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Tháng 1 Năm 2022 

Bản Tin Sức Khỏe Và An Toàn – Phòng Chống Tội Phạm
Sở Dịch Vụ Phát Triển California 

Phòng Chống Tội Phạm 

Tình trạng tội phạm đã gia tăng trong thời kỳ đại dịch COVID, kể cả đối với những người nhận các dịch 

vụ của trung tâm khu vực. Điều quan trọng là quý vị phải giúp những cá nhân mà mình phục vụ học 

cách không trở thành nạn nhân. Quý vị nên biết phải làm gì nếu nhìn thấy hoặc nghe nói về một hành 

động tội phạm. 

Dễ Trở Thành Mục Tiêu Của Tội Phạm 
Bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân của tội phạm, nhưng 

người khuyết tật thì dễ bị tổn thương hơn: 

• Khả năng nhận thức hạn chế có thể khiến một
cá nhân khó nhận ra mình đã trở thành nạn
nhân.

• Khiếm khuyết về khả năng giao tiếp có thể
khiến việc báo cáo mình là nạn nhân trở nên
khó khăn.

• Người khuyết tật có thể được coi là đối tượng
dễ bị tổn thương và có lẽ ít được tin tưởng
hơn.

• Người khuyết tật có thể dễ bị tác động và
mong muốn làm hài lòng người khác, nghĩ rằng
thủ phạm là “bạn bè”.

• Nạn nhân có thể tin lời những tên tội phạm nói
với họ rằng những gì họ đang làm là đúng.

Lạm dụng người khuyết tật là một hành động tội 

phạm (Bộ Luật Hình Sự §368) thường 

liên quan đến các hình thức tội phạm 

khác: lạm dụng tình dục + tấn công 

tình dục, lạm dụng thể chất + 

hành hung/đe dọa, lạm dụng 

tài chính + trộm cắp/cướp.

Thống Kê Hiện Trạng 

Sở Dịch Vụ Phát Triển 

Vào tháng 5 năm 2021, số nạn nhân trong các báo cáo 

sự việc đặc biệt về tội phạm (SIR) đã tăng 30%. 

California 

Năm 2020, tội phạm bạo lực tăng gần 1%, trong đó 

hành hung nghiêm trọng tăng gần 9% và giết người 

tăng 31%. 

Trên toàn Hoa Kỳ 

• Tỷ lệ tội phạm bạo lực đối với người khuyết tật
cao gấp 2.5 lần so với người không bị khuyết
tật.

• Người bị khuyết tật về nhận thức, bao gồm cả
thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển, có tỷ lệ
trở thành nạn nhân cao nhất.

• Những người bị đa khuyết tật, chẳng hạn như
thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển và khuyết
tật thể chất hoặc khiếm khuyết về giao tiếp,
thậm chí còn có nguy cơ cao hơn và là nạn
nhân của 54% số vụ bạo lực đối với người
khuyết tật.

• 40% số vụ bạo lực đối với người khuyết tật là
do những người mà nạn nhân biết rõ hoặc
quen biết thực hiện.

https://www.surveymonkey.com/r/WellnessCrimePrevention?lang=vi
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Các Loại Tội Phạm 

Tội phạm bạo lực: tội phạm liên quan đến đe dọa hoặc vũ 

lực: 

• Hành hung – đe dọa hoặc gây ra nỗi sợ hãi về tổn 
hại cơ thể. 

• Đe dọa – gây tác hại thực tế hoặc đụng chạm 
không thích hợp. 

• Giết người – giết người trái pháp luật, bao gồm cố 
sát và ngộ sát. 

• Tấn công hoặc đe dọa tình dục – đụng chạm hoặc 
hành vi tình dục thân mật đối với người khác khi 
người này không muốn tham gia hoặc không thể 
đồng thuận. 

• Lạm dụng đối với hầu hết người lớn bị thiểu năng 
trí tuệ và chậm phát triển, trẻ em và người lớn 
tuổi. 

Tội phạm tài sản: tội phạm liên quan đến việc lấy tài sản 

riêng của ai đó: 

• Trộm cắp – ăn cắp. 

• Chiếm đoạt tài sản – chiếm đoạt bất hợp pháp, 
bao gồm chiếm giữ lại tài sản của chủ sở hữu. 

• Trộm – xâm nhập vào một tòa nhà với ý định ăn 
trộm. 

• Cướp – đoạt lấy tài sản của người khác từ tay và 
ngay trước mắt người đó. 

Tội ác do thù ghét: tội phạm có động cơ thành kiến đối với 

nạn nhân dựa trên các đặc điểm nhận thức của nạn nhân 

bao gồm khuyết tật, chủng tộc hoặc khuynh hướng tình 

dục. 

 

Phải làm gì nếu thấy hành động tội phạm đang 

xảy ra 

• Giữ bình tĩnh. 

• Nếu quý vị cảm thấy không quá nguy hiểm, hãy 
can thiệp để ngăn chặn hành động tội phạm. 

• Nếu phát hiện ai đó đang có hành động tội phạm 
đối một cá nhân mà quý vị đang chăm sóc, hãy 
yêu cầu họ dừng lại.  

• Nếu quý vị đang ở một nơi công cộng, hãy cân 
nhắc ghi lại hoạt động trên điện thoại của mình. 

• Tố giác hoạt động tội phạm cho 911 hoặc cảnh sát 
địa phương hoặc sở cảnh sát nơi quý vị sinh sống. 

 

Tố Giác Và Ngăn Ngừa Tội Phạm Tái Diễn 

Nhân viên trung tâm khu vực và các nhà cung cấp dịch vụ 

bắt buộc phải tố giác tất cả các trường hợp lạm dụng hoặc 

trường hợp nghi ngờ là lạm dụng cho cơ quan thực thi 

pháp luật. 

Nhân viên trung tâm khu vực và các nhà cung cấp dịch vụ 

không có nhiệm vụ điều tra trước khi lập báo cáo. 

Nhân viên trung tâm khu vực và các nhà cung cấp dịch vụ 

phải báo cáo các sự việc mà nạn nhân đã báo cáo cho họ, 

ngay cả khi họ không chứng kiến. 

Nếu hành vi nghi ngờ là lạm dụng dẫn đến thương tích cơ 

thể nghiêm trọng, nhân viên phải gọi điện và tố giác ngay 

lập tức hành vi lạm dụng cho cơ quan thực thi pháp luật 

địa phương. 

Nếu hành vi lạm dụng không dẫn 

đến thương tích cơ thể nghiêm 

trọng, nhân viên phải tố giác hành 

vi bị nghi ngờ là lạm dụng cho cơ 

quan thực thi pháp luật trong 

vòng 24 giờ. 

 

 

Cách Giúp Các Cá Nhân Học Cách Giữ An Toàn 

• Bàn bạc về sự an toàn và cách chuẩn bị khi đi ra 
ngoài. 

o Xem Bản Tin Phòng Chống Tội Phạm Sức 
Khỏe dành cho Người Tự Thân Vận Động 
trên trang web của DDS. 

• Giải thích tầm quan trọng của việc lưu ý đến đồ 
dùng cá nhân. 

• Nhắc nhở người tiêu dùng rằng hoàn toàn có thể 
nói "không" với những người khác khiến họ cảm 
thấy khó chịu hoặc không an toàn, đồng thời thể 
hiện điều đó một cách rõ ràng và lớn tiếng. 

• Giúp người tiêu dùng nhận diện những người mà 
họ có thể tin tưởng. 

• Nói về cách nhờ giúp đỡ nếu họ là nạn 
nhân của tội phạm.

https://www.surveymonkey.com/r/WellnessCrimePrevention?lang=vi
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=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&division=&title=11.6.&part=1.&chapter=1.&article=
https://www.dds.ca.gov/consumers/wellness-toolkit/self-advocates/
https://www.dds.ca.gov/consumers/wellness-toolkit/self-advocates/
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Cách Trợ Giúp Một Nạn Nhân Của Tội Phạm 

• Đảm bảo rằng nạn nhân đang ở một nơi an toàn và ở lại với họ cho đến khi có sự trợ giúp 
và họ đã được an toàn. 

• Xứ lý bất kỳ chấn thương hoặc nhu cầu y tế nào. 

• Hỏi xem cá nhân có muốn giúp liên hệ với người nhà hoặc bạn bè không. 

• Đặt những câu hỏi đơn giản cho phép nạn nhân cảm thấy như họ có thể đưa ra lựa chọn và 
làm chủ tình hình. 

• Đừng hỏi nạn nhân quá nhiều câu hỏi về những gì đã xảy ra cho đến khi có sự trợ giúp. 
o Quá nhiều câu hỏi có thể khiến họ mệt mỏi hoặc nhầm lẫn khi trả lời các câu hỏi tiếp 

theo của viên chức thực thi pháp luật. 
o Họ có thể bị tổn thương nếu trao đổi chi tiết về sự việc. 

• Nếu cần, hãy giữ gìn bất kỳ bằng chứng nào, chẳng hạn như vũ khí hoặc bằng chứng bạo lực 
hoặc quần áo mà nạn nhân đang mặc. 

• Không cho nạn nhân lau rửa hoặc tắm nếu điều đó có thể dẫn đến việc mất bằng chứng 
hữu hình. 

• Đề nghị hỗ trợ cá nhân nếu một viên chức đến phỏng vấn họ. 
o Nếu cá nhân bị khiếm khuyết khả năng giao tiếp hoặc nhận thức, hãy đề nghị hỗ trợ 

giải thích và trả lời các câu hỏi của viên chức

Hãy nhớ rằng: quý vị bắt buộc phải trình báo 

cáo sự việc đặc biệt bất cứ khi nào có một 

cá nhân trở thành nạn nhân của tội phạm. 

 

Poster Có Thể In Ra 

 

Tải xuống poster: Mẹo thực hiện Kế Hoạch Phòng Chống 

Tấn Công (dds.ca.gov) 

Tư Liệu Bổ Sung 

Tố Giác Tội Phạm: 

Tố Giác Tội Phạm | Tiểu Bang California 

Các Nguyên Tắc Cơ Bản Về Phòng Chống Bạo Lực: 

Các Nguyên Tắc Cơ Bản Về Phòng Chống Bạo Lực | CDC 

Danh Mục Dịch Vụ Hỗ Trợ Nạn Nhân Tội Phạm: 

Danh Mục Dịch Vụ Hỗ Trợ Nạn Nhân Tội Phạm | Văn Phòng 

Vận Động Cho Nạn Nhân Tội Phạm 

Thông Tin Cho Nạn Nhân Tội Phạm: 

Văn Phòng Vận Động Cho Nạn Nhân Tội Phạm | Series Tài 

Liệu Trợ Giúp Cho Nạn Nhân Tội Phạm  

Đường Dây Nóng Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn: 

Tố Giác Hành Vi Bị Nghi Ngờ Là Lạm Dụng Hay Bỏ Bê Người 

Cao Tuổi 

Đường Dây Nóng Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em: 

Tố Giác Hành Vi Bị Nghi Ngờ Là Lạm Dụng Hay Bỏ Bê Trẻ Em

 

https://www.surveymonkey.com/r/WellnessCrimePrevention?lang=vi
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

