CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG AN TOÀN TRONG CỘNG ĐỒNG CHÚNG TA
Thăm dò năm 2017 về An toàn Công cộng của Khu phố Tàu-Quốc tế (CID)
Mặc dù các nhận thức về an toàn có cải thiện, vẫn còn những rào cản và tình huống mang tính hệ thống.

Các kết quả thăm dò quan trọng
Nhận thức về an toàn khu phố
đang được cải thiện




Nhiều người vẫn không báo cáo khi chứng kiến
tội phạm


38% người được hỏi cho biết họ đồng ý hoặc
phần nào đồng ý rằng khu phố đó an toàn hơn
một năm trước. Tỷ lệ này chỉ có 19% trong lần
thăm dò năm 2016.
18% số người được hỏi cho biết họ không đồng ý
rằng khu phố này an toàn hơn một năm trước. Tỷ
lệ này là 35% trong lần thăm dò năm 2016.
"Đường phố và khu vực công cộng trong khu vực

CID an toàn hơn so với cách đây một năm"
2016

2017



75% những người chứng kiến một tội phạm không
dùng vũ lực cho biết họ không báo cáo với cảnh sát.
Tỷ lệ này chỉ có 72,9% vào năm 2016. Những lý do
hàng đầu để không báo cáo các tội ác không dùng
vũ lực cho năm 2017 là: họ tin rằng cảnh sát sẽ
không có những bước kế tiếp, họ coi những
chuyện đó không khẩn cấp, và/hoặc nghĩ rằng
cảnh sát không làm gì được.
64% những người chứng kiến tội phạm có dùng vũ lực
nói họ không báo cáo với cảnh sát. Tỷ lệ này chỉ có
59,5% vào năm 2016. Những lý do hàng đầu để không
báo cáo tội phạm dùng vũ lực vào năm 2017 là: họ tin
rằng cảnh sát sẽ không có những bước kế tiếp, sợ
phải dính líu, và/hoặc đã có người khác gọi cảnh sát.

Tỷ lệ người trả lời có chứng kiến tội phạm nhưng
không báo cáo cho sở cảnh sát Seattle

Dùng vũ lực
Không dùng
vũ lực

Nhiều người nói họ tin tưởng vào cảnh sát nhưng sự tin tưởng thay đổi tùy theo trình độ
tiếng Anh
 64% người được hỏi cho biết họ tin tưởng cảnh sát.
 Tuy nhiên, khi xét đến trình độ thông thạo tiếng
Anh, những người thông thạo tiếng Anh có thể tin
tưởng hơn 34,6% so với những người không thông
thạo.

Nhận thức về sự sạch sẽ trong khu
phố được cải thiện
46% người được hỏi cho biết họ đồng ý hoặc phần
nào đồng ý rằng đường phố và khu vực công cộng
sạch hơn so với cách đây một năm. Tỷ lệ này chỉ có
30% trong cuộc thăm dò năm 2016.

Có chứng kiến

Không báo cáo

Đa số người trả lời gặp căng thẳng hoặc lo
lắng liên quan đến an toàn khu phố
Cảm thấy không an toàn trong khu phố có thể gây ra
căng thẳng và lo lắng kinh niên, có thể dẫn đến các tác
động gây hại về lâu về dài. *
68,4% người được hỏi cho biết rằng họ phần nào hoặc
thực sự cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng vì cảm thấy
không an toàn trong CID. Tỷ lệ này tương tự với năm
2016 (70%).
* Theo “CĂNG THẲNG VÀ SỨC KHỎE: Các yếu tố quyết định về tâm lý,
hành vi và sinh học” có đăng tại
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2568977/

Tài liệu này được thực hiện bởi InterIm CDA và SCIDpda có sự trợ giúp của Thành phố Seattle và tổ chức BUILD Health Challenge.
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Đề nghị
Tiếp tục tập trung vào các nỗ lực để yểm trợ quan hệ cộng
đồng/Sở cảnh sát Seattle. Sự tin tưởng của cộng đồng cần
có điều kiện. Muốn bảo đảm an toàn là một ưu tiên cho tất
cả các thành viên trong khu vực CID, cần phải có thêm giáo
dục và tham gia. Ví dụ các buổi hướng dẫn để người trong
cộng đồng biết cách sử dụng 911 và tổ chức các cuộc gặp
gỡ cộng đồng.

Tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực thu thập và phân tích dữ liệu
cộng đồng. Việc này không chỉ bao gồm chuyện tận dụng dữ
liệu từ cuộc khảo sát an toàn công cộng của CID để gây ảnh
hưởng đến việc phân bổ nguồn lực của thành phố Seattle
cho CID, mà còn hỗ trợ công việc giữa cộng đồng và sở cảnh
sát Seattle khi so sánh số liệu điều tra cộng đồng với Thống
kê tội phạm của cả thành phố.

Ủng hộ các nhà cung cấp dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội hiện
đang ở trong khu phố. Các nhà cung cấp này có cách phục
vụ sức khoẻ tâm thần thích hợp với văn hoá và ngôn ngữ
cho cư dân, nhân viên và thành viên trong khu vực CID nào
gặp căng thẳng và lo âu kinh niên liên quan đến các vấn đề
an toàn công cộng trong khu phố.

Tiếp tục yểm trợ các chương trình đào tạo liên quan đến
vấn đề vô gia cư, giáo dục về sức khoẻ tâm thần và sự lệ
thuộc ma túy trong khu vực CID. Sức khoẻ tâm thần, lệ
thuộc ma túy và vấn đề vô gia cư góp phần tạo ra nhận thức
về sự an toàn trong khu phố. Các chương trình đào tạo sẽ
giáo dục các thành viên cộng đồng và nhằm phá vỡ các rào
cản, giúp họ hiểu rõ hơn về những vấn đề phức tạp này. Có
vậy mới thay đổi được nhận thức về an toàn.

Tiếp tục hỗ trợ làm sạch đường phố và điều phối để có
hợp đồng làm vệ sinh trong khu vực CID. Khu phố của
chúng ta có tình trạng xả rác bất hợp pháp và đường phố có
cảnh xả rác quá mức. CID cần được tiếp tục hỗ trợ để làm
sạch đường phố và điều phối những chuyến hốt rác, hốt các
món có thể tái chế hoặc làm phân bón.

Bối cảnh câu chuyện
Tổ chức SCIDpda (Bảo tồn và Phát triển Quốc tế Khu phố Tàu-Quốc tế)
phối hợp với tổ chức InterIm CDA (Phát triển Cộng đồng) thực hiện
thăm dò về an toàn công cộng lần này để đánh giá nhận thức của cộng
đồng về an toàn công cộng, quan hệ giữa cảnh sát và cộng đồng cùng
các giải pháp an toàn công cộng. Các kết quả thăm dò nhằm làm sáng
tỏ tình trạng an toàn công cộng trong khu vực CID và đưa ra các đề
nghị chính sách, chương trình và kế hoạch có đối tượng rõ rệt nhằm
nâng cao tính an toàn, sức khoẻ và phẩm chất đời sống của khu phố
lịch sử này.
Cuộc thăm dò an toàn công cộng về CID đã đặt ra các câu hỏi liên quan
đến căng thẳng tinh thần và lo lắng để hiểu rõ hơn về tác động của an
toàn công cộng đối với sức khoẻ. Cuộc thăm dò đầu tiên diễn ra vào
năm 2016.
InterIm CDA và SCIDpda đã tiến hành và phân tích cuộc thăm dò này
với sự tài trợ của thành phố Seattle và tổ chức BUILD Health Challenge,
là một tổ chức yểm trợ các cách cải tiến sức khoẻ cộng đồng một cách
mạnh dạn, sáng tạo, kết hợp, phục vụ địa phương và dựa vào dữ liệu
tại những khu vực đô thị có mức thu nhập thấp giống như CID.

Về cuộc thăm dò
Trong số 423 người được hỏi, 66% cư dân được xác định là phụ
nữ và một nửa cho biết tiếng Anh là ngôn ngữ chính của họ, tiếp
theo có 35% cho biết tiếng Hoa là ngôn ngữ chính của họ.
19,1% số người trả lời có kỹ năng nói tiếng Anh hạn chế và 11,8%
không nói tiếng Anh.
Thành phần người trả lời đông nhất là từ 55 tuổi trở lên (40%).
Hầu hết người trả lời cho biết họ là cư dân hoặc nhân viên trong
khu phố, trong đó 39,1% người trả lời đã có liên hệ đến khu này
trên 10 năm.
Cuộc thăm dò được tiến hành bằng tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Việt
và được phổ biến thông qua SCIDpda, InterIm CDA, các mạng truyền
thông xã hội và email từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2017.
Các chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý về nhà ở cũng được
tham gia thăm dò để bảo đảm rằng các nhân viên và cư dân
trong khu vực, đặc biệt là những người không có điều kiện tiếp
cận Internet hoặc những người nói tiếng Anh hạn chế, cũng có
thể tham gia.
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