
BÁO CÁO TỘI PHẠM DO THÀNH KIẾN  

1 
LIÊN HỆ CẢNH SÁT DENVER 

Xin gọi 720-913-2000 hoặc 911 để báo cáo tội phạm. Đối với đường dây ngôn 
ngữ, xin cho biết địa chỉ nơi quý vị đang ở và ngôn ngữ của quý vị để được kết 
nối. Thông Dịch Viên Ngôn Ngữ Ký Hiệu hoặc chạy phụ đề qua CART được 
cung cấp theo yêu cầu báo trước qua email ba (3) ngày làm việc gửi SignLan-
guageServices@denvergov.org hoặc gọi (720) 913-8487.    

2 
TÀI LIỆU VÀ CUNG CẤP CHỨNG CỨ 

Để xin số của một vụ án từ cảnh sát, và cung cấp CHỨNG CỨ CỤ THỂ 
(như ảnh, các dấu vết, hoặc tin nhắn) và NHỮNG LỜI NÓI CỤ THỂ mà kẻ 
tình nghi/gây hấn sử dụng cho sĩ quan cảnh sát này.  

Phạm tội do thành kiến là gì? 
Đó là một hành vi tội phạm chống lại một người hoặc tài sản do kẻ vi phạm có thành kiến đối với: chủng tộc,  
tôn giáo, màu da, tổ tiên, quốc gia xuất thân, khuyết tật thể chất/tâm thần, hoặc xu hướng tình dục, bản sắc 
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ĐƯỜNG DÂY NÓNG TỘI PHẠM DO THÀNH KIẾN 
Xin liên hệ với Đường Dây Nóng Tội Phạm Do Thành Kiến của Sở Cảnh Sát Denver 
theo địa chỉ biascrimesinfo@denvergov.org hoặc số 720-913-6458 nếu có bất kỳ 
câu hỏi/lo lắng nào. Thư  điện tử và lời nhắn thoại được kiểm tra thường xuyên. 
Các thám tử sẽ trả lời mọi câu hỏi và băn khoăn trong 1 ngày làm việc.  
 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ NẠN NHÂN 
Có các dịch vụ MIỄN PHÍ hỗ trợ cho nạn nhân của tất cả các loại tội phạm. 
Đơn Vị Trợ Giúp Nạn Nhân của Sở Cảnh Sát Denver 
- 7:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều hàng ngày tại số điện thoại 720-913-6035 Nguồn 
Lực Cộng Đồng Mở 24/7 
- Trung Tâm Tổn Thương và Hồi Phục: 303-894-8000 
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