PHƯƠNG THỨC NGĂN NGỪA BĂNG ĐẢNG
•

Gia đình và cộng đồng là điều cần thiết cho sự phát triển của nhu cầu xã hội, tình cảm
và thể chất của trẻ em.  Nếu gia đình là nguồn yêu thương, hướng dẫn và bảo vệ mà
giới trẻ đang tìm kiếm, các em sẽ không bị ép buộc để tìm kiếm những nhu cầu căn
bản này từ băng đảng. Gia đình và cộng đồng chia xẻ trách nhiệm để giáo huấn giới
trẻ về những sự nguy hiểm của ma túy.

•

Một sự giáo dục và huấn luyện vững chắc, ảnh hưởng trực tiếp có dương tính đến sự
phát triển của giới trẻ. Giới trẻ khi đã tham gia thành công và có sự giáo dục hoàn
hảo sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển và trở thành những người biết tuân thủ pháp
luật.

•

Xóa bỏ những viết/vẽ bậy làm giảm bớt cơ hội phạm pháp, vì các băng đảng dùng dấu
vẽ để đánh dấu khu hoạt động, quảng cáo và kể thành tích của chúng.  Phải mau chóng
xóa đi các dấu viết/vẽ bậy đó.

•

Dẹp bỏ băng đảng là việc làm tối cần thiết.  Thành công trong phương thức ngăn ngừa
và can thiệp sẽ không làm giảm đi việc nhận dạng, bắt giữ và truy tố các phần tử băng
đảng.

•

Các chương trình giải trí như thể thao, ca nhạc, kịch nghệ và các hoạt động cộng đồng
giúp gia tăng lòng tự trọng và tự hào.  Thanh thiếu niên tham gia các sinh hoạt lành
mạnh sẽ ít có cơ hội gia nhập vào băng đảng.
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NHẬN THỨC VỀ
BĂNG ĐẢNG

VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC NGĂN NGỪA BĂNG ĐẢNG
•

Tham dự các quan hệ cộng đồng của cảnh sát, trường học và các cuộc họp khu xóm .  Những
buổi họp này cung cấp tin tức về những hoạt động của khu xóm và đưa ra những cách thức
chung tay góp sức để cải thiện khu xóm.

•

Thảo luận về băng đảng với con cái của quý vị.  Nhiều bậc phụ huynh đã không nhận biết là
con cái của họ đang tham dự vào những hoạt động băng đảng. Đó là vai trò của bạn là giúp họ
hiểu rõ những thực tế của một hồ sơ tội phạm.  Chúng phải hiểu sự chết là kết quả sau cùng
mà cũng thường là kết quả của bạo động băng đảng.  Cha mẹ nên khuyến khích con em nhận
diện và báo cáo những trẻ em khác đã áp lực con em mình để có liên hệ đến cần sa, ma túy
hay các hoạt  động băng đảng.

Gang Awareness - Vietnamese
CƠ QUAN QUẢN CHẾ QUẬN CAM
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Tuyên Ngôn Sứ Mạng
Là một cơ quan bảo vệ an toàn cho công cộng, Sở Quản Chế Quận Cam phục vụ
cộng đồng với các phương cách cải huấn hửu hiệu và đã được nghiên cứu để giảm
bớt tội hình sự, trợ giúp các tòa án trong việc quản lý các tội phạm, nâng cao nếp
sống theo luật lệ và hửu ích cùng việc giúp đở cho các nạn nhân.

BĂNG ĐẢNG LÀ GÌ?

NGĂN NGỪA BĂNG ĐẢNG

Băng đảng có thể được diễn tả là một số người nhóm lại trung thành với nhau,
với mục đích là tham dự vào để làm bạo động phi pháp hoặc những hành vi phạm
pháp.  Họ thường nhận là họ kiểm soát được nhũng khu vực trong cộng đồng.

Phương cách để ngăn ngừa sẽ được giáo dục và giúp đỡ mọi người thấu hiểu sự nguy
hại từ vấn đề băng đảng gây ra.  Bị thúc đẩy hoặc áp lực của bạn bè, vấn đề tài chánh,
thiếu niên ngày nay đã có những quyết định sai lầm với những hậu quả vô cùng tai
hại, trước khi các em có đủ hiểu biết để quyết định chính chắn những hành động có
ảnh hưởng đến đời sống.  Thêm vào những chương trình hiện tại, cần phải có những
chương trình mới, để tạo môi trường khỏe mạnh cho các em có cơ hội phát triển.

CẤU TẠO BĂNG ĐẢNG RA SAO?
Băng đảng thường gồm phái nam tuổi từ 13 đến 30.  Thành viên đại diện mỗi
nhóm thuộc nhiều chủng tộc và sắc tộc, mà phần lớn thuộc thành phần yếu kém
về kinh tế trong xã hội.   Tuy nhiên, chúng ta bắt đầu thấy băng đảng tiến dần vào
các khu trung lưu.  Và trong một vài trường hợp, tạo nên băng đảng hợp nhất,
băng đảng liên hệ tới nhiều hoạt động bất hợp pháp để đem lại lợi nhuận tài chính
cùng lúc gia tăng danh tiếng (uy tín) của chúng trong cộng đồng.
TẠI SAO THANH THIẾU NIÊN KẾT HỢP VỚI BĂNG ĐẢNG?
Những lý do thanh thiếu niên tham gia băng đảng có thể là:
•
Tìm kiếm tình thương, tổ chức và quy luật
•
Ý thức về sự hiện diện và đóng góp
•
Được nể trọng và có quyền hành
•
Tình bè bạn, và các hoạt động phấn khích
•
Sự tự cao và địa vị
•
Nơi có chỗ dung thân
•
Cần sự bảo vệ an toàn cho cá nhân
•
Truyền thống gia đình
•
Tiền bạc
TẠI SAO VIẾT/VẼ BẬY LÊN TƯỜNG?
Graffiti là dấu hiệu đầu tiên của những hoạt động băng đảng trong khu xóm và đó
là một loại thông tin báo cáo của băng đảng.  Graffiti = (viết/vẽ bậy lên tường) là
để đánh dấu lãnh thổ, khoe hoặc công bố trách nhiệm về những bạo động và để
các thành viên chứng tỏ danh hiệu băng đảng của họ, cùng với sự trưởng thành
và cũng để thách đố những băng đảng khác.  Không cần phải nghi vấn gì nữa vì
đây là một vấn đề cần phải giải quyết.  Giá trị khu cư ngụ, khu thương mại hay
kỹ nghệ sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi những hành động phá hoại này.

CAN THIỆP BĂNG ĐẢNG
Ngay khi các em có những dấu hiệu hoặc hành vi liên hệ đến băng đảng, cha mẹ phải
có biện pháp ngăn ngừa ngay lập tức để việc liên hệ đến băng đảng không thể tiến xa
hơn nữa.  Phải ngăn chận ngay khi thấy có bằng chứng rõ ràng và những lời khuyên
dạy trở nên rất cần thiết để ngăn cản sự liên hệ đến băng đảng tiến xa hơn.  Những
chương trình có hiệu quả phải được cung ứng bất kể vấn đề tài chánh hoặc vị thế xã
hội.   Điểm quan trọng nhất trong tiến trình ngăn ngừa là giới hạn con em tiếp tục dính
líu với những phần tử xấu.
NHỮNG DẤU HIỆU NÊN ĐỂ Ý
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thành tích học vấn đột nhiên kém đi
Có thân nhân, bạn bè, đã và đang là thành viên của băng đảng
Dùng biệt danh hay tên hiệu
Dùng hình vẽ băng đảng trên sách vở, cặp sách
Mua hoặc muốn có áo quần cùng màu
Mặc quần xệ xuống đến hông
Dùng ký hiệu bằng tay (dấu hiệu của băng đảng)
Thay đổi bạn bè bất thường
Tự nhiên bướng bỉnh hay cãi lại
Ương ngạnh và có nhiều hành vi chống đối lại cha mẹ hoặc thầy, cô
Có dấu hiệu hút thuốc, uống rượu hay dùng ma túy
Đột nhiên có nhiều tiền hoặc quần áo
Phải trình diện với cảnh sát
Bị phạt hoặc kỷ luật nhiều lần
Xâm mình
Cạo trọc đầu
Điện thoại di động / máy vi tính trên các trang web truyền thông xã hội

