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Ngăn Ngừa Sự Tham Gia Vào Băng Đảng 

 Lời giới thiệu - 

Cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ những người trẻ 
tuổi cách ly khỏi các băng đảng. Có rất nhiều việc cha mẹ có thể làm 
để giúp con cái tránh xa các băng đảng, bao gồm việc giám sát các 
hoạt động của chúng, thúc đẩy các mối quan hệ chặt chẽ với chúng 
và sử dụng kỷ luật tích cực và nhất quán. Tuy nhiên, cha mẹ thường 
thiếu thông tin thực tế về các băng đảng. Hướng dẫn này được thiết 
kế để cung cấp câu trả lời cho cha mẹ về các câu hỏi phổ biến liên 
quan đến các băng nhóm để cho phép họ nhận ra và ngăn chặn sự  
gia nhập băng đảng. 

Vì sao thanh niên tham gia các băng đảng? 

Có rất nhiều lý do tại sao thanh niên tham gia vào các băng đảng. Có 
khi là giới trẻ 'bị lôi kéo" vào một băng nhóm vì chúng nghĩ rằng 
chúng có thể kiếm được nhiều tiền và có được địa vị, hoặc chúng có 
thể cho rằng đó là một cách tốt để thể hiện niềm tự hào về gia đình, 
về khu phố hoặc về văn hóa. Hoặc có khi, thanh thiếu niên đã "bị đẩy" 
vào một băng nhóm vì chúng lo sợ cho sự an toàn của mình và nghĩ 
rằng băng đảng sẽ bảo vệ chúng khỏi bọn tội phạm và bạo lực ở khu 
phố, hoặc chúng đã bị băng đảng này gây áp lực phải tham gia. 

Hậu quả của sự tham gia băng đảng là gì?  

Mặc dù một số thanh niên tin rằng sự tham gia vào băng đảng có thể 
mang lại sự an toàn, sự bảo hộ, sự hứng khởi và cơ hội kiếm tiền, 
nhưng sự thật là việc tham gia vào băng đảng rất nguy hiểm và hạn 
chế cơ hội cho tương lai. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng những 
đứa trẻ tham gia vào băng đảng có nhiều khả năng phạm tội, tăng 
nguy cơ bị bắt và tống giam,  và trở thành nạn nhân của sự bạo lực 
lẫn nhau. Cô gái trẻ đặc biệt dễ bị xâm hại tình dục. Thanh niên bị 
cuốn vào các băng đảng cũng ít có khả năng tốt nghiệp trung học, ít 
tìm được việc làm ổn định và có nhiều khả năng gặp vấn đề về rượu 
và ma túy và thậm chí các vấn đề sức khỏe sau này trong cuộc sống. 

Làm thế nào để tôi biết con tôi tham gia 
vào một băng đảng? 

Độ tuổi phổ biến nhất mà thanh niên tham gia vào một băng đảng là 
khoảng 15 tuổi, nhưng những năm đầu tuổi vị thành niên (12 - 14 
tuổi) là thời điểm quan trọng khi thanh thiếu niên tiếp xúc với các 
băng đảng và có thể quan tâm đến việc tham gia một băng đảng. 
Mặc dù các chàng trai thường tham gia vào các băng đảng, nhưng 
các cô gái cũng phải đối mặt với những cú đẩy và kéo tương tự và 
cũng có thể tham gia vào các băng đảng. Sự tham gia của các băng 
đảng có thể trôi chảy, khi một số thanh niên di chuyển vào và ra khỏi 
các nhóm bạn có liên quan đến băng đảng. Vì vậy, cha mẹ nên chú ý 
đến cả  những thay đổi nhỏ trong hành vi. 



Các Biểu Thị Băng Đảng Phổ Biến  

Màu Sắc - 

Trong khi một số băng đảng đã giảm việc sử dụng các màu sắc cụ thể để tránh sự nhận dạng của 
cơ quan thực thi pháp luật, nhiều băng đảng vẫn sử dụng một hoặc nhiều màu sắc làm biểu tượng 
đại diện cho chúng. Những màu này có thể được sử dụng trên áo sơ mi; khăn quấn; hạt nhiều màu 
hoặc một màu; và thắt lưng, mũ, giày, dây giày, dây buộc tóc và trang sức. Những màu sắc này 
cũng có thể xuất hiện trong các tài sản khác như đồ dùng học tập và vật trang trí phòng ốc. 

Các Biểu Tượng Và Con Số - 

Biểu tượng và số có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa băng đảng. Biểu tượng phổ 
biến của một số băng đảng lớn ở Hoa Kỳ bao gồm các ngôi sao (năm và sáu 
cánh), vương miện, cây chĩa (chỉ lên hoặc xuống), ba dấu chấm trong một hình 
tam giác và các con số. Những ký tự này không có cùng ý nghĩa trên toàn quốc 
và tính biểu tượng thay đổi theo từng khu vực. Liên lạc với nhân viên  trường 
học địa phương hoặc đại diện cơ quan pháp luật khác để có được thông tin cụ 
thể về ý nghĩa của các ký hiệu hoặc con số không thể xác định mà bạn có thể 
tìm thấy trong khu vực quanh mình. 

Quần Áo và Phục Trang - 

Thanh niên có liên quan đến băng đảng có thể ăn mặc một cách cụ thể để biểu thị một băng nhóm, 
nhóm, đảng phái hoặc đoàn hội cụ thể. Các phục trang này có thể bao gồm quần áo hoặc khăn 
quàng với một số màu nhất định; quần mặc dưới thắt lưng; áo thun có chủ đề băng đảng với hình 
ảnh của các băng đảng, cảnh nhà tù, tranh vẽ tường hoặc khẩu hiệu; dây chuyền với hạt có hai hay 
ba tông màu; hoặc thắt lưng vải màu, đôi khi có khóa kim loại là các chữ cái đầu của tên băng đảng. 
Tuy nhiên, xu hướng quần áo của băng đảng thay đổi và thường khác nhau từ nơi này đến nơi 
khác, vì vậy một mình quần áo có thể không đủ để biểu thị mối liên kết của giới trẻ với một băng 
đảng cụ thể. 

Tranh Vẽ Tường (Graffiti) - 

Các băng đảng sử dụng tranh vẽ tường (graffiti) để đánh dấu lãnh thổ, khoe khoang về danh tiếng 
của họ, thương tiếc những người bạn đã ngã xuống và đe dọa hoặc thách thức các băng đảng đối 
thủ. Vì lý do này, graffiti có thể rất nguy hiểm và cần được loại bỏ càng sớm càng tốt. Thanh thiếu 
niên đang tham gia việc vẽ graffiti có thể có các dụng cụ như bình sơn phun, đầu phun sơn bằng 
nhựa, bút to bản hoặc các sổ phác thảo với các tác phẩm graffiti đang được tiến hành. Họ cũng có 
thể bị dính sơn trên quần áo, ba lô hoặc các vật dụng khác. 
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Các Biểu Thị Băng Đảng Phổ Biến  

Các Mạng Truyền thông Xã Hội - 

Internet đã cung cấp một phương tiện mới để liên lạc và quảng bá 
băng đảng. Các trang web truyền thông xã hội, chẳng hạn như 
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube và các trang khác cho phép 
các cá nhân có liên quan đến băng đảng đại diện cho băng đảng của 
họ, chế nhạo người khác, đăng các lời cảnh báo, tổ chức và thúc đẩy 
các hoạt động băng đảng của họ. Phương tiện truyền thông xã hội làm 
tăng tiềm năng bạo lực, vì nó tiếp cận được một lượng lớn khán giả 
như vậy. 

Nhạc Và Phim Ảnh Mang Ảnh Hưởng Của Băng 
Đảng - 

Gangsta/gangster rap là một phong cách nhạc rap đặc trưng bởi lời bài 
hát bạo lực, cứng rắn, tôn vinh văn hóa băng đảng đường phố. Những 
bộ phim nổi tiếng cũng tập trung vào các băng đảng đường phố và các 
hoạt động của chúng. Giới trẻ có thể thể hiện sự quan tâm của họ đối 
với các băng đảng thông qua niềm đam mê với âm nhạc và phim ảnh 
mô tả văn hóa băng đảng đường phố. Tuy nhiên, chỉ quan tâm đến các 
loại hình giải trí này có thể không đủ để xác định sự tham gia vào một 
băng đảng. 

Dụng Cụ Thể Thao - 

Chữ cái, màu sắc hoặc biểu tượng liên quan đến các đội thể thao 
chuyên nghiệp có thể có ý nghĩa băng đảng cụ thể trong văn hóa băng 
đảng đường phố địa phương. Trang phục thể thao có thể được mua 
bằng màu sắc phi truyền thống để tương ứng với màu 
của băng đảng hoặc có thể được thay đổi bằng hình vẽ 
graffiti hoặc biểu tượng phụ hoặc chữ viết. 

Các Hình Xăm - 

Hình xăm liên quan đến băng đảng được sử dụng để 
thể hiện sự liên kết, cấp bậc, tội phạm, liên minh chủng 
tộc và sắc tộc, và lòng trung thành với một băng đảng. 
Những hình xăm này thường bao gồm tên, tên viết tắt hoặc biểu tượng 
của một băng nhóm cụ thể và có thể được tìm thấy trên tay, cổ, mặt, 
ngực, lưng hoặc cánh tay. 

Cách Ra Dấu Bằng Tay - 

Một số băng đảng sử dụng cử chỉ và bắt tay cụ thể để liên lạc 
với nhóm của họ, đưa ra các mối đe dọa hoặc thách thức cho 
các băng đảng đối thủ hoặc để liên lạc bằng mật mã khi có sự 
hiện diện của nhân viên công quyền. Những cử chỉ này có thể 
được biết đến như là một trò chơi ném đá "throwing up" hay 
đánh đáo "stacking". 
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Các Biểu Thị Băng Đảng Phổ Biến  

Những Thay Đổi Có Thể Nhận Thấy Khác - 

 

 Rút khỏi các hoạt động gia đình và các sự kiện theo kế hoạch. 

 Thay đổi thành tích học tập hoặc giảm việc đi học. 

 Có hành vi thách thức hoặc đối đầu, chẳng hạn như nói lại, bạo lực bằng lời nói, gọi tên và thiếu 
tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ. 

 Thức khuya mà không có lý do. 

 Mong muốn bí mật bất thường. 

 Tức giận bùng phát, gây hấn quá mức. 

 Lo lắng quá mức về sự an toàn; liên tục khảo sát môi trường xung quanh vì cho rằng nguy hiểm. 

 Thái độ tiêu cực đột ngột về nhân viên thực thi pháp luật hoặc người lớn trong các vị trí có thẩm 
quyền (nhân viên nhà trường hoặc giáo viên). 

 Thay đổi thái độ về trường học, nhà thờ hoặc các hoạt động bình thường khác hoặc thay đổi 
hành vi khi tham dự các hoạt động này 

 Thay đổi mạnh mẽ trong phong cách cá nhân. 

 Rút khỏi nhóm bạn bè lâu năm và hình thành liên kết với một nhóm bạn hoàn toàn mới. 

 Nghi ngờ sử dụng các loại thuốc như rượu, thuốc hít và ma túy. 

 Sở hữu vũ khí, đạn dược hoặc vũ khí khác. 

 Chấn thương vật lý không do tai nạn (chẳng hạn như bằng chứng bị đánh hoặc bị thương ở tay 
và đốt ngón tay do đánh nhau). 

 Có tiền mặt hoặc hàng hóa không rõ nguồn gốc như quần áo, trò chơi video hoặc đồ trang sức. 

Hãy trò chuyện với con bạn về hậu quả tiêu cực của các hành vi băng 
đảng và cách để tránh xa chúng - 
 
 

Hãy khẳng định rằng bạn không chấp nhận các băng đảng và không muốn nhìn thấy con mình bị tổn 
thương hoặc bị bắt giữ. Hãy đặt kỳ vọng vững chắc rằng con bạn KHÔNG nên:  

 Liên kết với bất kỳ cá nhân nào có liên quan đến băng đảng.  

 Qua lại nơi các thành viên băng đảng tụ tập.  

 Tham dự bất kỳ bữa tiệc hoặc sự kiện xã hội nào được tài trợ bởi các băng đảng.  

 Sử dụng bất kỳ cách ra dấu bằng bàn tay hoặc ngón tay có thể có ý nghĩa đối với các băng 
nhóm, đặc biệt là các hình ảnh trong trong cẩm nang (thậm chí như một trò đùa).  

 Mặc quần áo có thể có ý nghĩa với các băng đảng trong khu vực của bạn. (Giải thích cho con 
bạn hiểu rằng những loại quần áo này có thể khiến con gặp nguy hiểm và bạn sẽ không mua  
hoặc cho phép con được mặc chúng.)  
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Tôi Có thể Giúp Con Tôi Bằng Cách Nào? 

Để Biết Thêm Thông Tin  
 

Đội Cảnh Sát Chống Băng Đảng Thuộc Sở Cảnh Sát Kansas City  
816-459-4387 

gangkc@kcpd.org 
 
 

Trung Tâm Băng Đảng Quốc Gia (NGC) 
www.nationalgangcenter.gov 

 
 

Văn Phòng Tư Pháp Và phòng Ngừa Tội Phạm Vị Thành Niên(OJJDP) 
www.ojjdp.gov 

 

Toà Án Gia Đình Quận Jackson, Missouri  
625 E. 26th St. Kansas City, MO 64108 
816-474-3606 
 
 
Dịch Vụ Toà Án Gia Đình Quận Clay, 
Missouri  
351 E. Kansas St. Liberty, MO 64068 
816-736-8400  
 
 
Dịch Vụ Tòa Án Vị Thành Niên Quận Platte, 
Missouri  
508 Third St. Suite 85 Platte City, MO 64079 
816-858-3420 
 
 
Đường Dây Nóng Về Lạm Dụng Và Bỏ Mặc 
Trẻ Em Missouri  
1-800-392-3738 
 
 
Đường Dây Nóng Phòng Chống Tự Tử Quốc 
Gia  
1-800-273-8255 
 
 
Đường Dây Nóng Về Khủng Hoảng Tuổi 
Thanh Niên  

Liên Đoàn Thể Thao Cảnh Sát Kansas City 
1801 White Av. Kansas City, MO 64126 
Phone: 816-413-3921 
www.kcpal.org  
 
 
Dịch Vụ Xã Hội Thuộc Sở Cảnh Sát Kansas 
City  
816-949-1738 
 
 
Trung Tâm Giải Quyết Tranh Chấp  
6285 Paseo Blvd. Kansas City, MO 64110 
816-461-8255 
www.ccrkc.org  
 
 
Đuờng Dây Nóng Ngăn Chặn Tội Phạm Đuợc 
Nhận Thưởng Greater Kansas City  
816-474-8477 
www.kccrimestoppers.com 
 
 
Dịch Vụ Trợ Giúp Synergy Services  
400 E. 6th St. Parkville, MO 64152 
816-587-4100 
 
 

 

Các nguồn trợ giúp 



Kansas City Missouri Police Department 
1125 Locust Street Kansas City, Missouri 64106 

 

Khẩn cấp: 911 

Không khẩn cấp: 816-234-5111 

Thông tin: 816-234-5000 

www.kcpd.org 

 


