớp từng là nạn nhân 

của tội ác có động cơ vì thành kiến. 

 

 

Trong hiện trạng, ngày càng có nhiều tội ác do 

sự thù ghét hoặc thành kiến. Tình trạng phân 

biệt chủng tộc, thành kiến, phân biệt đối xử và 

thiếu hiểu biết về sự khác biệt vẫn tiếp tục đã 

kéo dài vấn đề này. Sự thù ghét cố hữu đối với 

cả một nhóm người không vì lý do cụ thể nào 

khác ngoài thành kiến của chính mình không 

phải là điều mà mọi người sinh ra đã có, mà 

đúng ra là họ học được. Nhận thức là điều quan 

trọng và làm việc cùng nhau sẽ mở đường cho 

khả năng xóa bỏ những vấn đề này. Tham gia 

thảo luận cởi mở, cùng hành động với cộng 

đồng và tìm cách cách giải quyết các vấn đề. 

Kiểm soát tội thù ghét trong khu vực của bạn 

và giáo dục những người xung quanh bạn để 

ngăn chặn sự xuất hiện của tội ác này.  
 

***** Thông tin được cung cấp bởi trang web của Hội Đồng 

Ngăn Ngừa Tội Phạm Quốc Gia tại www.ncpc.org 
 

THAM KHẢO 
   

Sở cảnh sát Santa Ana 

Đơn vị điều tra tội phạm chống lại người 

(714) 245 - 8390 

 

Các Chương trình Hỗ trợ Nạn nhân của 

CSP 
 Chương trình hỗ trợ nạn nhân/nhân chứng - 

Dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân của tội phạm 

 Santa Ana 

(714) 834 - 4350 

 

CSP Youth Shelter 
Nơi tạm trú khi gặp khủng hoảng và tư vấn cho 

thanh thiếu niên 11- 17 (949) 494 - 4311 

 

Hiệp hội Trợ giúp Pháp lý của Quận Cam 

(714) 835 - 8806 

  

Crime Victims’ Rights – (800) VICTIMS 

  

 

http://www.fbi.gov/
tel:%28714%29%20245%20-%208390
tel:%28714%29%20834%20-%204350
tel:%28949%29%20494%20-%204311
tel:%28714%29%20835%20-%208806

