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Nhằm tổ chức và hỗ trợ các mối
quan hệ đối tác cộng đồng để ngăn
chặn tội phạm và nỗi sợ tội phạm

4747 E. Burnside
Portland, Oregon 97215
điện thoại 503-823-4064
fax 503-823-2909
tty 503-823-6969
Tài liệu này có sẵn
trên trang web Chương trình
Phòng ngừa Tội phạm:
www.portlandoregon.gov/oni/cp

Tội ác Trong Khu Dân cư
Các Dịch vụ Phòng ngừa
Văn phòng Sự Tham gia của Khu Dân cư, Chương trình Phòng ngừa Tội phạm
(Office of Neighborhood Involvement Crime Prevention Program)
Mùa Hè Năm 2017

Sứ mệnh của Chương trình Phòng ngừa Tội phạm Thành phố Portland nhằm

Tổ chức và hỗ trợ các mối quan hệ đối tác cộng
đồng để ngăn chặn tội phạm và nỗi sợ tội phạm
Các dịch vụ phòng ngừa tội phạm của Portland được cung cấp thông qua Văn
phòng Sự Tham gia của Khu Dân cư và được thiết kế để giảm tội phạm, tăng
tính có thể ở được, và có được sự tham gia của những người dân là hàng xóm
láng giềng trong các nỗ lực chính sách cộng đồng. Các dịch vụ này được cung
cấp bởi Điều phối viên Phòng ngừa Tội phạm, những người được phân công
ở các khu dân cư trên khắp thành phố.
Điều phối viên Phòng ngừa Tội phạm (Crime Prevention Coordinators, CPC)
cung cấp lời khuyên về giáo dục, tổ chức cộng đồng và giải quyết vấn đề đối
với những vấn đề về tội ác và an toàn công cộng. Họ làm việc gần gũi với các
thành viên cộng đồng, nhà vận động an toàn công cộng, cảnh sát, các tổ chức
tại khu dân cư, cơ quan của thành phố, doanh nghiệp, cơ quan tiểu bang, học
khu, và nhà cung cấp dịch vụ địa phương.
Thông tin liên hệ với Chương trình Phòng ngừa Tội phạm dưới đây. Bản mô
tả chi tiết hơn các dịch vụ họ cung cấp có thể được tìm thấy ở mặt sau của tờ
thông tin này.

Các Số Điện thoại Chương trình Phòng ngừa Tội phạm

Tất cả các số đều có mã vùng là 503
Đường dây Chính . ............................................................................823-4064
Email....................................................................onicpa@portlandoregon.gov
Trang Web.......................................................www.portlandoregon.gov/oni/cp
Tờ rơi phòng ngừa tội phạm................ www.portlandoregon.gov/oni/cpadvice
Các dịch vụ liên quan
Thông tin & chuyển tiếp Thành phố/Hạt.............................................823-4000
Thông báo giấy phép bán đồ uống có cồn.........................................823-4520
Xóa bỏ hình vẽ Graffiti trên tường......................................................823-4824
Kiểm soát tiếng ồn..............................................................................823-7350
Đường dây nóng thực thi Luật (gây khó chịu, chia vùng, v.v...).........823-2633
Hòa giải khu dân cư...........................................................................595-4890
Đường dây nóng an toàn giao thông................................................. 823-SAFE
Đỗ xe trái phép và bỏ xe ô tô.............................................................823-5195
Các vấn đề với khu cắm trại . ............................ portlandoregon.gov/campsite
PDX Reporter (báo cáo hình vẽ graffiti trên tường &
các vấn đề có thể cùng chung sống được khác)......................pdxreporter.org

El Programa de la
Prevención del Crimen
tiene un miembro que habla
español. Llame por favor
al número principal
503-823-4000 si usted
necesita los servicios en
español.

Các dịch vụ được cung cấp cho cộng đồng bởi Điều phối viên Phòng ngừa Tội
phạm (CPC) của Thành phố Portland rơi vào ba lĩnh vực rộng sau:

Giáo dục
CPC cung cấp đào tạo và giải thích cho các nhóm về hàng loạt các chủ đề tội
phạm và an toàn công cộng. Đôi khi các khóa đào tạo này diễn ra tại cơ sở,
theo yêu cầu của một nhóm như hiệp hội khu dân cư hay ủy ban an toàn công
cộng. CPC cũng thiết lập các khóa đào tạo tại các địa điểm trung tâm mở cho
công chúng.
Các khóa đào tạo được yêu cầu phổ biến nhất bao gồm: phòng ngừa trộm
cắp, nhận thức về nhận dạng kẻ trộm, phòng ngừa rình mò xe ô tô, và phòng
ngừa tội phạm cho doanh nghiệp.
Chương trình Phòng ngừa Tội phạm cũng có danh mục mở rộng các tờ thông
tin giáo dục. Chúng có sẵn trên trang web của ONI tại:
www.portlandoregon.gov/oni/cpadvice.

Tổ chức cộng đồng
Một phần chủ chốt trong lập chính sách cộng đồng là sự tham gia của cộng
đồng trong việc xác định các vấn đề về tội phạm và tính có thể ở cùng chung
sống được. CPC gắn kết các cá nhân lại với nhau để thiết lập các nhóm hoạt
động hùng mạnh có khả năng giải quyết các vấn đề trong khu dân cư. CPC
có trách nhiệm chính ở thành phố liên quan đến đào tạo và hỗ trợ các Quan
sát Trong Khu Dân cư, Quan Canh Phòng Doanh nghiệp, và Đi bộ Tuần tra
Cộng đồng. CPC cũng huy động tình nguyện viên thực hiện các nỗ lực ngắn
hạn như tiếp cận và phân phát các tài liệu giáo dục trong khu dân cư, đặc biệt
ở nơi bị tấn công mạnh bởi một loại tội phạm nhất định hoặc nỗi sợ tội phạm.

Lời khuyên giải quyết vấn đề
CPC cung cấp lời khuyên giải quyết vấn đề cho hàng loạt các cá nhân và
nhóm gặp phải các vấn đề tội phạm tiếp diễn trong khu vực của họ. Những
tương tác này có thể ngắn như một cuộc hội thoại ngắn qua điện thoại, hoặc
có thể kéo dài hàng tuần hay hàng tháng, tùy thuộc vào bản chất của vấn đề.
Khi cần thiết, CPC có thể là người xúc tác, tập hợp lại các cơ quan thích hợp
có thể ảnh hưởng đến việc thay đổi về địa điểm hay tình huống của vấn đề.
Một số vấn đề CPC thường làm việc để giải quyết bao gồm: nhà ma túy, sự
lan rộng của trộm cắp hay rình mò xe ô tô, các địa điểm phiền toái thâm niên,
các cơ sở đồ uống có cồn có vấn đề, và các vấn đề an toàn công cộng tại công
viên. Để giúp giải quyết những loại vấn đề này, CPC có thể sử dụng một số
các chiến lược và công cụ sau:
• Đưa ra lời khuyên qua điện thoại
• Giới thiệu ai đó đến cơ quan
thích hợp
• Dạy mọi người cách ghi chép
thông tin và báo cáo vấn đề
• Tổ chức họp cộng đồng để giáo
dục và huy động dân cư hàng xóm
• Đưa những bên liên quan cùng
họp giải quyết vấn đề

Các Dịch vụ Phòng ngừa Tội phạm
trang 2

• Phát triển Thỏa thuận Hàng xóm
Tốt và Thỏa thuận Đối tác giữa
các bên
• Đánh giá các cơ sở để đưa ra
những cải thiện an toàn có thể có
• Hỗ trợ việc lưu hồ sơ & phát triển
các trường hợp nằm trong các sắc
lệnh của Thành phố liên quan đến
tội phạm

