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 االستبيان الوطين
 لضحايا اجلرمية

Bureau of 
Justice Statistics

األسئلة الشائعة
ما املقصود هبذا االستبيان؟

 معا إذا اكن [NCVS]يسأل االستبيان الوطين لضحايا اجلرمية 
األخشاص قد تعرضوا للجرمية يف األهشر الـستة األخرية ويسأل عن 
تلك التجارب، بغض النظر معا إذا اكن قد مت إبالغ الرشطة هبا أم ال.

من جيري هذا االستبيان؟
جُيري مكتب اإلحصاء األمرييك االستبيان الوطين لضحايا اجلرمية 

[NCVS] نيابة عن مكتب إحصاءات العدل التابع لوزارة العدل 
.(BJS)األمريكية 

كيف يمت مجع املعلومات؟
سيأيت ممثل مكتب اإلحصاء إىل مزنلك أو سيتصل بك إلجراء مقابلة 
معك ومع أي أفراد آخرين يف األرسة ترتاوح أمعارمه بني ١2 عامًا 

 وما فوق. وبوجه عام، يمت إجراء مقابالت مع أخشاص من لك عنوان مت
اختياره مرة لك ستة أهشر عىل مدى فرتة ثالث سنوات ملا مجموعه 

سبع مقابالت.

كيف مت اختياري هلذا االستبيان؟
حنن خنتار عناوين، ولذلك مل يمت اختيارك خشصيًا. نتبع اسلوب 

االختيار هذا لنضمن متثيل اكفة األرس يف الواليات املتحدة. إذا غريت 
ماكن إقامتك وبيق هذا العنوان يف االستبيان، فسنقابل الساكن اجلدد 

الذين انتقلوا إىل عنوانك القدمي.

ملاذا جيب أن أشارك؟
إن تعاونك مهم لملساعدة يف مضان احلصول عىل معلومات دقيقة 

وموثوق هبا حول اجلرمية والسالمة يف األحياء كتلك اليت تقمي فهيا. 
نعتقد أنك ستجد االستبيان مثريًا لالهمتام، ومشاركتك ستساعد 

امجلهور يف فهم قضايا اجلرمية والسالمة يف خمتلف املجمتعات حول 
البالد.

كيف ستمت محاية خصوصييت؟
 مكتب اإلحصاء ملزم حبامية معلوماتك طبقًا لملادة ١٣ من القانون 

األمرييك، القسم ٩ واملادة ٣4 من القانون األمرييك، القمسان ١02٣١ 
و١0١٣4). لن تكون إجاباتك مرتبطة بامسك. ال يحمس ملكتب اإلحصاء 
وال ملكتب إحصاءات العدل التابع لوزارة العدل األمريكية بنرش ردودك 

علنًا بطريقة ميكن أن تعرف عنك أو عن مزنلك.

موارد للضحايا
National Center for Victims of Crime

[ املركز الوطين لضحايا اجلرمية]
1-202-467-8700

<https://victimsofcrime.org>

Victim Connect
[فيكتمي كونكت]

1-855-4VICTIM (1- 855- 484-2846)
<https://victimconnect.org>

Boys Town National Hotline
اخلط الساخن الوطين »بويز تاون«] ]

1-800-448-3000
<www.boystown.org/hotline>

Childhelp National Child Abuse Hotline
اخلط الساخن الوطين للعنف ضد األطفال »تشايلد هيلب«] ]

1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453)
<www.childhelp.org>

Eldercare Locator
[ البحث عن رعاية املسنني] 

1-800-677-1116
<https://eldercare.acl.gov>

National Domestic Violence Hotline
[ اخلط الساخن الوطين للعنف املزنيل]

1-800-799-SAFE (1-800-799-7233)
1-800-787-3224 (TTY)

<www.thehotline.org>

The 988 Suicide & Crisis Lifeline
[ خط احلياة ٩٨٨ اخلاص باالنتحار واألزمات]

٩٨٨
<https://988lifeline.org>

The National Sexual Assault Hotline
[ اخلط الساخن الوطين لالعتداء اجلنيس] 

1-800-656-HOPE (1-800-656-4673)
<www.rainn.org>

The Trevor Project
مرشوع »تريفور«] ]

1-866-488-7386
<www.thetrevorproject.org>ُ

 االستبيان برعاية مكتب إحصاءات العدل التابع لوزارة العدل يف
الواليات املتحدة.

البيانات جيمعها مكتب اإلحصاء األمرييك.

     Office of Justice Programs   
مكتب براجم العدل

Bureau of Justice Statistics
مكتب إحصاءات العدل

   U.S. Department of Justice
 وزارة العدل األمريكية

bjs.ojp.gov

U.S. Department of Commerce
U.S. CENSUS BUREAU
census.gov

مت اإلصدار ديمسرب/اكنون األول 2022
NCVS-110 (12-22)

:اتصل بنا بالربيد اإللكرتوين عىل
@uscensusbureau

@BJS.gov

https://bjs.ojp.gov/
https://twitter.com/uscensusbureau
https://twitter.com/bjsgov
https://www.census.gov/
https://victimsofcrime.org
https://victimconnect.org
http://www.boystown.org/hotline
http://www.childhelp.org
https://988lifeline.org
http://www.rainn.org
http://www.thetrevorproject.org
https://eldercare.acl.gov/
https://www.thehotline.org/


لضحايا  الوطين  هو االستبيان  ما 
National Crime] اجلرمية 

Victimization Survey]؟
اجلرمية  لضحايا  الوطين  The National Crime] االستبيان 

Victimization Survey (NCVS)] يستند وطين  استبيان  هو   
إىل عينة من األرس األمريكية. مت تصممي االستبيان للحصول عىل معلومات 
الناس وما إذا اكنوا حضايا ألنواع معينة من اجلرامئ، مثل  مفصلة حول 
واالغتصاب  واالعتداء  املمتلاكت  السيارات ورسقة  والسطو ورسقة  الرسقة 

ونشل حقيبة اليد أو اجليب.
اجلرمية لضحايا  الوطين  االستبيان  بيانات  مثل [NCVS]ُتستخدم   ، 

يف  واألمناط  االجتاهات  لتتبع  و2،   ١ الشلكني  يف  املوحضة  البيانات 
اجلرمية والسالمة ولتطوير السياسات. يتوفر املزيد من األمثلة عىل املوقع 

<https://ncvs.bjs.ojp.gov/Home>.

الشلك ١.

االيذاءات اإلجرامية حسب نوع اجلرمية
(النسبة املوئية من مجموع االيذاءات)

اجلرامئ الخشصية
٨2,0% االعتداء

٩,4% رسقة املمتلاكت

٦,٩% االغتصاب/االعتداء اجلنيس

١,٧% نشل حقيبة اليد أو اجليب

جرامئ املمتلاكت

٨١,١% رسقة

١4,4% سطو

4,٥% رسقة السيارات  

مالحظة: قد ال يبلغ مجموع النسب املوئية ١00 بسبب التقريب.

املصدر: مكتب إحصاءات العدل، االستبيان الوطين لضحايا اجلرمية 
[ National Crime Victimization Survey].2020 ،

ما املعلومات اليت يمت مجعها يف هذا 
االستبيان؟

 معلومات حول [NCVS]جيمع االستبيان الوطين لضحايا اجلرمية 
حوادث اجلرمية مكا يراها الضحية، سواء مت إبالغ الرشطة هبا أو مل يمت 

اإلبالغ عهنا. ذلك يمشل:

 أنواع وأعداد اجلرامئ اليت ارتكبت	

 خصائص األخشاص واألرس 	

 تفاصيل اجلرمية، مبا يف ذلك:	

 مىت وأين تقع اجلرامئ	

 اخلسارة االقتصادية للضحية	

 اإلصابات	

 تدخل الرشطة	

 األسلحة املستخدمة	

 خدمات الضحايا املستخدمة	
الشلك 2.

االيذاءات اإلجرامية اليت مت إبالغ الرشطة عهنا
(النسبة املوئية من مجموع االيذاءات)

 اجلرامئ الخشصية

٥٧,٩% مل يمت اإلبالغ

٣٩,٩% مت اإلبالغ

2,١% معلومات غري متوفرة

جرامئ املمتلاكت

٦٥,٦% مل يمت اإلبالغ

٣٣% مت اإلبالغ

١,4% املعلومات غري متوفرة

مالحظة: قد ال يبلغ مجموع النسب املوئية ١00 بسبب التقريب.

املصدر: مكتب إحصاءات العدل، االستبيان الوطين لضحايا اجلرمية 
[ National Crime Victimization Survey].02020،

دقة البيانات
تعمتد البيانات املقدمة يف حصيفة الوقائع هذه إىل إجابات 

األخشاص واألرس اليت استجابت لالستبيان الوطين لضحايا اجلرمية 
[NCVS] ،التقديرات الواردة متثل مجيع ساكن البلد. ومع ذلك .

تكون البيانات عرضة ألخطاء أخذ العينات أو أخطاء عدم أخذ العينات. 
يتوفر املزيد من املعلومات يف الوثائق الفنية لالستبيان الوطين لضحايا 

:[NCVS]اجلرمية 
<https://bjs.ojp.gov/data-collection/

ncvs#documentation-0>

مبن ميكنين االتصال لطرح األسئلة؟
:اتصل مبكتب إحصاءات العدل عن طريق

 <askBJS@usdoj.gov>  الربيد اإللكرتوين:
اهلاتف: 202-307-0765

ملزيد من املعلومات حول هذا االستبيان، يرىج زيارة الرابط 
<https://bjs.ojp.gov/programs/ncvs> أو رمز QR:

للحصول عىل مزيد من املعلومات من مكتب اإلحصاء وللتحقق من أن 
الخشص الذي يتصل بك لملشاركة يف االستبيان هو موظف يف مكتب 

اإلحصاء، يرىج زيارة الرابط 
<www.census.gov/ncvs> أو رمز QR:

https://ncvs.bjs.ojp.gov/Home
https://bjs.ojp.gov/data-collection/ncvs#documentation-0
https://bjs.ojp.gov/data-collection/ncvs#documentation-0
mailto:askBJS%40usdoj.gov?subject=
https://bjs.ojp.gov/programs/ncvs
http://www.census.gov/ncvs
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常见问题解答
这项调查是关于什么？
全国犯罪受害事件调查（NCVS）询问人们在过去六个
月内是否经历过犯罪事件，并询问这些经历，无论人们
是否向警方报案。

谁在开展这项调查？
美国人口普查局（The U.S. Census Bureau）代表

美国司法部（U.S. Department of Justice）司法统计局 
（Bureau of Justice Statistics/简称BJS）开展全国犯
罪受害事件调查(简称 NCVS)。

信息是如何收集的？
     一位人口普查局代表将到您的家中,  或打电话对您
和12岁或以上的任何其他家庭成员进行访谈。 通常，
每个选定地址的人每六个月接受一次访谈，为期三年，
总共接受七次访谈。

我是如何被选中参加这项调查的？
     我们选择地址，而不是您个人，来代表美国所有家
庭。在接受调查期间, 如果您从该地址搬走, 我们将对搬
入该地址的居民进行访谈。

我为什么要参加？
     对于确保准确并可靠地了解像您所在的社区内的犯
罪和安全信息，您的合作十分重要。我们觉得您会认为
这项调查很有趣，而您的参与将有助于公众了解全美范
围内不同社区的犯罪和安全问题。

我的隐私将如何受到保护？
根据相关法律（《美国法典》第13篇第9节和《美国法
典》第34篇第10231节和第10134节），人口普查局必
须按要求保护您的信息。您的答复不会与您的姓名有联
系。人口普查局和司法统计局不准许以可识别您或您的
家庭成员身份等方式公布您的答复。

向受害者提供的资源
National Center for Victims of Crime 
[全国犯罪受害者援助中心]
1-202-467-8700
<https://victimsofcrime.org>
Victim Connect [受害者联系专线]
1-855-4VICTIM (1-855-484-2846)
<https://victimconnect.org>
Boys Town National Hotline 
[男孩镇全国热线]
1-800-448-3000
<www.boystown.org/hotline>
Childhelp National Child Abuse Hotline 
[儿童帮助 — 全国儿童虐待举报热线]
1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453)
<www.childhelp.org>
Eldercare Locator 
[年长者护理查找电话]
1-800-677-1116
<https://eldercare.acl.gov>
National Domestic Violence Hotline 
[全国反家暴热线]
1-800-799-SAFE (1-800-799-7233)
1-800-787-3224 (TTY)
<www.thehotline.org>
The 988 Suicide & Crisis Lifeline 
[988自杀与危机援助热线]
988
<https://988lifeline.org>
The National Sexual Assault Hotline 
[全国反性攻击热线]
1-800-656-HOPE (1-800-656-4673)
<www.rainn.org>
The Trevor Project 
[特雷弗项目]
1-866-488-7386
<www.thetrevorproject.org>

由美国司法部司法统计局赞助的调查。

由美国人口普查局收集数据。

美国司法部司法项目办公室（U.S. Department 
of Justice Office of Justice Programs）

司法统计局（Bureau of Justice Statistics） 
bjs.ojp.gov

U.S. Department of Commerce
U.S. CENSUS BUREAU
census.gov

颁发日期：2022年12月
NCVS-110 (12-22)

请通过 
@uscensusbureau 

@BJSgov与我们联系

https://victimsofcrime.org
https://victimconnect.org
http://www.boystown.org/hotline
http://www.childhelp.org
https://eldercare.acl.gov
http://www.thehotline.org
https://988lifeline.org
http://www.rainn.org
http://www.thetrevorproject.org
http://bjs.ojp.gov
http://census.gov
mailto:uscensusbureau%40BJSgov?subject=
mailto:uscensusbureau%40BJSgov?subject=


什么是全国犯罪受害事件调查？
全国犯罪受害事件调查（NCVS）是一项基于美国
家庭样本的全国性调查。这项调查旨在获取有关人
们的详细信息以及他们是否是某些类型犯罪的受害
者，例如盗窃、入室盗窃、机动车盗窃、抢劫、袭
击、强奸和抢钱包/扒窃。

NCVS数据（如图1和图2所示）用于跟踪犯罪和安全
的发展趋势和模式，并制定政策。可在<https://ncvs.
bjs.ojp.gov/Home>查阅更多范例。

图1
按犯罪类型划分的受害事件
（占总受害事件百分比）

个人犯罪
82.0% 袭击
9.4% 抢劫
6.9% 强奸/性攻击
1.7% 抢钱包/扒窃

     财产犯罪

 81.1% 盗窃
14.4% 入室盗窃
4.5% 机动车盗窃

注释：由于四舍五入，总百分比数可能不是100。
资料来源：司法统计局，2020年全国犯罪受害事件调查。

 这项调查收集了哪些信息？
NCVS从受害者的角度收集有关犯罪事件的信息，无论是
否报警，其中包括：

• 经历的犯罪类型和次数

• 个人和家庭特征

• 犯罪细节，包括：

• 犯罪发生的时间和地点

• 受害人的经济损失

• 受伤

• 警方介入

• 使用的武器

• 使用的受害者服务

图2
向警方报告的受害事件
（占总受害事件百分比）

个人犯罪

57.9% 未报告

39.9% 已报告

2.1% 无可提供的信息

物业犯罪

 65.6% 未报告

33% 已报告

1.4% 无提供的信息

注释：由于四舍五入，总百分比数可能不是100。
资料来源：司法统计局，2020年全国犯罪受害事件调查。

数据的准确性
本情况说明书中提供的数据基于回复NCVS的 个
人和家庭。估计数字代表整个人口。但是，数
据会受到抽样和非抽样误差的影响。可在以下
NCVS技术文档中查阅更多的信息：<https://bjs.
ojp.gov/data-collection/ncvs#documentation-0>
。

如有问题，我可以与谁联系？
请通过以下方式与司法统计局联系：电子邮
件：<askBJS@usdoj.gov>；电话：202-307-0765

请通过链接<https://bjs.ojp.gov/programs/ncvs>
或以下二维码了解有关这项调查的更多信息：

请通过链接<www.census.gov/ncvs>或以下二维
码，了解人口普查局提供的更多信息，并确认与您
联系邀请您参加调查的人是人口普查局的雇员：

https://ncvs.bjs.ojp.gov/Home
https://ncvs.bjs.ojp.gov/Home
https://bjs.ojp.gov/data-collection/ncvs#documentation-0
https://bjs.ojp.gov/data-collection/ncvs#documentation-0
mailto:askBJS%40usdoj.gov?subject=
https://bjs.ojp.gov/programs/ncvs
http://www.census.gov/ncvs
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자주 묻는 질문 
이 설문조사는 무엇에 관한 것입니까?
NCVS는 경찰에 신고되었는지 여부에 관계없이 지난 6
개월 동안 범죄의 피해자였던 경험이 있는지 그리고 그러한 
경험에 대해 질문합니다.

이 설문조사는 누가 실시합니까?
U.S. Census Bureau (미국 인구조사국)이U.S. 
Department of Justice’s Bureau of Justice 
Statistics (미국 법무부 사법통계국: BJS)을 대신해 
NCVS를 실시합니다. 

이 정보는 어떻게 수집됩니까?
인구조사국 직원이 귀하와 12세 이상의 가족 구성원에게 
인터뷰하기 위해 집을 방문하거나 전화를 드릴 것입니다. 
일반적으로 보통 선정된 주소의 사람들은 3년 동안 6개월에 
1회 총 7차례의 인터뷰를 받게 됩니다.

이 설문조사에 어떻게 제가 선발되었습니까?
미국의 모든 가구를 대표하기 위해서 한 개인 대신 주소가 
선정됩니다. 이 설문조사를 진행하는 중에 귀하께서 이 
주소로부터 이사를 하실 경우, 새로 입주한 사람이 인터뷰를 
받게 됩니다. 

설문조사에 왜 참여해야 하죠?
귀하의 거주 지역과 유사한 지역의 범죄와 안전에 관해 
정확하고 신뢰성 있는 정보를 보장하는데 귀하의 협조가 
중요합니다. 저희는 귀하께서 이 설문조사에 관심을 가지실 
것으로 생각합니다. 귀하의 참여는 미국 전역의 다양한 
공동체의 범죄와 안전 문제에 대한 공공의 이해에 도움을 
제공할 것입니다. 

제 개인 정보는 어떻게 보호됩니까?
인구조사국은 법에 의해 귀하의 정보를 보호할 의무가 
있습니다 (Title 13, U.S. Code, Section 9 그리고  
Title 34, U.S. Code, Sections 10231 및 10134). 
귀하의 답변은 귀하의 이름과 연계되지 않을 것입니다. 
인구조사국과 BJS(사법통계국)은 귀하와 귀하의 가구를 
식별할 수 있는 어떠한 방식으로도 귀하의 답변을 공개할 수 
없습니다. 

피해자를 위한 자원
National Center for Victims of Crime
(전국 범죄 피해자 센터)
1-202-467-8700
<https://victimsofcrime.org>
Victim Connect 
(피해자 커넥트) 
1-855-4VICTIM (1-855-484-2846)
<https://victimconnect.org>
Boys Town National Hotline 
(전국 보이스 타운 핫라인) 
1-800-448-3000
<www.boystown.org/hotline>
Childhelp National Child Abuse Hotline 
(전국 아동지원 아동 학대 핫라인)
1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453)
<www.childhelp.org>
Eldercare Locator 
(노인 돌봄 위치 정보)
1-800-677-1116
<https://eldercare.acl.gov>
National Domestic Violence Hotline 
(전국 가정 폭력 핫라인) 
1-800-799-SAFE (1-800-799-7233)
1-800-787-3224 (TTY)
<www.thehotline.org>
The 988 Suicide & Crisis Lifeline 
(988 자실 및 위기 라이프라인)
988
<https://988lifeline.org>
The National Sexual Assault Hotline 
(전국 성폭행 핫라인)
1-800-656-HOPE (1-800-656-4673)
<www.rainn.org>
The Trevor Project 
(트레버 프로젝트)
1-866-488-7386
<www.thetrevorproject.org>
U.S. Department of Justice’s Bureau of Justice Statistics
(미국 법무부 사법통계국)이 후원하는 설문조사입니다. 

U.S. Census Bureau (미국 인구조사국)에서 수집한 자료

U.S. Department of Justice (미국 법무부) Office of 
Justice Programs (사법 프로그램 사무국)
Bureau of Justice Statistics (사법통계국) bjs.ojp.gov

U.S. Department of Commerce
U.S. CENSUS BUREAU
census.gov
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전국 범죄 피해자 설문조사란?
National Crime Victimization Survey (전국 범죄 피해자 
설문조사: NCVS) 는 미국 가구의 샘플을 기반으로 하는 
전국적인 설문조사입니다. 설문조사는 사람들과 그들이 도난, 
절도, 자동차 절도, 강도, 폭행, 강간, 그리고 지갑 날치기/
소매치기 등과 같은 특정 유형의 범죄 피해자인지의 여부에 
대한 자세한 정보를 확보하기 위해 고안되었습니다. 그림 1
과 2에서 보여주는 것과 같은 NCVS 데이터는 범죄 및 안전의 
추세와 패턴을 추적하고 정책을 개발하는 데 사용됩니다. 더 
많은 예는 <https://ncvs.bjs.ojp.gov/Home>에서 보실 수 
있습니다.

그림 1.
범죄 유형에 따른 피해
(총 피해 비율)

개인 범죄
82.0% 폭행
9.4% 강도
6.9% 강간/성 폭행
1.7% 지갑 날치기/소매치기

재산범죄

 81.1% 도난
14.4% 강도
4.5% 자동차 절도

비고: 반올림으로 인해 총 퍼센트가 100이 되지 않을 수 있음.
출처: Bureau of Justice Statistics (사법통계국), National Crime 
Victimization Survey (전국 범죄 피해 설문조사), 2020년.

이 설문조사는 어떤 정보를
수집합니까?
경찰에 신고가 되었는지 여부에 관계없이 피해자의 관점에서 
본 범죄 사건에 대한 정보를 수집합니다. 여기에는 다음이 
포함됩니다: 

• 경험한 범죄의 유형 및 건수
• 사람들과 가구의 특징
• 다음을 포함하는 범죄 세부 사항:

• 범죄가 발생한 시간과 장소
• 피해자의 경제적 손실
• 부상
• 경찰의 개입
• 사용된 무기
• 이용한 피해자 서비스

그림 2.
경찰에 신고된 피해
(총 피해 비율)

개인 범죄

57.9% 신고되지 않음

39.9% 신고되었음

2.1% 정보가 없음

재산범죄

65.6% 신고되지 않음

33% 신고되었음

1.4% 정보가 없음

비고: 반올림으로 인해 총 퍼센트가 100이 되지 않을 수 있음.
출처: Bureau of Justice Statistics (사법통계국), National Crime 
Victimization Survey (전국 범죄 피해 설문조사), 2020년.

데이터의 정확성
이 팩트 시트에 제시된 데이터는NCVS에 응답한
사람들과 가구를 기반으로 합니다. 추정치는 전체
인구를 대표합니다. 그러나 데이터는 샘플링 및 비샘플링
오류의 영향을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 NCVS
Technical Documentation(NCVS기술 문서)에서 보실 수
있습니다. <https://bjs.ojp.gov/data-collection/
ncvs#documentation-0>.

질문이 있으면 누구에게 
연락합니까? 
Bureau of Justice Statistics(사법통계국) 연락처 

이메일: <askBJS@usdoj.gov> 전화: 202-307-0765

이 설문조사에 대한 자세한 내용을 보려면 아래 링크를
방문하십시오. <https://bjs.ojp.gov/programs/ncvs>
또는 QR 코드:

인구조사국에 대한 추가 정보 및 설문조사 참여를 위해 
귀하에게 연락하는 사람이 인구조사국 직원인지 확인하려면 
아래 링크를 방문하십시오.

<www.census.gov/ncvs> 또는 QR 코드:

https://ncvs.bjs.ojp.gov/Home
https://bjs.ojp.gov/data-collection/ncvs#documentation-0
https://bjs.ojp.gov/data-collection/ncvs#documentation-0
mailto:?subject=
https://bjs.ojp.gov/programs/ncvs
http://www.census.gov/ncvs
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Các câu hỏi thường gặp

Khảo sát này hỏi về điều gì?
National Crime Victimization Survey (NCVS, Khảo sát Quốc 
gia về Nạn nhân Tội phạm) hỏi xem liệu mọi người có gặp 
phải trường hợp tội phạm nào trong 6 tháng qua hay 
không và muốn biết về những trải nghiệm đó, bất kể có 
báo cáo cho cảnh sát hay không.

Ai thực hiện cuộc khảo sát này?
U.S. Census Bureau [Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ] tiến hành 
khảo sát NCVS thay mặt cho Bureau of Justice Statistics 
[BJS, Cục Thống kê Tư pháp] của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Thông tin được thu thập như thế nào?
Một đại diện của Cục Thống kê Dân số sẽ đến nhà bạn 
hoặc gọi điện để phỏng vấn bạn và những người khác 
từ 12 tuổi trở lên trong hộ gia đình. Nhìn chung, những 
người từ mỗi địa chỉ đã chọn sẽ được phỏng vấn 6 tháng 
một lần trong khoảng thời gian 3 năm với tổng số bảy 
cuộc phỏng vấn.

Làm cách nào tôi được chọn cho cuộc khảo sát này?
Chúng tôi chọn các địa chỉ, không phải cá nhân bạn, để 
đại diện cho tất cả các hộ gia đình ở Hoa Kỳ. Nếu bạn 
chuyển đi trong khi địa chỉ này vẫn nằm trong cuộc khảo 
sát thì chúng tôi sẽ phỏng vấn những cư dân chuyển đến.

Tại sao tôi nên tham gia?
Sự hợp tác của bạn là rất quan trọng để giúp đảm bảo 
thông tin chính xác và đáng tin cậy về tội phạm và an toàn 
trong các khu vực như của bạn. Theo chúng tôi nghĩ, bạn 
sẽ thấy cuộc khảo sát này là thú vị và sự tham gia của bạn 
sẽ giúp công chúng hiểu về các vấn đề về tội phạm và an 
toàn trong các cộng đồng khác nhau trên khắp cả nước.

Quyền riêng tư của tôi sẽ được bảo vệ như thế nào?
Theo luật, Cục Thống kê Dân số buộc phải bảo vệ thông 
tin của bạn (Phần 9 của Tiêu đề 13, Bộ luật Hoa Kỳ, và các 
Phần 10231, 10134 của Tiêu đề 34, Bộ luật Hoa Kỳ). Các 
câu trả lời của bạn sẽ không được liên kết với tên của bạn. 
Cục Thống kê Dân số và BJS không được phép công bố 
công khai các câu trả lời theo cách mà có thể nhận dạng 
được bạn hay hộ gia đình của bạn. 

Các nguồn hỗ trợ dành cho nạn nhân
National Center for Victims of Crime
[Trung tâm Quốc gia dành cho Nạn nhân Tội phạm]
1-202-467-8700
<https://victimsofcrime.org>
Victim Connect 
[Kết nối Nạn nhân]
1-855-4VICTIM (1-855-484-2846)
<https://victimconnect.org>
Boys Town National Hotline 
[Đường dây nóng Quốc gia Boys Town]
1-800-448-3000
<www.boystown.org/hotline>
Childhelp National Child Abuse Hotline 
[Đường dây nóng Quốc gia về Lạm dụng Trẻ em của 
Childhelp]
1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453)
<www.childhelp.org>
Eldercare Locator 
[Công cụ tìm Dịch vụ Chăm sóc Người cao niên]
1-800-677-1116
<https://eldercare.acl.gov>
National Domestic Violence Hotline 
[Đường dây nóng Quốc gia về Bạo lực Gia đình]
1-800-799-SAFE (1-800-799-7233)
1-800-787-3224 (TTY)
<www.thehotline.org>
The 988 Suicide & Crisis Lifeline 
[Đường dây nóng 988 về Tự tử & Khủng hoảng]
988
<https://988lifeline.org>
The National Sexual Assault Hotline 
[Đường dây nóng Quốc gia về Tấn công Tình dục]
1-800-656-HOPE (1-800-656-4673)
<www.rainn.org>
The Trevor Project 
[Dự án Trevor]
1-866-488-7386
<www.thetrevorproject.org>

Khảo sát này được tài trợ bởi Cục Thống kê Tư pháp của Bộ 
Tư pháp Hoa Kỳ.
Dữ liệu được thu thập bởi Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ.

U.S. Department of Justice  
Office of Justice Programs  
Bureau of Justice Statistics  

[Bộ Tư pháp Hoa Kỳ] 
[ Văn phòng Hỗ trợ các Chương trình Tư pháp]
[ Cục Thống kê Tư pháp]  
bjs.ojp.gov

U.S. Department of Commerce
U.S. CENSUS BUREAU
census.gov

Phát hành Tháng 12/2022
NCVS-110 (12- 22)

Kết nối với chúng tôi tại  
@uscensusbureau 

@BJSgov
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Khảo sát Quốc gia về Nạn nhân Tội 
phạm là gì?
National Crime Victimization Survey (NCVS, Khảo sát Quốc 
gia về Nạn nhân Tội phạm) là một cuộc khảo sát trên toàn 
quốc dựa trên một mẫu các hộ gia đình ở Hoa Kỳ. Cuộc khảo 
sát được thiết kế để thu thập thông tin chi tiết về con người 
và liệu họ có phải là nạn nhân của một số loại tội phạm, 
chẳng hạn như trộm cắp, trộm nhà, trộm xe cơ giới, ăn cướp, 
hành hung, hiếp dâm và giật ví/móc túi hay không.

Dữ liệu của NCVS, như là những dữ liệu được thể hiện 
trong Hình 1 và Hình 2, được sử dụng để theo dõi các 
xu hướng và mô hình tội phạm và an toàn cũng như 
để phát triển các chính sách. Có nhiều ví dụ hơn tại 
<https://ncvs.bjs.ojp.gov/Home>.

Hình 1.
Các vụ phạm tội theo loại tội
(Phần trăm trong tổng số vụ phạm tội)

Tội phạm đối với cá nhân

82,0% Hành hung

9,4% Ăn cướp

6,9% Hiếp dâm/Tấn công tình dục

1,7% Giật ví/Móc túi

Tội phạm đối với tài sản

81,1% Trộm cắp

14,4% Trộm nhà

4,5% Trộm xe cơ giới

Lưu ý: Tổng các số phần trăm có thể không bằng 100 do làm tròn.

Nguồn: Bureau of Justice Statistics, National Crime Victimization Survey, 2020 
(Khảo sát Quốc gia về Nạn nhân Tội phạm năm 2020 của Cục Thống kê Tư pháp).

Thông tin nào được thu thập trong 
khảo sát này?
NCVS thu thập thông tin về các vụ phạm tội từ góc độ của 
nạn nhân, cho dù có được báo cảnh sát hay không. Thông tin 
này bao gồm:

• Loại và số các vụ phạm tội đã gặp phải

• Các đặc điểm của con người và hộ gia đình

• Chi tiết về vụ phạm tội, bao gồm:
• Thời gian và địa điểm xảy ra vụ phạm tội
• Tổn thất tài chính đối với nạn nhân
• Các thương tích
• Hành động của cảnh sát
• Vũ khí sử dụng
• Các dịch vụ nạn nhân đã sử dụng

Hình 2.

Các vụ phạm tội có báo cáo với cảnh sát
(Phần trăm trong tổng số vụ phạm tội)
Tội phạm đối với cá nhân

57,9% Không báo cáo

39,9% Có báo cáo

2,1% Không có thông tin

Tội phạm đối với tài sản

 65,6% Không báo cáo

33% Có báo cáo

1,4% Không có thông tin

Lưu ý: Tổng các số phần trăm có thể không bằng 100 do làm tròn.

Nguồn: Bureau of Justice Statistics, National Crime Victimization Survey, 
2020 (Khảo sát Quốc gia về Nạn nhân Tội phạm năm 2020 của Cục Thống 
kê Tư pháp).

Tính chính xác của dữ liệu
Dữ liệu được trình bày trong tài liệu này là dựa trên thông 
tin từ những người và hộ gia đình đã phản hồi cho khảo 
sát NCVS. Các ước tính là đại diện cho toàn bộ dân số. Tuy 
nhiên, dữ liệu có thể bị lỗi liên quan và không liên quan 
đến việc lấy mẫu. Có thông tin bổ sung trong Tài liệu Kỹ 
thuật của NCVS: <https://bjs.ojp.gov/data-collection/
ncvs#documentation-0>.

Tôi có thể liên lạc với ai nếu có 
thắc mắc?
Bạn có thể liên lạc với Cục Thống kê Tư pháp qua:  

E-mail: <askBJS@usdoj.gov> 
Điện thoại: 202-307-0765

Để biết thêm thông tin về cuộc khảo sát này, vui lòng truy 
cập theo liên kết <https://bjs.ojp.gov/programs/ncvs> 
hoặc mã QR:

Để biết thêm thông tin từ Cục Thống kê Dân số và 
xác minh xem người liên lạc để mời bạn tham gia 
vào cuộc khảo sát này có phải là nhân viên của Cục 
Thống kê Dân số hay không, vui lòng truy cập theo 
liên kết

<www.census.gov/ncvs> hoặc mã QR:

https://ncvs.bjs.ojp.gov/Home
https://bjs.ojp.gov/data-collection/ncvs#documentation-0
https://bjs.ojp.gov/data-collection/ncvs#documentation-0
mailto:askBJS%40usdoj.gov?subject=
https://bjs.ojp.gov/programs/ncvs
http://www.census.gov/ncvs
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