Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Sở Quan hệ Cộng đồng (CRS)
CRS đóng vai trò là “Cơ quan gìn giữ hòa bình của Hoa Kỳ” thông qua việc tạo điều kiện tìm
hiểu và tăng cường đối thoại trong các cộng đồng đối mặt xung đột và phát triển khả năng tự
ngăn chặn và giải quyết các xung đột trong tương lai của các cộng đồng.

Nhiệm vụ của chúng tôi
Tạo điều kiện

Tư vấn

Đào tạo

Hòa giải

các chương trình

nhằm đạt được đồng

Nhóm họp các bên đối

Hỗ trợ kỹ thuật, phương pháp

Kiến thức và

vấn đề và xây dựng các

và các nguồn lực dựa trên

dựa trên kỹ năng

‘

thoại nhằm xác định các

thực hành tốt nhất, mô hình,

giải pháp

bằng chứng xác thực

Tổ chức họp mặt

Giúp đào tạo và xác định các

điều kiện đối thoại, xác

bằng cách cung cấp: hỗ trợ kỹ

chung và tăng cường

nhất, tư vấn, kiến thức và những

giữa các bên nhằm tạo

nguồn lực cho các cộng đồng

định các mối quan ngại

thuật, phương pháp thực hành tốt

hợp tác.

nguồn tham khảo giúp cải thiện
khả năng giải quyết các vấn đề

thuận

Cung cấp đa dạng các

Đóng vai trò là nhà

làm tăng cường hiểu

lập bên thứ ba giúp

chương trình đào tạo
biết và hợp tác nhằm

giải quyết các bất đồng
và ngăn chặn những

xung đột trong tương lai.

cơ bản của các cộng đồng.

Hòa bình là một

Quy trình từng bước

trung gian hòa giải độc
hỗ trợ đối thoại để giải
quyết vấn đề và xây

dựng các thỏa thuận

bằng văn bản giữa các
bên xung đột.

hành trình ngàn dặm

và phải được thực hiện từng bước một.

LYNDON B. JOHNSON

Chúng tôi hợp tác với
Các nhóm nhân quyền

Chính phủ địa phương,

Cơ quan hành pháp

Các tổ chức công

Các nhóm cộng đồng
Các nhóm đức tin

tiểu bang và liên bang

quyết vấn đề mà không coi trọng sự

lập và tư nhân

đa dạng, sức mạnh,

nhằm giải quyết xung đột và căng thẳng giữa các cộng

và sức sáng tạo của

đồng và ngăn chặn và phản ứng với các tội ác do thù
hận được gây ra bởi các nguyên nhân:
Chủng tộc

Bản dạng giới

Nguồn gốc quốc gia

Tôn giáo

Màu da

Giới tính

toàn the nhân dân.

Khuynh hướng tình dục
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CRS được thành lập theo Điều X của Đạo luật Nhân quyền năm 1964. Phạm vi trách nhiệm của CRS đã được

mở rộng vào năm 2009 thông qua Đạo luật Ngăn chặn Tội ác do Thù hận Matthew Shepard và James Byrd, Jr.
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