
Sở cảnh sát Kansas City Missouri 
Ban Giải quyết Khủng hoảng

 7601 Prospect Avenue
Kansas City, Missouri 64130

(816) 581-0696
CIT@KCPD.org

Đường dây n 1-888-279-8188
www.kcmo.gov/police/crisis-intervention-team-cit
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911
(816) 234-5111

(888) 279-8188
(800) 273-8255
(913) 281-2251
(800) 273-8255

(800) 392-3738
(800) 392-0210

Dịch vụ khẩn cấp: 
Dịch vụ không khẩn cấp: 

Các đường dây khủng hoảng
Khủng hoảng bệnh lý tâm thần ACI: 
Tổ chức phòng chống tự tử quốc gia: 
Đường dây không khẩn cấp: 
Đường dây khủng hoảng cựu chiến 
binh

Các đường dây nóng
Phòng Dịch vụ Xã hội MO                            
Dịch vụ dành cho trẻ em: 
Dịch vụ y tế và người cao tuổi 
Đường dây nóng bạo lực gia đình: (800) 491-1114

    Rosebrooks: (816) 861-6100
    Synergy: (816) 321-7050

(816) 254-3652
(888) 403-1071
(816) 966-0900
(816) 923-5800
(816) 468-0400

Dịch vụ Y tế Tâm thần Cộng đồng 
Chăm sóc sức khỏe toàn diện: 
Pathways: 
ReDiscover: 
Dịch vụ sức khỏe Swope: 
Tri-County: 
Sức khỏe tâm thần Truman: (816) 404-5700

(816) 965-1100
(816) 889-3400
(913) 956-5620

Các dịch vụ khác
Trung tâm phân loại & đánh 
giá Kansas (KC-ATC): 
Văn phòng vùng Kansas City: 
RSI (Rainbow—Wyandotte): 
United Way of KC: 211

(816) 472-4289

1) Cho nhân viên nhận điện thoại biết liệu người 
đang gặp tình trạng khẩn cấp  có bệnh tâm 
thần hoặc chậm phát triển không.

2) Yêu cầu sự trợ giúp của một nhân viên
CIT.

9-1-1 Checklist
Nếu thành viên gia đình của quý vị đang gặp khủng 

hoảng và là mối nguy hiểm cho chính bản thân họ và 
những người khác.

Hãy họi 9-1-1.

Vui lòng cung cấp cho cảnh sát những 
thông tin sau:
• Tên của bạn
• Địa chỉ để cảnh sát đến.
• Tình trạng khẩn cấp là gì (tại sao bạn

cần cảnh sát)
• Hành vi bạo lực hiện tại hoặc trước đó
• Có vũ khí hay không?
• Tên của người gặp khủng hoảng
• Tuổi của người đó
• Chiều cao và cân nặng của người đó
• Mô tả quần áo của người đó
• Vị trí hiện tại của người đó
• Chẩn đoán (sức khỏe tâm thần và hoặc

các vấn đề khác)
• Tình hình dùng thuốc hiện tại
• Sử dụng ma túy (hiện tại hay quá khứ)
•

•

Nguyên do (những gì khiến họ phiền
lòng), thuật lại những gì quý vị cho là
có ích trong lần gọi trước
Xác định những người khác ở cùng với
người đó hoặc ở trong khu dân cư

7601 Prospect Ave
Kansas City, MO 64130

(816) 581-0696
CIT@KCPD.org
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CIT là dịch vụ 24/7 dành 
cho tất cả công dân ở 

Kansas City, MO

S Ở  C Ả N H  S Á T
K A N S A S C I T Y M I S S O U R I 

Đường dây khủng hoảng 1-888-279-8188

www.kcmo.gov/police/crisis-intervention-team-cit
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Các dịch vụ cộng đồng

LƯU Ý: Các sĩ quan cảnh sát sẽ chỉ có thể 
dựa vào thông tin quý vị cung cấp trên điện 
thoại. Quý vị nên rèn luyện thói quen thu 
thập càng nhiều thông tin càng tốt trước khi 
xảy ra khủng hoảng.

Dịch vụ quản lý cựu chiến binh          (816) 861-4700
Bỏ nhà ra đi/ đi lạc:     e-mail:  caretrak@kcpd.org
KCPD luôn cố gắng đảm bảo rằng việc tiếp cận và tham gia 
vào tất cả các chương trình, dịch vụ hoặc lợi ích từ bất kỳ 
hoạt động nào của KCPD sẽ được quản lý mà không xét đến 
chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, độ tuổi, 
mức thu nhập, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tình dục, 
tôn giáo , hoặc Trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP)..

BAN  
GIẢI  QUYẾT  

KHỦNG HOẢNG



• “CIT” là viết tắt của “Ban Giải Quyết Khủng hoảng.”

• CIT là một đội ngũ nhân viên cảnh sát được huấn luyện
đặc biệt để ghi nhận và ứng phó nhiều vấn đề về tâm
thần và lạm dụng dược chất khác nhau.

• CIT là  chương trình hợp tác rộng rãi của các cơ quan
thực thi pháp luật, chuyên gia sức khỏe tâm thần, bệnh
viện, phòng cấp cứu và các đối tác cộng đồng trong việc
tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ các nhân viên thực thi
pháp luật để ứng phó hiệu quả với những cá nhân gặp
khủng hoảng sức khỏe tâm thần.

• Mục tiêu của việc đào tạo CIT là giúp đỡ các cá nhân
đang gặp khủng hoảng bình tĩnh lại, để giúp họ không vi
phạm luật lệ của hệ thống tư pháp hình sự và giúp họ
tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe tâm thần thích hợp.

• CIT giúp giảm thiểu điều tiếng xấu cho các cá nhân và
giảm các hành vi liên quan đến pháp luật hình sự.

CIT là gì? ĐƠN VỊ KCPD CIT
(816) 474-4599

Khởi đầu mới: (816) 472-5664
ext: 115

 ext: 350  
Hỗ trợ đường phố:     
Cựu chiến binh (CCB)
Đường dây nóng thanh niên: (816) 309-9048
Sứ mệnh Hội đồng thành phố          
 Nơi nương thân (NNT) cho đàn ông: (816) 474-9380

(816) 474-4599
(816) 587-4100
(816) 741-8700
(816) 861-4700

ext: 55649
(877) 424-3838
(816) 421-7643

(816) 404-6295

(816) 668-1007
(913) 956-4175

NNT cho phụ nữ/ gia đình: 
Dịch vụ tương hỗ: 
NTT cho thanh niên: 
Hỗ trợ pháp lý cho CCB: 

Đường dây nóng quản lý CCB 
vô gia cư: 
Sứ mệnh giải cứu KC: 
Cộng đồng kiên quyết TMC: 
Hỗ trợ cộng đồng (ACO)-PATH: 
Những người "nghệ sỹ" giúp 
đỡ người vô gia cư 
Kar Woo: 
Frank Williams– Wyandotte: 
PEER (Prime Time)– TMC (816) 404-6384

Phản hồi từ cảnh sát    - Những gì sẽ diễn ra...
• Tổng đài 911 sẽ cử sĩ quan tuần tra có mặc

đồng phục đến vị trí của quý vị.
• Các sĩ quan có thể giam giữ thành viên gia

đình của quý vị, bao gồm cả việc còng tay vì
sự an toàn của mọi người.

• Các sĩ quan sẽ tiến hành điều tra sơ bộ cho
dù có xảy ra hành vi phạm tội hay không.

• Các sĩ quan sẽ tiến hành điều tra sức khỏe
tâm thần sơ bộ để xác định liệu thành viên gia
đình của quý vị có gây nguy hiểm cho bản
thân hoặc người khác hay không.

• Các sĩ quan sẽ hỏi về vũ khí gây chết người
hoặc bất kỳ loại vũ khí nào khác và có thể tịch
thu chúng vì lí do an toàn

• Các sĩ quan có thể chuyển thành viên trong
gia đình quý vị đến bệnh viện hoặc trung tâm
sức khỏe tâm thần để đánh giá.

Đường dây khủng hoảng 1-888-279-8188

Ban Giải quyết Khủng hoảng của KCPD là thành viên 
tích cực của Hội đồng CIT Trung Hoa Kỳ (MACIT), 
chuyên hỗ trợ các dịch vụ thực thi pháp luật tích cực 
cho những người có bệnh lý tâm thần một cách hiệu 
quả, an toàn, công bằng và giàu lòng nhân ái. MACIT 
là thành viên của Ban Giải quyết Khủng hoảng 
Missouri (MOCIT), một tổ chức có mục đích chính là 
tạo điều kiện tốt nhất để tuyên truyền, phát triển và 
thực hiện các chương trình CIT trên khắp Missouri.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập
www.kcmo.gov/police/crisis-intervention-team-cit

www.missouricit.org
CIT@KCPD.org

KCPD là sở cảnh sát đầu tiên trong Kansas City 
Metro Area có Đơn vị CIT, bắt đầu hoạt động vào 
tháng 7 năm 2017, luôn sẵn sàng giúp đỡ những 
cá nhân bị khủng hoảng tâm lý cảm xúc mãn tính. 
Đơn vị CIT cũng có các bài thuyết trình mang tính 
giáo dục và cộng đồng về CIT. Họ cũng hợp tác 
chặt chẽ với Chương trình Liên lạc Sức khỏe Tâm 
thần Cộng đồng Missouri (CMHL), được thiết kế 
để giúp đỡ những người có vấn đề sức khỏe tâm 
thần khi họ tiếp xúc với tòa án và cảnh sát.

ĐƠN VỊ KCPD CIT:  (816) 581-0696

Người vô gia cư/ Liên kết cộng 
đồng
Đường dây nóng cho người vô gia cư: 

MACIT




