
Ang mga Bulletin para sa Kagalingan at Kaligtasan ay likha ng Kagawaran para sa mga Serbisyo sa Pag-unlad 
upang direktang alertuhan ang mga tagapagkaloob ng serbisyo, tauhan ng regional center, at iba pa sa mga 
tinukoy partikular na panganib sa loob ng ating komunidad. Mangyaring magbigay ng feedback tungkol sa 
bulletin na ito at kung ano ang magagawa namin nang mas mabuti sa pamamagitan ng survey na ito: Survey 
sa Bulletin  

1 | P a h i n a

Enero 2022 

Bulletin para sa Kagalingan at Kaligtasan – Pag-iwas sa
Krimen
Kagawaran ng California para sa mga Serbisyo sa Pag-unlad 

Pag-iwas sa Krimen 

Dumami ang krimen sa panahon ng COVID, kabilang ang para sa mga taong tumatanggap ng mga serbisyo sa 

regional center. Mahalaga para sa iyo ang matulungan ang mga indibidwal na iyong pinaglilingkuran na 

matutunan kung paanong hindi maging biktima. Dapat mong malaman ang gagawin kung nakita mo o may 

narinig kang krimen. 

Pagiging Madaling Makaranas ng Krimen 

Sinuman ay maaaring maging biktima ng krimen, ngunit ang 

mga indibidwal na may mga kapansanan ay mas may 

posibilidad na makaranas nito: 

• Sa limitadong kakayahan ng pag-iisip maaaring
maging mahirap para sa isang indibidwal na 
malaman na sila ay binibiktima.

• Sa mga kapansanan sa komunikasyon maaaring
maging mahirap iulat ang pagiging biktima.

• Maaaring makita ang mga indibidwal na may mga
kapansanan bilang bulnerable, at mas malamang na
hindi mapaniwalaan.

• Ang mga indibidwal na may mga kapansanan ay
maaaring madaling maimpluwensyahan at gustung-
gustong mapasaya ang iba habang iniisip na ang
salarin ay isang "kaibigan."

• Maaaring paniwalaan ng mga biktima ang mga
kriminal na nagsasabi sa kanilang okay lang ang
ginagawa nila.

Ang pang-aabuso sa mga indibidwal na may mga 

kapansanan ay isang krimen (Penal Code §368) 

na madalas na kinapapalooban ng iba 

pang mga krimen: sekswal na pang-

aabuso + panghahalay, pisikal na 

pang-aabuso + pag-atake/battery, 

pang-aabuso sa pananalapi + 

pagnanakaw/robbery. 

Kasalukuyang Estadistika 

Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pag-unlad 

Noong Mayo 2021, nagkaroon ng 30% pagtaas sa mga ulat 

ng espesyal na insidente (special incident reports, mga SIR) 

ng biktima ng krimen. 

California 

Noong 2020, tumaas ang marahas na krimen ng halos 1%, 

kung saan tumaas ang marahas na pananakit (aggravated 

assault) ng halos 9%, at ang homicide na tumaas ng 31%. 

Populasyon ng Estados Unidos 

• Ang antas ng marahas ng krimen laban sa mga
indibidwal  na may mga kapansanan ay 2.5 beses
na mas mataas kaysa sa antas para sa mga taong
walang kapansanan.

• Ang mga taong may mga kapansanan sa pag-iisip, 
kabilangang mga kapansanang intelektwal at 
paglaki, ay may mga pinakamataas na antas ng
pagiging biktima.

• Ang mga taong may maraming kapansanan, gaya
ng mga kapansanan sa pag-iisip, paglaki at 
pangangatawan o kapansanan sa komunikasyon, ay
mas lalong nanganganib at nakakaranas ng 54% ng
karahasang nakatuon sa mga taong may mga
kapansanan.

• 40% ng karahasan laban sa mga taong may mga
kapansanan ay ginagawa ng mga taong kilalang-
kilala ng biktima o kakilala ng biktima.

https://www.surveymonkey.com/r/WellnessCrimePrevention?lang=tl
https://www.surveymonkey.com/r/WellnessCrimePrevention?lang=tl
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Mga Kategorya ng Krimen 
Marahas na krimen: mga krimen na kinapapalooban ng 

pananakot o pagpuwersa: 

• Pag-atake (Assault) – pananakot o pagdudulot ng 
takot na mapinsala ang pangangatawan. 

• Battery – aktwal na pamiminsala o hindi 
naaangkop na paghipo. 

• Homicide – labag sa batas na pagpatay sa isang 
tao nakinabibilangan ng murder at manslaughter. 

• Panghahalay o Battery – malapit na sekswal na 
panghihipo o pag-uugali ng ibang taong hindi 
pumapayag na makibahagi o hindi makapagbigay 
ng pahintulot. 

• Pang-aabuso sa karamihan na nasa hustong 
gulang na may IDD, mga bata at matatanda. 

Krimen sa ari-arian: mga krimen na kinapapalooban ng 

pagkuha ng pribadong ari-arian ng isang tao: 

• Pagnanakaw – pagkuha ng bagay na hindi kanila. 

• Larceny – labag sa batas na pagkuha, kabilang ang 
pagkakait sa bagay na pag-aari ng may-ari. 

• Panloloob – pagpasok sa isang gusali na may 
layuning magnakaw. 

• Robbery – pagkuha ng ari-arian ng isang tao sa 
mismong harap niya. 

Hate crime: isang krimen na may motibasyong nagmumula 

sa prehuwisyo laban sa biktima batay sa mga napagtantong 

katangian ng biktima kabilangang kapansanan, lahi o 

sekswal na oryentasyon. 

 

Ano ang gagawin kung may nakikita kang 

Krimen na Nangyayari 
• Manatiling kalmado. 

• Kung pakiramdam mo ay ligtas ka ng gawin ito, 
panghimasukan ang pagpigil sa krimen. 

• Kung may nahahalata kang binibiktima ng isang 
tao ang isang indibidwal na nasa iyong 
pangangalaga, sabihan silang tumigil.  

• Kung ikaw ay nasa isang pampublikong lugar, 
isaalang-alang ang pagrekord ng aktibidad sa 
iyong phone. 

• Iulat ang kriminal na aktibidad sa 911 o sa iyong 
lokal na pulisya o sheriff's department. 

Iulat ang Krimen at Iwasan ang Muling Pangyayari 

Ang mga tauhan at tagapagkaloob ng serbisyo sa regional 

center ay inaatasang iulat ang lahat ng kaso o 

pinaghihinalaang kaso ng pang-aabuso sa mga legal na 

awtoridad. 

Ang mga tauhan at tagapagkaloob ng serbisyo ng regional 

center ay walang pananagutang mag-imbestiga bago 

gumawa ng ulat. 

Ang mga tauhan at tagapagkaloob ng serbisyo ng regional 

center ay dapat iulat ang mga insidenteng iniulat sa kanila 

ng biktima, kahit hindi nila ito nasaksihan. 

Kung ang pinaghihinalaang pang-aabuso ay nagresulta sa 

malubhang pinsala sa katawan, dapat agad na tumawag 

ang tauhan at iulat ang pang-aabuso sa lokal na 

tagapagpatupad ng batas. 

Kung ang pang-aabuso ay hindi 

nagresulta sa malubhang pinsala 

sa katawan, dapat iulat ng tauhan 

ang pinaghihinalaang pang-

aabuso sa tagapagpatupad ng 

batas sa loob ng 24 na oras. 

Paano Matutulungan ang mga Indibidwal 

na Matutong Manatiling Ligtas 
• Talakayin ang kaligtasan at kung paano maging 

handa kapag lumalabas. 
o Tingnan ang Bulletin sa Pag-iwas sa 

Krimen para sa Mga Tagapagtaguyod ng 
Sarili sa website ng DDS. 

• Ipaliwanag ang kahalagahan ng pagiging maingat 
sa mga personal na gamit. 

• Ipaalala sa mga konsumidor na okay lang magsabi 
ng "huwag" sa iba na nagdudulot sa kanila ng 
pakiramdam na hindi kumportable o hindi ligtas, 
at maipahayag ito nang malinaw at malakas. 

• Tulungan ang mga konsumidor na tukuyin ang 
mga taong maaari nilang pagkatiwalaan. 

• Pag-usapan kung paano makakakuha ng tulong 
kung sila ay naging biktima ng krimen.

 

https://www.surveymonkey.com/r/WellnessCrimePrevention?lang=tl
https://www.surveymonkey.com/r/WellnessCrimePrevention?lang=tl
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&division=&title=8.&part=1.&chapter=9.&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&division=&title=8.&part=1.&chapter=9.&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&division=&title=8.&part=1.&chapter=1.&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&division=&title=8.&part=1.&chapter=9.&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&division=&title=9.&part=1.&chapter=13.&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&division=&title=9.&part=1.&chapter=13.&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&division=&title=9.&part=1.&chapter=2.&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&division=&title=13.&part=1.&chapter=5.&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&division=&title=13.&part=1.&chapter=5.&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&division=&title=13.&part=1.&chapter=2.&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&division=&title=8.&part=1.&chapter=4.&article=
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https://www.dds.ca.gov/consumers/wellness-toolkit/self-advocates/
https://www.dds.ca.gov/consumers/wellness-toolkit/self-advocates/
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Paano Matutulungan ang Biktima ng Krimen 

• Siguraduhing nasa isang ligtas na lugar ang biktima at manatiling kasama nila hanggang sa 
dumating ang tulong at sila ay ligtas. 

• Tugunan ang anumang mga pinsala o medikal na pangangailangan. 

• Tanungin kung gusto ng indibidwal na tumulong sa pakikipag-ugnayan sa isang kapamilya o 
kaibigan. 

• Magbigay ng mga simpleng tanong na magpapahintulot sa biktimang maramdamang kaya 
nilang magpasya at muling makuha ang kontrol.  

• Huwag magbigay ng maraming tanong sa biktima tungkol sa kung ano ang nangyari 
hanggang sa dumating na ang tulong. 
o Sa napakaraming tanong maaaring silang mapagod o malito kapag sinasagot ang mga 

sumusunod na tanong ng mga opisyal na tagapagpatupad ng batas. 
o Maaaring nakaka-trauma para sa kanila ang pag-usapan nang detalyado ang 

naganap. 

• Kung kailangan, panatilihin ang anumang ebidensya, gaya ng anumang mga sandata o 
ebidensya ng karahasan o pananamit na suot ng biktima. 

• Hikayatin ang biktimang huwag maghugas o maligo kung ito ay magreresulta sa pagkawala 
ng pisikal na ebidensya. 

• Maghandog ng suporta sa indibidwal kung dumating ang opisyal para makapanayam siya. 
o Kung ang indibidwal ay may kapansanan sa komunikasyon o pag-iisip, mag-alok na 

tumulong sa pag-unawa at pagsagot sa mga tanong ng opisyal

Tandaan: kailangan mong magsumite ng 

espesyal na ulat ng insidente (special 

incident report) sa anumang oras na naging 

biktima ng krimen ang isang indibidwal. 

 

Maipi-print na Poster 

 

I-download ang poster: Mga Tip para sa Plano ng Pag-iwas sa 

Pag-atake (Tips for an Assault Prevention Plan) (dds.ca.gov) 

 

Mga Karagdagang Sanggunian 

Iulat ang Krimen: 

Iulat ang Krimen | Estado ng California 

Mga Pangunahing Bagay Tungkol sa Pag-iwas sa Karahasan: 

Mga Pangunahing Bagay Tungkol sa Pag-iwas sa Karahasan | CDC 

Direktoryo ng mga Serbisyo sa Biktima ng Krimen: 

Direktoryo ng mga Serbisyo sa Biktima ng Krimen | Tanggapan para 

sa mga Biktima ng Krimen (Office for Victims of Crime) 

Impormasyon para sa mga Biktima ng Krimen: 

Impormasyon para sa mga Biktima ng Krimen | Mga Serye ng 

Tulong para sa mga Biktima ng Krimen  

Hotline para sa Mga Serbisyong Pumuprotekta sa Matatanda 

(Adult Protective Services): 

Iulat ang Pinaghihinalaang Pang-aabuso o Pagpapabaya sa 

Matatanda 

Hotline para sa Mga Serbisyong Pumuprotekta sa mga Bata (Child 

Protective Services): 

Iulat ang Pinaghihinalaang Pang-aabuso o Pagpapabaya sa mga 

Bata

 

https://www.surveymonkey.com/r/WellnessCrimePrevention?lang=tl
https://www.surveymonkey.com/r/WellnessCrimePrevention?lang=tl
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I59066500D60711DE88AEDDE29ED1DC0A?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2020/11/AssaultPrev_DSP_Infographic_english.pdf
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2020/11/AssaultPrev_DSP_Infographic_english.pdf
https://oag.ca.gov/report-crime
https://vetoviolence.cdc.gov/sites/vetoviolence.cdc.gov/files/pdf/ViolencePreventionFundamentals.pdf
https://ovc.ojp.gov/directory-crime-victim-services/search
https://ovc.ojp.gov/directory-crime-victim-services/search
https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/pubs/helpseries/index.html#:~:text=The%20OVC%20HELP%20Brochure%20Series%20provides%20a%20resource,and%20assistance%20on%20where%20to%20go%20for%20help.
https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/pubs/helpseries/index.html#:~:text=The%20OVC%20HELP%20Brochure%20Series%20provides%20a%20resource,and%20assistance%20on%20where%20to%20go%20for%20help.
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/APS/County_APD_Contacts.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/APS/County_APD_Contacts.pdf
https://www.cdss.ca.gov/reporting/report-abuse/child-protective-services/report-child-abuse
https://www.cdss.ca.gov/reporting/report-abuse/child-protective-services/report-child-abuse

