
 

Định nghĩa về Băng Đảng 

Ba (3) hoặc nhiều cá nhân có cùng dấu hiệu, biểu hiệu 

để nhận diện nhau hay thủ lãnh băng đảng có thể nhận 

biết được nhau trong khi chúng liên tục hoặc thường 

xuyên liên kết để thực hiện các hoạt động tội ác. 

Bộ Luật Hình Sự Texas Mục 71.01 (d). 

Các băng đảng chiêu dụ nam và nữ ở tất cả mọi lứa 

tuổi, không phân biệt sắc tộc và lý lịch trong xã hội 

hay kinh tế. 

 

Các Yếu Tố Nguy Cơ Đối Với Sự 

Dính Líu Đến Băng Đảng 

 Các Yếu Tố Nguy Cơ là những đặc điểm, tình 

huống, hoặc các biến đổi mà có thể làm một người trẻ 

tuổi quyết định gia nhập vào băng đảng. Điều đó có 

thể là do bản tính cá nhân ví dụ như người có tính 

hung hăng hay lòng tự trọng thấp, hoặc vì hoàn cảnh 

gia đình chẳng hạn như ly dị hoặc ly thân, một thái độ 

tiêu cực về học đường hay thất bại về học vấn, hoặc 

sống trong một khu phố có nhiều tội phạm hay hoạt 

động băng đảng. Tuy nhiên, đối với mỗi yếu tố nguy 

cơ tiêu cực, đều có những yếu tố bảo vệ đề phòng 

giúp ngăn chặn thanh thiếu niên gia nhập vào băng 

đảng hoặc có những hành vi phạm pháp. 

 

Lý Do Thanh Niên Gia Nhập Băng 

Đảng 

Có nhiều lý do tại sao giới trẻ gia nhập vào băng 

đảng. Những lý do này thường thu hút những người 

trẻ bởi vì họ tin rằng băng đảng sẽ đáp ứng được nhu 

cầu họ đòi hỏi mà trước giờ đã không được đáp ứng. 

Điều này bao gồm cả sự mong muốn có gia đình, bạn 

bè, và cảm giác thuộc về một nhóm nào đó. 

Các lý do khác khiến những người trẻ tuổi gia nhập 

băng đảng: 

 Họ muốn được tôn trọng. 

 Họ muốn có địa vị và được công nhận. 

 Họ có bạn bè trong băng đảng. 

 Họ cảm thấy họ cần được bảo vệ vì có những 

kẻ hiếp đáp họ hoặc có các băng đảng đối 

nghịch họ. 

 Họ nghĩ rằng có chân trong băng đảng mới là 

“ngon lành” và hứng thú. 

 Họ muốn tìm đến ma túy, rượu, vũ khí, và tình 

dục một cách dễ dàng. 

 Họ có thể kiếm tiền bằng cách bán ma túy, 

cướp giật, trộm cắp, hoặc phạm tội khác. 

 Họ sống trong những cộng đồng hoặc xuất 

thân từ những gia đình mà việc họ gia nhập 

băng đảng có thể đoán trước được. 

 

Những Dấu Hiệu Báo Động về Sự 

Dính Líu Đến Băng Đảng 

 Sử dụng một biệt danh không quen thuộc 

và/hoặc ra dấu bằng tay 

 Mang theo mình và ưa thích khăn bandana 

 Ưa thích một số màu sắc hoặc kết hợp màu sắc 

nhất định trong khi tránh né những màu sắc 

khác 

 Hình vẽ graffiti hoặc hình xâm mang tên băng 

đảng, chữ viết tắt, số, vương miện, cây chỉa, 

ngôi sao hay dấu hiệu khác 

 Dấu hiệu của sự hành hạ thể xác; sử dụng ma 

túy và/hoặc rượu 

 Bị vấn đề kỷ luật ở nhà và/hoặc trường học 

 Trốn học và /hoặc học lực kém 

 Tiền, quần áo, nữ trang không giải thích được 

nguồn gốc 

 
Làm Thế Nào để Ngăn Chặn Thanh 

Niên Gia Nhập vào Băng Đảng 

Hầu hết các thành viên băng đảng nói rằng họ đã gia 

nhập băng đảng vì không ai chú ý đến họ hay tỏ vẻ 

quan tâm những gì họ làm cho đến khi đã quá muộn. 

Làm cha mẹ không phải dễ dàng và những người trẻ 

có thể là một thử thách gay go cho họ, nhưng phương 

cách hiệu quả nhất để ngăn chặn thanh thiếu niên gia 

nhập băng đảng là luôn gần gũi với họ. Nếu cha mẹ 

không dành thời giờ cho con cái của họ, các băng đảng 

sẽ làm điều đó. 

 Nói chuyện với giới trẻ và cho các em biết quý vị 

luôn bên cạnh các em. Nhớ lắng nghe các em. 

 Khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động tích 

cực. 

 Đặt ra quy tắc và luôn kiên định với kỷ luật. 

 Giới hạn thời gian không có giám sát.  

Các Dấu Hiệu và Biểu Hiệu 

Chỉa 
Lên 

Chỉa  
Xuống 

Ngôi Sao 
6 Cạnh 

Ngôi Sao  
5 Cạnh 

Vương 
Miện 

3 Đỉnh 

Vương 
Miện 

5 Đỉnh 

Số 13 
La Mã 

Giọt Nước 
Mắt 

Ba Điểm 

“Cuộc Đời  

Điên Cuồng của Tôi” 



 

Văn Phòng Chống Băng Đảng của 

Thị Trưởng Thành Phố Houston 

Văn Phòng Chống Băng Đảng dưới quyền Thị trưởng 

đã thiết lập những chương trình ngăn ngừa dành cho 

thanh niên dễ sa ngã, giúp đỡ can thiệp cho các thanh 

thiếu niên có dính líu đến băng đảng, phạm pháp và bị 

xét xử, huấn luyện cho các chuyên gia cung cấp dịch 

vụ hỗ trợ thanh thiếu niên để thực hiện các chương 

trình đối phó toàn diện đối với hoạt động băng đảng và 

các hành vi phạm pháp của thanh thiếu niên, và giáo 

dục và thuyết trình để nâng cao nhận thức cho các 

thành viên cộng đồng nhằm có thể nhận ra những dấu 

hiệu báo động và cho thấy có những hành vi phạm 

pháp. 

 

Tuyên Bố Sứ Mệnh 

Sứ Mệnh của Văn Phòng Chống Băng Đảng được đặt 

dưới quyền của Thị Trưởng là nhằm để hỗ trợ thanh 

niên, gia đình, và những người trong cộng đồng quan 

tâm đến việc ngăn ngừa, can thiệp, và khống chế sự 

tham gia vào các băng đảng và phạm pháp của thanh 

thiếu niên qua các dịch vụ trực tiếp, sự cộng tác, giáo 

dục và nhận thức, và việc thực hiện một phương sách. 

 

Quý Vị Có Thể Làm Gì Nếu Quý 

Vị Nghi Ngờ Có Sự Dính Líu/Hoạt 

Động Của Băng Đảng 

Hãy tự tìm hiểu về băng đảng và văn hóa của băng 

đảng, nhờ đó quý vị có thể nhận ra những dấu hiệu báo 

động. Văn Phòng Chống Băng Đảng có thể hỗ trợ với 

nguồn thông tin và huấn luyện để nâng cao nhận thức. 

 Bàn luận về các mối nguy hiểm và hậu quả của 

sự tham gia vào băng đảng với những người trẻ 

tuổi. 

 Không cho phép con em có hành vi dính dáng 

đến băng đảng hoặc biểu lộ sự gia nhập vào 

băng đảng. 

 Liên lạc với nhà cầm quyền để tìm hiểu về các 

mức độ tội ác và hoạt động có liên quan đến 

băng đảng trong cộng đồng nơi quý vị sinh 

sống và tại học đường nơi con em quý vị theo 

học. 

 Liên lạc với những tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ 

trợ thanh thiếu niên hay các chuyên gia cố vấn 

tại học đường để được giới thiệu đến các tổ 

chức có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề về 

băng đảng và phạm pháp khác. 

 
Văn Phòng Chống Băng Đảng của Thị Trưởng 

Thành Phố Houston 

Cơ Quan Phục Vụ Láng Giềng 

P.O. Box 1562 • Houston, Texas 77251-1562 

Điện thoại: (832) 393-0931 • Fax: (832) 393-0903 

www.houstontx.gov/antigang 
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