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 SỰ ĐE DỌA TRỰC TIẾP về thể chất là khi nguy hiểm sắp 

xảy ra vì quý vị đang ở gần kẻ đe dọa. Quý vị có ba sự lựa 

chọn: 

1. Chạy: Tìm lối thoát. Bỏ lại những vật tùy thân có thể làm 

quý vị bị chậm lại. Nếu được, giúp những người khác chạy 

thoát. Gọi 911. 

2. Ẩn trốn: Trốn khuất tầm mắt của kẻ đe dọa. Khóa cửa hoặc 

chặn các lối vào. Tắt tiếng điện thoại cầm tay (kể cả chế độ 

rung) và giữ im lặng cho đến khi sự đe dọa qua đi.  

3. Kháng cự: Kháng cự là phương cách cuối cùng và chỉ khi 

nào tính mạng mình sắp bị nguy hiểm. Tìm cách vô hiệu hóa 

sự đe dọa. Hành động càng hung hăng càng tốt.  

Đe Dọa Bằng Lời Nói là khi sự đe dọa không đặt người 

tiếp nhận vào tình trạng nguy hiểm tức thời, hoặc với chủ 

ý sẽ thực hiện sau này.  

 Viết xuống hoặc ghi âm nguyên văn lời hăm dọa như đã 

chuyển đạt.  

 Viết xuống càng nhiều càng tốt những chi tiết mô tả về kẻ 

hăm dọa : tên, chủng tộc, giới tính, chiều cao, cân nặng, 

màu của tóc và mắt, giọng nói, y phục hoặc bất cứ những 

nét đặc biệt nào khác. 

 Báo cáo sự hăm dọa với cơ quan thi hành luật pháp. 

ĐE DỌA ĐIỆN THOẠI là một sự đe dọa nhận 

qua điện thoại. Quý vị nên cố gắng lấy thông 

tin về người gọi và sự đe dọa càng nhiều 

càng tốt, trừ khi sự đe dọa đang cận kề hoặc 

có thể sắp gây hại đến quý vịhoặc những 

người khác.  

 Giữ bình tĩnh và đừng cúp máy. 

 Giữ người gọi trên đầu giây càng lâu càng tốt  

và cố gạ gẫm để lấy thông tin nhằm xác định 

xem sự đe dọa đó có cụ thể, thực tế, hoặc có 

gây nguy hiểm tức thời cho quý vị hoặc những 

người khác hay không. 

 Nếu được, ra hiệu cho những người gần mình  

nghe cùng và báo cáo với cơ quan thi hành 

pháp luật. 

 Ghi lại tất cả những thông tin hiện ra trên màn 

hình điện tử của điện thoại.

 Viết xuống nguyên văn lời hăm dọa. 

 Ghi âm cuộc điện đàm, nếu được.

 Có mặt để bàn luận những chi tiết này với 
nhân viên thi hành pháp luật. 

ĐE DỌA QUA THƯ TÍN ĐIỆN TỬ là một sự đe dọa 
nhận trực tiếp qua Internet thông qua tin nhắn, 
điện thư, hoặc trên mạng xã hội. Nó có thể bao 
gồm những đe dọa uy hiếp hoặc có những hậu 
quả bất lợi nếu người nhận không tuân theo. 

 Không mở thư tín điện tử hoặc tài liệu đính kèm 

của những người lạ gửi đến.  

 Không liên lạc trên  mạng xã hội với người lạ 

hoặc những người mình không cho thông tin. 

 Phải chắc là hệ thống an ninh của quý vị được cài 
đặt đến mức an ninh tối đa. 

Nếu nhận được sự đe dọa điện tử: 

 Đừng xóa thư tín gửi tới. Giám định pháp yY có 

thể phát hiện những chi tiết quan trọng. 

 Giữ nguyên tin nhắn mở trên máy vi tính.

 Lập tức báo cáo với cơ quan thi hành pháp luật.

 In ra, chụp hình, hoặc chép lại tin nhắn, tiêu đề, 
ngày giờ. 

 Bảo toàn tất cả bằng chứng điện tử. 
 

Một cuộc TẤN CÔNG MẠNG có thể làm 
thiệt hại đến thiết bị điện tử và làm lộ 
các thông tin cá nhân.  

 Dùng mật mã thật mạnh và không 

dùng một mật mã cho nhiều trang 

mạng khác nhau. 

 Đặt hệ thống chống vi-rút và phần 

mềm độc hại tự động cập nhật hóa.

 Áp dụng những phiên bản cập nhật 

của hệ thống và phần mềm ngay khi 

có được.

 Áp dụng hai yếu tố để xác thực.

 Lưu trữ dữ kiện thường xuyên.

Nếu quý vị nghi ngờ mình là nạn nhân 

của một vụ tấn công mạng: 

 Đừng xóa hoặc chỉnh lại hệ thống máy 

vi tính của mình.

 Lập tức liên lạc với các dịch vụ tài 

chính để bảo vệ các tài khoản của quý 

vị không bị đánh cắp danh tính.  

 Đổi mật mã và theo dõi các tài khoản 

phòng khi có hoạt động đáng ngờ.  

 

      
 

Nếu quý vị đang bị nguy hiểm tức thì tới bản thân, gọi 911. 

Nếu quý vị đang gặp phải sự đe dọa, hãy liên lạc với văn phòng chi nhánh của FBI tại địa phương 

(danh sách đăng tại www.fbi. gov) hoặc nộp tin báo tại 1-800-CALLFBI (hoặc 1-800-225-5324) hoặc 

vào  www.fbi.gov/tips.  

Quý vị cũng có thể cung cấp tin báo nặc danh với FBI qua điện thoại hay vào mạng. 

http://www.fbi.gov/tips
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  Tôi phải liên lạc với ai nếu tôi bị đe dọa hoặc bị hù dọa: Cảnh sát địa phương hay FBI?  

 Nếu quý vị hoặc những người khác đang bị nguy hiểm tới bản thân, hãy gọi 911 cho cảnh sát địa phương. 

 Nếu quý vị gặp một sự đe dọa có liên hệ tới một tội ác liên bang, hãy liên lạc với văn phòng chi nhánh của FBI tại địa phương (danh sách đăng tại www.fbi.gov) bằng cách gọi 1‐800‐
CALLFBI (hay 1‐800‐225‐5324) hoặc vào www.fbi.gov/tips. Ví dụ, quý vị bị một đặc sự viên của một chính phủ ngoại quốc, một tổ chức phạm pháp hoặc do một quan chức của chính 

phủ hăm dọa.  Quý vị có thể báo cáo nặc danh.  

 Không hẳn tất cả các sự cố đều thuộc phạm vi điều tra của FBI. Nếu quý vị là nạn nhân của một sự cố không thuộc về một tội ác liên bang, quý vị có thể cần phải báo cáo với cảnh 
sát địa phương. Quyền hạn điều tra của địa phương và tiểu bang khác nhau đối với những vụ tình nghi tội ác.  

  Tôi cần biết gì nếu FBI phỏng vấn tôi?  
 Một nhân viên FBI đặc trách có thể gặp quý vị tại văn phòng chi nhánh của FBI hoặc tại một nơi khác. 

 FBI sẽ yêu cầu quý vị cung cấp càng nhiều càng tốt những thông tin về thủ phạm và những chi tiết về sự hăm dọa mà quý vị đã gặp phải. 

 FBI sẽ hỏi thông tin của quý vị để liên lạc khi cần.  

 FBI sẽ cố gắng bảo vệ danh tính   và bảo mật cho quý vị.  

 Nếu phù hợp, một Nhân Viên Đặc Trách về Nạn Nhân của FBI có thể có mặt trong lúc phỏng vấn để hỗ trợ và cung cấp thông tin, hoặc họ sẽ liên lạc với quý vị bằng điện thoại hay bằng thư tín sau khi phỏng 
vấn.  

  FBI thực hiện một cuộc điều tra trọn vẹn và/hay khởi xướng một cuộc điều tra trong phạm vi nào? 

 FBI có thể điều tra những mối đe dọa vi phạm luật liên bang Hoa Kỳ và ẩn chứa mối nguy hại hoặc nguy hiểm đối với người tiếp nhận. 

 Khả năng truy tố của cơ quan thi hành pháp luật Hoa Kỳ đối với những cá nhân liên quan tới đe dọa được căn cứ vào nhiều yếu tố như: giá trị của bằng chứng, khả năng để 
nhận dạng những cá nhân có hành động phạm pháp, nhận định một âm mưu, và/hoặc là khả năng bắt giữ những cá nhân phạm pháp.  

  Tôi cần biết gì nếu FBI mở một cuộc điều tra?  
 Nếu FBI tin rằng đã có một hành vi phạm tội cấp liên bang, sẽ có một hoặc vài nhân viên đặc trách của FBI tiến hành cuộc điều tra. Nằm trong phần điều tra, các nhân viên đặc trách sẽ thu thập bằng chứng, 

và có thể sẽ có một cuộc phỏng vấn với quý vị và các nạn nhân khác.  

 Quý vị cũng có thể được yêu cầu tường thuật lại những gì mình đã trải qua trước bồi thẩm đoàn liên bang.  

 Một cuộc điều tra tường tận sẽ được toàn tất. Cuộc điều tra này có thể mất nhiều thời gian để hoàn tất, và quý vị sẽ không được cập nhật về những diễn tiến hàng ngày của vụ việc. Chúng tôi sẽ cố gắng cho 
quý vị biết về những diễn tiến chính của cuộc điều tra, như việc bắt giữ hoặc cáo trạng.  FBI sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin đó trước khi chính thức công bố, nếu được. Dù vậy, FBI phải luôn luôn 
cẩn thận để không tiết lộ những thông tin có tính cách nhạy cảm có thể gây hại cho cuộc điều tra hoặc gia tăng sự nguy hiểm đến với cơ quan thi hành pháp luật. 

 Một nhân viên Đặc Trách Nạn Nhân của FBI sẽcung cấp sự hỗ trợ, thông tin, và giới thiệu/chỉ dẫn tới những nguồn tài nguyên của địa phương mà các nạn nhân đã được xác định có thể cần tới.  
 

Ngay cả khi báo cáo những chi tiết về việc quý vị bị đe dọa hay bị tấn công mạng như thế nào không dẫn đển việc FBI mở một cuộc điều tra; điều này rất có khả năng sẽ hỗ trợ cho những nạn nhân khác bằng cách giúp FBI truy tầm những mối đe dọa và nhận 

định các xu hướng.  
THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA VĂN PHÒNG CHI NHÁNH CỦA FBI ĐƯỢC LIỆT KÊ THEO TÊN THÀNH PHỐ VÀ TIỂU BANG TẠI WWW.FBI.GOV. NẾU QUÝ VỊ ĐANG BỊ NGUY HIỂM, GỌI 911. 
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