Cha Mẹ Có Thể Làm Gì Để Ngăn Chặn Sự
Tham Gia Băng Đảng

Cùng tham gia vào các hoạt động
học của con
Hãy là một mô hình tốt vai trò và
thiết lập một ví dụ tốt
Biết bạn bè của con bạn và gia
đình của họ
Khuyến khích thói quen học tập
tốt
Dạy con bạn làm thế nào để đối
phó với áp lực ngang
Giúp trẻ phát triển kỹ năng giải
quyết xung đột tốt
Khuyến khích con mình tham gia
tích cực các hoạt động sau khi
học như các trung tâm giải trí, tổ
chức thể thao, v.v.
Tham gia hoặc tạo ra một khu
xóm xem hoặc hiệp hội, và báo
cáo và loại bỏ graffiti

Lắng nghe những mối quan tâm
của con bạn về các băng nhóm.
Nói chuyện với con của quý vị về
những nguy hiểm và hậu quả
của sự tham gia băng đảng. Hãy
để con bạn biết rằng bạn không
muốn để xem anh ta hoặc cô bị
thương hoặc bị bắt giữ. Giải
thích cho mũ con bạn phải
không:
Kết hợp với các thành
viên băng đảng
Tham dự các bên hoặc
các sự kiện xã hội, tài
trợ của các băng nhóm
Dùng tay dấu hiệu, ký
hiệu hoặc ngôn ngữ đó
là có ý nghĩa để các
băng nhóm
Mặc quần áo, bao gồm
cả màu sắc cụ thể,
trong đó có thể có ý
nghĩa cho các băng
nhóm ở khu vực của
bạn

Đây Là Làm Thế Nào Để ẩn Danh Báo Cáo
Băng Đảng, Ma Túy và Cuối Hình Sự Khác:



Gọi Crime Stopper 1-800-222-TIPS
B cáo bất kỳ thông tin trên máy tính tại
www.GangFreeKansas.org

Một Thẻ Của Cha Mẹ Tham Khảo Nhanh
Công Nhận Và Ngăn Chặn Băng Đảng
Điều này hướng dẫn tham khảo nhanh chóng cung cấp các dấu
hiệu cảnh báo chung của sự tham gia băng đảng, nhưng có thể
không phải tất cả-bao gồm. Cha mẹ nên tìm những dấu hiệu để chỉ
sự tham gia của nhiều băng đảng có thể bởi vì một số những chỉ
số này một mình, giống như quần áo hoặc các sở thích âm nhạc,
cũng rất phổ biến trong giới trẻ không tham gia vào các băng
nhóm. Cha mẹ được khuyến khích để hiểu các biểu tượng băng
nhóm địa phương, tìm sự giúp đỡ sớm, và xem xét liên hệ với
nhân viên của trường, phòng cảnh sát địa phương, các nhà lãnh
đạo đức tin và các tổ chức cộng đồng để được hỗ trợ thêm.

Đó Là Dấu Hiệu Cảnh Báo Trẻ Em Của Bạn Có
Thể Tham Gia Với Một Băng Đảng

Thừa nhận "chơi" với trẻ em trong
băng nhóm.

Mang một loại vũ khí
Đã gặp rắc rối với cảnh sát

Cho thấy, quan tâm không bình
thường trong một hoặc hai màu cụ
thể hoặc một biểu tượng đặc biệt
Đã quan tâm đến các băng nhóm
nhạc, video, phim ảnh hoặc trang
web
Sử dụng tín hiệu tay không bình
thường để giao tiếp với bạn bè
Có vẽ những biểu tượng băng
nhóm trên cuốn sách, quần áo,
tường hoặc xăm.
Về nhà với vết thương không giải
thích được vật lý (chiến đấu liên
quan đến vết bầm tím, vết thương
để bàn tay và khớp nối)
Có tiền mặt hoặc không giải thích
được, như quần áo, đồ trang sức
hoặc thiết bị điện tử

Trưng bày các thay đổi trong hành
vi tiêu cực, chẳng hạn như:
Thu hồi từ gia đình
Từ chối tham gia học,
hiệu suất, và hành vi
Giữ sự ra cho đến tối mà
không có lý do
Hiển thị một ước muốn
khác thường đối với bí
mật
Trưng bày các dấu hiệu
của việc sử dụng ma túy
Luôn luôn phạm luật
Nói trong tiếng lóng kiểu
băng đảng

