
Hiểu Rõ Trường Hợp Cảnh Sát Chận Xe

TRAFFIC STOP 
(Chận Xe)

SỨ MẠNG: 

Nhằm tạo nên một môi trường an toàn và an ninh để sinh 
sống, làm việc, và thăm viếng bằng cách cùng làm việc với 
cộng đồng, thi hành luật pháp công bằng và vô tư, giữ gìn 
hòa bình và trật tự trong các khu vực lân cận của chúng ta, 

và bảo vệ các khoản bảo đảm hiến định của chúng ta.

Thành Phố Tacoma, Washington
Sở Cảnh Sát Tacoma

Tacoma Police Department
3701 S. Pine Street

Tacoma, Washington 98409
(253) 591-5900

www.tacomapolice.org

Chận xe có thể là một biến cố 
căng thẳng

Có nhiều lý do tại sao quý vị có thể bị cảnh 
sát chận lại:

•   Quý vị có thể đã vi phạm luật giao thông
•   Quý vị có thể có điểm nào đó giống một 

nghi can
•   Quý vị có thể đã chứng kiến một vụ phạm 

pháp
•   Nhân viên cảnh sát có thể nghĩ rằng quý vị 

cần được giúp hoặc nếu không thì đang bị 
nguy hiểm

Nếu quý vị bị cảnh sát chận lại trong lúc lái xe, 
quý vị có thể cảm thấy lẫn lộn, lo âu hoặc ngay 
cả tức giận. Đây là các cảm nghĩ tự nhiên, nhưng 
hãy nhớ là nhân viên cảnh sát cũng cảm thấy 
căng thẳng khi chận xe. Trên toàn quốc, nhiều 
nhân viên cảnh sát bị thương hoặc tử thương 
trong khi chận xe theo “thông lệ”.
Trong tài liệu này, chúng tôi cung cấp một số 
hướng dẫn và khuyến cáo tổng quát cho người 
lái xe, có thể giúp cho việc chận xe được an toàn 
hơn và bớt căng thẳng cho quý vị VÀ nhân viên 
cảnh sát.

www.tacomapolice.org



TẠI SAO CẢNH SÁT CHẬN 
NGƯỜI TA?
 
Phẩm chất cuộc sống trong Thành Phố Tacoma 
tùy thuộc rất nhiều vào vấn đề thông thương 
của người và xe cộ. Sở Cảnh Sát Tacoma có 
một phần trách nhiệm quan trọng để hoàn thành 
và duy trì mức trật tự cần thiết để có thể thông 
thương.

Mục tiêu chính của chúng tôi trong việc thông 
thương người và xe là mối quan tâm đến sự an 
toàn của công chúng và nhân viên cảnh sát.

Thi hành luật giao thông là một trong nhiều 
nhiệm vụ của nhân viên cảnh sát Tacoma, 
nhưng đối với một số công dân, đây có thể là 
một kinh nghiệm gây chấn động tâm lý. Trong 
nhiều trường hợp, đây là trường hợp duy nhất 
người ta tiếp xúc với nhân viên công lực.

Nhân viên Sở Cảnh Sát Tacoma biết về những 
tình trạng này và cố gắng để mỗi lần chận xe 
và tiếp xúc với người dân đều mang tính cách 
hướng dẫn giáo dục.

NẾU QUÝ  
VỊ BỊ CẢNH  
SÁT CHẬN LẠI
•  Tấp xe vào lề đường bên phải và ngừng xe cách 

làn đường lưu thông xe cộ càng xa càng tốt.

•  Tắt máy xe, radio, băng nhạc hoặc máy CD, 
hoặc bất cứ thiết bị gì có thể cản trở đến cuộc nói 
chuyện của quý vị với nhân viên cảnh sát.

•  Bật đèn chớp tắt bốn chiều (đèn chớp tắt khẩn 
cấp) và trong những giờ chiều tối, bật đèn bên 
trong xe, để nhân viên cảnh sát có thể nhìn thấy 
mọi việc đều bình thường.

•  Hạ cửa sổ xuống để quý vị và nhân viên cảnh sát 
có thể nói chuyện với nhau. Hãy giữ bình tĩnh và 
nếu trong xe quý vị có hành khách, hãy yêu cần họ 
cũng giữ bình tĩnh. Vẫn giữ nguyên dây nịt an toàn 
và yêu cầu hành khách trong xe cũng giữ nguyên 
dây nịt an toàn.

•  Hãy ngồi trong xe và đừng xuống xe nếu nhân 
viên cảnh sát không yêu cầu quý vị xuống xe.

•  Để hai tay của quý vị lên tay lái ở vị trí “10 giờ” và 
“2 giờ” cho ai cũng nhìn thấy. Yêu cầu hành khách 
trong xe để tay ở chỗ ai cũng nhìn thấy, chẳng hạn 
trên lòng họ.

•  Đừng có cử động đột ngột khiến nhân viên cảnh 
sát có thể nghĩ là quý vị đang giấu hoặc tìm vật gì.

•  Nhớ đem theo thẻ căn cước hợp lệ. Tại Tiểu 
Bang Washington, quý vị phải có bằng lái xe 
hợp lệ, bằng chứng đăng bộ xe và bằng chứng 
bảo hiểm. Nếu nhân viên cảnh sát yêu cầu quý 
vị xuất trình các giấy tờ này, hãy cho họ biết các 
giấy tờ đó cất ở đâu và từ từ đưa tay lấy giấy  
tờ, vẫn tránh có bất cứ cử động nào đột ngột.

•  Hãy trả lời đầy đủ các câu hỏi của nhân viên 
cảnh sát và càng rõ càng tốt, và nếu có điều 
gì quý vị không hiểu, hãy lịch sự yêu cầu nhân 
viên cảnh sát lặp lại.

•  Đừng ngạc nhiên nếu có một xe tuần tra khác 
xuất hiện ở đó. Việc này chỉ nhằm bảo đảm an 
toàn cho nhân viên cảnh sát và là thủ tục bình 
thường.

•  Nếu tội truy tố hoặc giấy phạt không rõ ràng, 
hãy lịch sự yêu cầu nhân viên cảnh sát giải 
thích. Tránh cãi nhau. Nếu quý vị không đồng ý 
với giấy phạt, quý vị sẽ có cơ hội phản đối giấy 
phạt ở tòa.

•  Hãy nhớ là mỗi lần chận xe đều vì lý do khác 
nhau, và nhân viên cảnh sát sẽ hành động và 
ứng phó tùy theo trường hợp.

VÌ AN TOÀN CÔNG CỘNG, HỢP TÁC VỚI CẢNH SÁT LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG.

NẾU XE QUÝ VỊ BỊ CHẬN 
LẠI, YẾU TỐ THEN CHỐT  
LÀ HỢP TÁC.
Chi tiết sau đây là để giúp quý vị hiểu về vai trò của 
mình khi bị cảnh sát chận xe.


