
 

 
 

 

 

Hành động cố ý đốt phá ảnh hưởng tới tất 
cả mọi người. Không có trường hợp 
ngoại lệ. Công nhân mất việc làm, các 
thành phố và thị trấn mất tiền thuế, các 
tòa nhà bị cháy tạo ra các khu vực hoang 
tàn, và những con người vô tội bị thương 
tích hoặc thiệt mạng.  

Ảnh hưởng của hành động cố ý đốt phá 
đối với nền kinh tế tiểu bang và quốc gia 
ngày càng được các cư dân và tổ chức 
quan tâm hơn. Rõ ràng là cuộc chiến 
chống lại việc cố ý đốt phá chỉ có thể đạt 
hiệu quả bằng sự phối hợp hành động của 
các cá nhân và các nhóm tích cực. 

• Hành động cố ý đốt phá đã cướp đi sinh 
mạng của hơn 295 người Mỹ trong năm 
2007, giảm 50% so với năm 2000.  
• Khoảng 32,500 đám cháy nhà là do cố 
ý hoặc bị nghi ngờ là do cố ý vào năm 
2007, giảm hơn 50% so với năm 2000.  
• Trong 15 năm qua, các đám cháy do cố 
ý đốt phá đã cướp đi sinh mạng của 38 
cư dân tiểu bang Minnesota và làm thiệt 
hại tài sản hơn $250 triệu. 
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TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ? 
Một việc cần làm là báo cáo hành động 
đáng ngờ gần nhà hoặc các tòa nhà khác 
cho nha cảnh sát địa phương. 

Các Biện Pháp Đề Phòng đối với 
Gia Đình  
• Giữ an ninh cho nhà ở và nhà đậu xe 

của quý vị bằng cách khóa cửa ra vào, 
cửa sổ và cổng. Bảo đảm là cửa sổ, 
cửa lưới chắn và cửa ra vào nhà có 
thể mở dễ dàng từ bên trong, nếu cần 
để thoát ra.  

• Xén tỉa các bụi cây ở cửa ra vào và 
cửa sổ để có thể nhìn rõ hơn.  

• Vẫn bật đèn bên ngoài khi trời tối.  
• Phối hợp với các cư dân khác trong 

khu phố để thành lập nhóm "Canh 
Phòng Khu Phố."  

• Dọn sạch các khu để nguyên vật liệu 
trong nhà đậu xe có thể làm đám cháy 
to hơn. Loại bỏ giấy loại, các đống 
cỏ, cỏ dại, rác hoặc các vật liệu dễ 
cháy khác ra khỏi các khu vực xung 
quanh các tòa nhà.  

Các Biện Pháp Đề Phòng Trong 
Kinh Doanh 
• Lắp khóa trên thùng rác thương mại 

và không chất rác quá đầy.  
• Đặt thùng rác thương mại và các 

thùng đựng khác cách tường và nơi ra 
vào của tòa nhà ít nhất năm feet. Chỉ 
sử dụng các loại thùng kim loại hoặc 
lót kim loại.  

Nghịch Lửa, Gây Cháy và Hành 
Động Cố Ý Đốt Phá của Thanh 
Thiếu Niên 
Cha mẹ có trách nhiệm chính trong việc 
bảo đảm duy trì một môi trường an toàn 
và dạy các hành vi an toàn.  Nếu được 
thực hiện hiệu quả, các bài học này sẽ 
không chỉ tác động tới đứa trẻ mà còn ảnh 
hưởng tới cả cộng đồng.  Sau đây là một 
số ví dụ về những việc các bậc cha mẹ có 
thể làm để giúp đỡ. 

• Nêu gương tốt - Lắp và bảo trì máy 
báo động khói và bình dập lửa theo 
đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, và 
luôn sử dụng lửa một cách an toàn.  

• Chịu trách nhiệm đối với vấn đề an 
toàn hỏa hoạn - Cho con quý vị thấy 
các nguyên tắc bảo vệ an toàn khi 
dùng lửa mà quý vị tuân theo trong 
suốt cả ngày và bàn về các mối nguy 
hiểm do lửa gây ra.  

• Kiểm soát việc tiếp cận lửa - Cất toàn 
bộ các dụng cụ máy móc đánh lửa ở 
nơi xa tầm với trẻ em và hướng dẫn 
các em cách thông báo cho người lớn 
khi các em tìm thấy.  

• Nhận dạng các dấu hiệu đáng ngờ - 
Kiểm tra thùng đựng rác, dưới giường 
và tủ đựng quần áo để xem có diêm 
quẹt đã cháy hoặc bằng chứng khác 
cho thấy con quý vị đang dùng  
lửa sai mục đích hay không và  
nếu quý vị tìm thấy bằng  
chứng, hãy phản ứng một  
cách tích cực bằng cách  
sử dụng bằng chứng  
đó để làm cơ hội  
răn đe.  

Mặc dù đa số mọi người đều có thích thú 
đối với lửa, thanh thiếu niên thiếu kinh 
nghiệm cần thiết để ra các quyết định 
thích hợp liên quan tới lửa. Bí quyết tìm 
giải pháp cho vấn đề này là liên kết đứa 
trẻ đó và gia đình của các em với cơ quan 
thích hợp để khắc phục hành vi đó. 
Nha Cứu Hỏa Tiểu Bang Minnesota đã 
thiết lập đường dây trợ giúp này để tạo cơ 
hội cho cư dân tìm được sự giúp đỡ mà 
họ cần để uốn nắn hành vi gây cháy nguy 
hiểm của thanh thiếu niên. 

Đường Dây Trợ Giúp Người Gây 
Hỏa Hoạn Là Thanh Thiếu Niên 

1-800-500-8897 
Biển hiệu này được niêm yết tại tất cả các 
đám cháy bị nghi ngờ là do có hành động 
cố ý đốt phá.  Nếu quý vị có thông tin 
giúp nhận diện những kẻ cố ý đốt phá, xin 
liên lạc với Đường Dây Khẩn về Hành 
Động Có Ý Đốt Phá. 


