
 

 
 

 

 

   

 

 

  

KHUYẾN CÁO: Thông tin trong tài liệu này không phải là lời khuyên pháp lý. Tất cả nội dung 

ở đây (“nội dung”) là dành cho mục đích thông tin chung. Nội dung có thể không phải là 

thông tin pháp lý hoặc thông tin khác cập nhật nhất. Luật chống tội ác vì thù ghét khác nhau 

giữa các tiểu bang. Nội dung có thể không phản ánh và không áp dụng cho khu vực pháp lý 

hoặc tập hợp các sự kiện hoặc hoàn cảnh cụ thể của bạn. Nội dung chứa các liên kết đến các 

trang web của bên thứ ba, được cung cấp để thuận tiện cho người đọc và chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin. 

Đây chỉ là một số ví dụ về tội ác vì thù ghét.  

Khi đang đợi tàu trong chuyến đi làm buổi sáng, một phụ nữ châu Á bị một người đàn ông 

túm tóc và kéo ngã xuống đất. Trong cuộc tấn công này, người đàn ông hét lên, "F *** you, 

Asians!" 

Một gia đình mua một ngôi nhà mới trong một cộng đồng nơi họ là những người Mỹ gốc 

châu Phi đầu tiên trong khu nhà. Ngay sau khi chuyển đến, chiếc xe của họ bị phá hoại khi 

đang đậu trước cửa nhà của họ với biểu tượng chủng tộc bị trầy xước sơn ghi, “Không được 

phép! "Chết đi N******!" 

Một giáo đường Do Thái có một số cửa sổ bị phá ra, và một thông điệp được sơn trên các 

cửa ra vào, “Người Do Thái phải chết ! ” Cùng với một số chữ Vạn được sơn khắp tòa nhà. 
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>>>>> Tội ác vì thù ghét là gì? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Tội ác vì thù ghét khác với những tội ác khác như thế nào? 

Tội ác vì thù ghét không chỉ ảnh hưởng đến nạn nhân trước mắt mà cả những người khác như 
họ. Tội ác vì thù ghét ảnh hưởng đến gia đình, cộng đồng và quốc gia. Luật chống tội ác vì thù 
ghét quy định các hình phạt nâng cao. Đạo luật về Tội Ác vì Thù Ghét của Illinois nâng một số tội 
danh mà nếu không sẽ được phân loại là tội nhẹ lên trọng tội, những tội này có hình phạt nặng 
hơn. Đạo luật Tội Ác vì Thù Ghét của Illinois cũng đảm bảo rằng nạn nhân có khả năng nộp đơn 
tố cáo tội ác vì thù ghét dân sự chống lại thủ phạm. 

Theo luật của Illinois, những kẻ phạm tội ác vì thù ghét cũng phải chịu các hình phạt nâng cao nếu 
hành vi phạm tội của họ được thực hiện ở nơi thờ tự, trường học, nghĩa trang hoặc công viên. 

Sự khác biệt giữa tội ác vì thù ghét và sự việc gây thù ghét là gì? 

“Sự việc gây thù ghét” là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các hành động hoặc hành vi 
được thúc đẩy bởi sự thù ghét. Sự cố thù ghét có thể là tội ác hoặc không. Không giống như thuật 
ngữ “tội ác vì thù ghét”, không có định nghĩa pháp lý chính thức cho “sự việc thù ghét”. Ví dụ về 
các sự thù ghét bao gồm: gọi tên, xúc phạm, phát tán tài liệu thù ghét ở những nơi công cộng và 
trưng bày tài liệu thù ghét trên tài sản của chính mình. 

 

 

Tội Ác  +  Thù Ghét  =  Tội Ác vì Thù Ghét 

Đạo luật về tội ác vì thù ghét của Illinois quy định trách nhiệm hình sự và dân sự đối với (1) 
một nhóm tội ác cụ thể (2) được thực hiện định hướng do thành kiến hoặc thành kiến nhận 
thức hoặc thực tế đối với chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, tôn giáo, tổ tiên, giới tính, tình dục, 
khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần hoặc nguồn gốc quốc gia của một người nào đó. Nhóm 
tội ác cụ thể này bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau đây: 

 Tấn công 
 Đánh đập 
 Thiệt hại tài sản hình sự 
 Tội ác xâm phạm 
 Rình rập trên mạng 

 Đe doạ 
 Trộm cắp vặt 
 Hành vi mất trật tự 
 Đe dọa bằng cách làm tổn hại thể chất hoặc giam giữ 
 Rình rập 
 

Để biết quy chế thực tế và đầy đủ, hãy tham khảo Đạo luật về tội ác thù ghét của Illinois, 720 ILCS 5 / 12-7.1. 

https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/documents/072000050k12-7.1.htm#:~:text=(a)%20A%20person%20commits%20hate,or%20factors%2C%20he%20or%20she


 

 
-3- 

 

 

>>>>> Tôi có thể làm gì nếu bị thù ghét? >>>>>>>>>>>>>>>> 

Mặc dù không có bộ bước chung nào phù hợp với tất cả mọi người, nhưng những hành 
động này có thể hữu ích nếu bạn là nạn nhân của một vụ việc hoặc tội ác vì  thù ghét.  

 

 

  

          Tìm kiếm hỗ trợ và báo cáo 
Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi một tội ác vì thù ghét hoặc sự việc thù ghét, hãy biết rằng bạn không đơn 
độc. Có những người muốn giúp đỡ. 

Báo cáo cho Tổ chức Cộng đồng về Dịch vụ Hỗ trợ. Các tổ chức cộng đồng có thể cung cấp hỗ trợ và 

các nguồn lực, chẳng hạn như tìm kiếm các dịch vụ y tế hoặc tư vấn, giúp bạn giao tiếp với cơ quan thực 

thi pháp luật, giúp bạn hiểu các quyền của mình, kết nối bạn với luật sư và xác định mạng lưới hỗ trợ 

cho nạn nhân và gia đình. 

Báo cáo Cơ quan thực thi pháp luật để điều tra và truy tố. Tội ác vì thù ghét là vi phạm pháp luật. Người 

phạm tội có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự. Nạn nhân và nhân chứng có quyền báo cáo 

cho cơ quan pháp luật. 

 Sở cảnh sát địa phương. Bạn có thể trình báo với sở cảnh sát địa phương. Sở cảnh sát sẽ bắt đầu 

một cuộc điều tra, có thể dẫn đến truy tố hình sự cấp tiểu bang. 

 Cục Điều tra Liên bang. Bạn có thể báo cáo với FBI. FBI có thể điều tra tội ác vì thù ghét để truy tố 

hình sự liên bang. 

 Văn phòng Tổng chưởng lý Illinois. Bạn có thể báo cáo cho Văn phòng Tổng chưởng lý Illinois. Văn 

phòng có thể khởi kiện dân sự hoặc phi hình sự đối với hành vi tội ác vì thù ghét. 
 

Tạo Báo cáo Ẩn danh để Thu thập Dữ liệu. Nếu bạn muốn báo cáo một tội ác vì thù ghét hoặc sự việc 

một cách ẩn danh, có các tổ chức chấp nhận các báo cáo ẩn danh để thu thập dữ liệu. 

 

  

         Đảm bảo sự an toàn của bạn 
Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn về thể 
chất của bạn. 

 Trong trường hợp khẩn cấp, hãy quay số 

911. Bạn có thể nêu ngôn ngữ ưa thích 

của mình cho các dịch vụ dịch thuật. 

 Tìm kiếm sự chăm sóc y tế, nếu cần thiết. 

 Nếu nhân chứng có mặt, hãy yêu cầu họ 

hỗ trợ hoặc can thiệp. 

 

#1    
 

         Lam một hồ sơ ghi chép 
Ghi lại những gì đã xảy ra với càng nhiều chi tiết 
càng tốt. Hồ sơ có thể quan trọng nếu bạn chọn theo 
đuổi hành động pháp lý. 

 Ghi lại những gì đã xảy ra, bao gồm thời gian, 

ngày tháng, địa điểm và mô tả về thủ phạm. 

 Nếu có ai nhìn thấy những gì đã xảy ra, hãy ghi 

lại tên và thông tin liên lạc của họ. 

 Chụp ảnh bất kỳ thương tích thể chất, hình vẽ 

bậy gây khó chịu, thiệt hại tài sản hoặc bằng 

chứng khác. 

 

 

#2   
 

#3    
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>>>>>Tại sao tôi phải báo cáo thù ghét? >>>>>>>>>>>>>>>> 

Báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm của bạn là hoàn toàn do bạn lựa chọn. Có nhiều 
lý do để mọi người chọn báo cáo một hành vi thù ghét một tội ác. Sau đây là một 
số lý do bạn có thể muốn báo cáo một vụ việc hoặc tội ác vì thù ghét.  

 

 
 
 

 
  

Báo cáo một tội ác vì thù ghét có 

thể dẫn đến việc truy tố và chịu 

trách nhiệm. 

Có những tổ chức cộng đồng mà 

bạn có thể tìm đến để được hỗ 

trợ và giúp đỡ. 

Khi bạn báo cáo, bạn có thể đang 

giúp ngăn những sự cố này xảy ra 

với người khác. 

Khi một tội phạm được xếp vào 

loại tội ác vì thù ghét, người phạm 

tội có thể phải đối mặt với những 

hình phạt nghiêm khắc hơn. 

Báo cáo có thể dẫn đến một kết 
nối hữu ích và khiến bạn cảm thấy 
bớt cô đơn hơn. Hãy nhớ rằng có 
những người muốn giúp đỡ. 

Báo cáo cung cấp thông tin chính xác 

hơn cho cơ quan thực thi pháp luật, 

do đó, có thể cải thiện phản ứng của 

họ đối với tội ác vì thù ghét. 

Chính phủ tiểu bang và liên bang 

xem xét dữ liệu khi đưa ra quyết 

định phân bổ nguồn lực. 

Một số tội ác vì thù ghét bắt đầu từ những 

vụ việc nhỏ hơn có thể leo thang thành các 

cuộc tấn công thường xuyên và nghiêm 

trọng hơn. Mọi báo cáo đều quan trọng, 

ngay cả khi bạn nghĩ rằng nó không đáng kể. 

Bạn có thể báo cáo về vụ việc và tội ác vì thù 

ghét ẩn danh cho Người Mỹ gốc Á vì Công lý 

Tiến bộ thông qua mã QR này. 

Điều này chỉ dành cho việc thu thập dữ liệu. 
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>>>>>>>>>> NHỮNG TÀI NGUYÊN CỦA QUẬN COOK<<<<<<<<<< 

Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi một sự việc hoặc tội ác vì thù ghét, hãy biết rằng bạn không đơn 
độc. Có những người muốn giúp đỡ. Dưới đây là danh sách không đầy đủ các tài nguyên và 
dịch vụ hỗ trợ tại địa phương. 

 
 

Giáo dục và Trao quyền 

Asians American Advancing Justice – 
Chicago 

4716 N. Broadway Ave 
Chicago, IL 60640 
(773) 271-0899  
 
Coalition for a Better Chinese 
American Community 

2301 S. Archer Ave, Suite 1 
Chicago, IL 60616 
(312) 761-9738 

Sức khỏe và An sinh 

Asian Human Services 

2848 West Peterson Ave. 
Chicago, IL 60659 
Thông tin: (773) 293-8430 
Đường dây nóng Tư vấn Khủng 
hoảng: (773) 907-6411 
 
Midwest Asian Health Association 

230 W. Cermak Rd, 2nd Floor 
Chicago, IL 60616 
(312) 225-8659 

 

Trợ giúp pháp lý 

Chinese American Service League - 
Legal Services 
Đặt lịch hẹn qua điện thoại, (888) 764-
6125, hoặc trực tuyến. 

Lawyers Helping Our Community  
LHOC hoạt động từ xa. Cuộc hẹn có thể 
được thực hiện thông qua ứng dụng 
trực tuyến của họ. 

Attorneys Giving Legal Advice 
AGiLA tập trung vào việc phục vụ cộng 
đồng người Mỹ gốc Phi Luật Tân. Cuộc 
hẹn có thể được thực hiện trực tuyến. 

Những Cơ Quan Cộng Đồng 

Dịch vụ khẩn cấp và Thực thi pháp luật 

Nạn nhân và nhân chứng có quyền báo cáo cho cơ quan pháp luật. Khi báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật, 
điều quan trọng là phải nêu rõ rằng bạn đang báo cáo tội ác vì thù ghét vì một số cơ quan được yêu cầu tuân 
theo các quy trình nhất định để đảm bảo rằng các báo cáo tội ác vì thù ghét được điều tra toàn diện. Đảm bảo 
tên, số huy hiệu và thông tin liên hệ của nhân viên phản hồi. 

Bạn không cần phải nói tiếng Anh để liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật. Bạn có thể yêu cầu dịch vụ thông 
dịch bằng cách nêu ngôn ngữ ưa thích của bạn. 

Chicago Police Department (Sở cảnh sát Chicago): Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911. Đối với các dịch 
vụ cảnh sát không khẩn cấp, hãy gọi 311 hoặc quay số (312) 744-5000. Bạn cũng có thể nộp báo cáo trực tuyến 
cho Sở Cảnh sát Chicago. 

Federal Bureau of Investigation (Cục Điều tra Liên bang): Để báo cáo tội ác vì thù ghét cho FBI, hãy liên hệ với 
văn phòng FBI địa phương của bạn và yêu cầu gửi đơn khiếu nại về tội ác vì thù ghét đến nhóm Dân quyền. 
Đối với văn phòng hiện trường của FBI Chicago, hãy gọi (312) 421-6700. 

Illinois Attorney General’s Office (Văn phòng Tổng chưởng lý Illinois): Để báo cáo tội ác vì thù ghét cho Văn 
phòng Bộ trưởng Tư pháp Illinois, hãy gọi (877) 581-3692, hoặc gửi biểu mẫu khiếu nại qua thư hoặc email. 

 

https://www.advancingjustice-chicago.org/
https://www.advancingjustice-chicago.org/
https://cbcacchicago.org/
https://cbcacchicago.org/
https://www.ahschicago.org/behavioral-health/
https://www.ahschicago.org/behavioral-health/
http://maha-us.org/
http://maha-us.org/
https://www.caslservice.org/legal/
https://www.caslservice.org/legal/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYMXo6500K0M9QTHijavHWM8_Yecx_GS0Md5pLWbloDloMiw/viewform
https://www.cvls.org/2020/06/16/lawyers-helping-our-community-legal-clinic/
https://www.cvls.org/2020/06/16/lawyers-helping-our-community-client-application/
https://www.cvls.org/2020/06/16/lawyers-helping-our-community-client-application/
https://falachicago.org/probono
https://falachicago.simplybook.me/v2/
http://home.chicagopolice.org/
http://home.chicagopolice.org/services/online-crime-reporting/
http://www.fbi.gov/
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/chicago
http://www.illinoisattorneygeneral.gov/rights/civilrights.html
https://illinoisattorneygeneral.gov/rights/Hate_Crime_Complaint_Form.pdf
mailto:civilrights@atg.state.il.us

