
Các Dịch vụ Hợp 
chuẩn

H ì n h  V ẽ  B ậ y

Các hình vẽ bậy làm giảm vẻ đẹp của khu phố 
chúng ta, và chỉ có nỗ lực hợp tác của các cư 
dân mới có thể ngăn chặn tình trạng vẽ bậy và 
các ảnh hưởng xấu của hình vẽ bậy.

Để biết thêm chi tiết,  
xin gọi Sở Các Dịch vụ Hợp chuẩn

817-459-6777

Loại Bỏ Hình Vẽ Bậy
• Thường có thể xóa hình vẽ bậy mà không

làm hư hỏng bề mặt có hình vẽ bậy đó.
• Nếu không thể xóa được, có thể che hình vẽ bậy

bằng cách sơn đè lên.
• Cách loại bỏ hình vẽ bậy hiệu quả là không để

lại “vết mờ” hoặc “bóng mờ” và không xóa theo
mô hình vẽ bậy, nếu không các chữ sẽ vẫn hiện
rõ sau khi đã bị xóa hoặc che phủ.

• Định hình một khu vực che phủ hoặc loại bỏ
hình vẽ bậy dưới dạng hình học như hình vuông
hoặc hình tròn để tránh khả năng còn lại “vết
mờ” hoặc “bóng mờ”. Nếu khu vực này có hình
vẽ bậy quá chi tiết, tốt nhất là nên xử lý toàn bộ
bề mặt.

Để biết thêm Thông Tin về hình vẽ bậy hoặc 
các chương trình Các Dịch vụ Hợp Chuẩn khác 

Xin gọi số 817-459-6777 hoặc vào trang web 
của chúng tôi tại www.arlingtontx.gov

P.O. Box 90231 MS 63-0600
Arlington, TX 76004-3231

Cùng nhau hợp tác để biến Arlington 
thành một thành phố tốt đẹp hơn



Các Dịch vụ Hợp Chuẩn
Mở Rộng Các Khu Phố Lành Mạnh để quý vị 
luôn cảm thấy an toàn mọi lúc mọi nơi

Định nghĩa hình vẽ bậy? 
Bất kỳ hình vẽ, từ ngữ, chữ cái, biểu tượng, thiết kế 
hoặc dấu hiệu trái phép nào khác được khắc bằng 
axit, viết, sơn, vẽ hoặc gắn lên bất kỳ kết cấu, tòa nhà 
hoặc khu nhà nào hay bất kỳ phần hoặc yếu tố nào mà 
không có sự cho phép của chủ nhà đó.

Sự xuất hiện hình vẽ bậy có đồng nghĩa với 
việc khu phố của tôi có các băng nhóm hay 
không?
Không hẳn là như vậy. Các cuộc khảo sát tại những 
thành phố khác cho thấy rằng chưa tới 10% hình vẽ 
bậy có liên quan đến băng nhóm. Số còn lại được gọi 
là “để lại dấu vết”, và không liên quan gì đến các băng 
nhóm. Những kẻ để lại dấu vết đôi khi làm việc riêng 
lẻ và đôi khi tạo thành “các nhóm”, chúng để lại dấu 
vết ở nhiều nơi có thể.

Tại sao người ta lại tạo ra hình vẽ bậy? 
Một số người muốn nổi tiếng hoặc muốn được nhận 
biết. Một số người chỉ muốn phá hoại tài sản. Số khác 
đánh dấu lãnh địa của mình để mọi người biết ai đang 
cư ngụ tại khu phố đó.

Tôi cần phải làm gì nếu thấy có người vẽ 
bậy?
Gọi 9-1-1 nếu quý vị thấy có người đang vẽ bậy. Gọi 
Các Dịch vụ Hợp Chuẩn (Code Compliance) ở số 817-
459-6777 nếu quý vị nhìn thấy hình vẽ bậy sau khi có
người đã vẽ xong.

Ai chịu trách nhiệm đối với việc loại bỏ hình 
vẽ bậy? 
Các chủ nhà, kể cả khu dân cư và thương mại, đều 
có trách nhiệm loại bỏ ngay hình vẽ bậy. Hình vẽ bậy 
không chỉ gây mất mỹ quan cho các khu thương mại 
và khu phố của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến giá 
trị tài sản, doanh thu kinh doanh và hình ảnh của cộng 
đồng. Việc bỏ mặc hình vẽ bậy sẽ tạo ấn tượng rằng 
chúng ta chấp nhận hình vẽ bậy và khuyến khích kẻ 
xấu vẽ bậy nhiều hơn.

Hợp Tác Giữa Thành Phố và Cư Dân
Phải loại bỏ hình vẽ bậy trong vòng 15 ngày kể từ khi 
kẻ xấu vẽ bậy. Tuy nhiên, nếu cần giúp loại bỏ hình vẽ 
bậy, chủ nhà có thể gọi đến Sở Dịch Vụ Cộng Đồng. 
Chủ nhà có thể ký bản chấp thuận/miễn trừ để cho 
phép thành phố xóa hoặc sơn che hình vẽ bậy trên nhà 
mình mà không phải trả phí. Nếu không muốn ký bản 
miễn trừ, chủ nhà phải xóa hoặc che phủ hình vẽ bậy 
đó trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo 
vi phạm của Các Dịch vụ Hợp Chuẩn. Nếu không che phủ 
hình vẽ bậy, chủ nhà có thể bị gọi ra trước tòa hoặc 
thành phố sẽ tiến hành xử lý hình vẽ bậy và gửi hóa 
đơn tính tiền đối với chủ nhà đó.

Nếu tôi biết thủ phạm vẽ bậy thì sao?
Quý vị có thể tố giác nặc danh những kẻ xấu vẽ 
bậy cho Phòng Cảnh Sát ở số 817-459-5628 hoặc 
hoặc vào trang web http://www.arlingtonpd.org hoặc 
liên lạc với Các Dịch vụ Hợp Chuẩn qua địa chỉ email 
code@arlingtontx.gov

Giúp Khu Nhà của Quý Vị Tránh Bị Vẽ Bậy
• Lắp hệ thống đèn cải tiến và hệ thống đèn cảm ứng

với chuyển động.
• Trồng dây leo để che các bờ tường không sơn hoặc các

bụi cây nguyên sinh có đầy gai hoặc gai nhọn để ngăn
cản việc chạm vào tường.

• Tạo một lớp phủ chống vẽ bậy trên tường.
• Che các đường ống thoát nước trên các tòa nhà thương

mại để ngăn chặn việc leo lên mái nhà.
• Tổ chức một chương trình Cảnh Giác Cộng Đồng

(Community Watch) dành cho các khu dân cư và thương
mại. Xin gọi số 817-459-5725 để được giúp đỡ.

• Lập một “ngân hàng sơn” để dự trữ sơn và các dụng cụ
mà những người khác trong khu vực có thể sử dụng
khi cần.

• Dự trữ sẵn loại sơn tương ứng để sơn che hình vẽ bậy
một cách nhanh chóng. Nghiên cứu cho thấy rằng việc
loại bỏ hình vẽ bậy trong vòng 24 tới 48 giờ là một
trong những cách hiệu quả nhất để ngăn chặn tình
trạng vẽ bậy.


