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Các liên lạc viên mới đảm nhận tội ác vì thù ghét 
New liaisons take on hate crime 
 
Ngày 27 Tháng Năm 2022 

Hai liên lạc viên cộng đồng về tội ác vì thù ghét mới sẽ giúp kết nối các nhóm bị ảnh 

hưởng bởi tội ác vì thù ghét với hệ thống tư pháp nhằm giúp bảo vệ những người 

dân Alberta dễ bị tổn thương. 

Chính phủ Alberta đã chỉ định Cecilia Mzvondiwa và Landon Turlock làm liên lạc viên cộng đồng về tội ác vì 

thù ghét đầu tiên của tỉnh bang. Họ sẽ làm việc trực tiếp với các cộng đồng văn hóa bị nhắm mục tiêu nhiều 

nhất bởi các tội ác có động cơ thù ghét và thành kiến. Hai liên lạc viên sẽ đề xuất với chính phủ cách phát 

triển và thực hiện một chiến lược phối hợp và toàn diện để ngăn chặn những tội phạm này và hỗ trợ tốt nhất 

cho các nạn nhân. 

“Alberta đang thực hiện một cách tiếp cận nhiều mặt để bảo vệ những người bị nhắm mục tiêu bởi các tội ác 

có động cơ thù ghét và thành kiến khỏi những kẻ tội phạm nhằm vào họ. Tôi rất vui khi thấy nhiều cách mà 

các liên lạc viên cộng đồng mới của chúng tôi giúp chúng tôi tập trung sự phản ứng và hỗ trợ của lực lượng 

thực thi pháp luật của chúng ta cho các nạn nhân vào những người đang cần nhất”.     

Tyler Shandro, Bộ Trưởng Tư Pháp và Hội Đồng Cố Vấn Pháp Luật  

“Tôi rất vui được thấy việc bổ nhiệm các liên lạc viên về tội ác vì thù ghét đầu tiên của Alberta. Hai liên lạc 

viên sẽ là những nguồn lực quan trọng trong việc hỗ trợ chính phủ tiếp cận với các cộng đồng văn hóa đa 

dạng của chúng ta để giúp đối phó với tội ác vì thù ghét và phân biệt chủng tộc.” 

Muhammad Yaseen, Phó Bộ Trưởng Nhập Cư và Chủ Nghĩa Đa Văn Hóa 

“Tội ác vì thù ghét là một thực tế đầy thách thức trong các cộng đồng ở Alberta. Để chống lại sự thù ghét và 

tạo ra các cộng đồng an toàn, chúng ta cần làm việc cùng nhau. Tôi mong muốn được các cộng đồng của 

chúng ta và các bên liên quan tham gia để tạo ra một môi trường an toàn, nơi mỗi người dân Albertan có thể 

có cảm giác an toàn và thân thuộc.” 

Cecilia Mzvondiwa, liên lạc viên cộng đồng về tội ác vì thù ghét   

“Tôi rất biết ơn về cơ hội mới này và mong muốn được làm việc cùng với những người bị ảnh hưởng nhiều 

nhất bởi tội ác vì thù ghét và các vụ việc trong tỉnh bang của chúng ta. Tôi hy vọng rằng, cùng nhau, chúng 

ta sẽ thấy được sự thành công trong những nỗ lực không ngừng để giải quyết những vấn đề này.”   
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Landon Turlock, liên lạc viên cộng đồng về tội ác vì thù ghét   

Các liên lạc viên mới tham gia vào một danh sách ngày càng tăng các hành động cấp tỉnh bang nhằm kiềm 

chế tội ác vì thù ghét ở Alberta và hỗ trợ tốt hơn cho những người bị nhắm mục tiêu. 

 

Tỉnh bang đã giới thiệu Chương Trình Cơ Sở Hạ Tầng An Ninh Alberta để cung cấp tài trợ kinh phí cho các 

tổ chức nhắm mục tiêu nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ, và năm nay số tiền tài trợ đã tăng hơn gấp 

đôi để giúp thậm chí nhiều tổ chức hơn nữa.   

Chính phủ Alberta cũng đã thành lập Đơn Vị Điều Phối Tội Ác Vì Thù Ghét để làm việc với các nhóm thực 

thi pháp luật trên toàn tỉnh bang nhằm giúp giảm thiểu và ứng phó với các trường hợp do thù ghét gây ra. 

Đơn vị này được thành lập và đang hoạt động với đầy đủ nhân viên.  

Tiểu sử 

Cecilia Mzvondiwa là người sáng lập và Giám Đốc Điều Hành của Dịch Vụ Tư Vấn Đa Dạng, Bình Đẳng và 

Hòa Nhập, đồng thời là một huấn luyện viên lãnh đạo được chứng nhận và người hỗ trợ sự đa dạng và hòa 

nhập. Gần đây nhất, bà đã từng phục vụ với tư cách là một luật sư của Dobko & Wheaton, cung cấp hỗ trợ 

pháp lý và tư vấn về các vấn đề gia đình và nhập cư.   

Landon Turlock đã phục vụ Thành Phố Edmonton với tư cách là liên lạc viên an toàn cộng đồng điều phối và 

dẫn dắt các hoạt động tham gia của công chúng để cung cấp thông tin cho các mối quan hệ đối tác phòng 

chống tội phạm dựa vào cộng đồng. Ông được đào tạo và có kinh nghiệm trong công tác xã hội và tham gia 

cộng đồng.   

Cả hai sự bổ nhiệm đều có nhiệm kỳ hai năm có hiệu lực từ ngày 25 tháng Năm năm 2022. 

Thông tin liên quan 

• Chương Trình Cơ Sở Hạ Tầng An Ninh Alberta Alberta Security Infrastructure Program 

Tin liên quan 

• Giữ lập trường chống lại tội ác vì thù ghét Taking a stand against hate crimes (Ngày 10 tháng Sáu 

năm 2021) 

Yêu cầu về truyền thông 

Joseph Dow 

 

780-983-8714 
Thư Ký Báo Chí, Tư Pháp và Hội Đồng Cố Vấn Pháp Luật 

https://www.alberta.ca/alberta-security-infrastructure-program-grant.aspx
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