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Tôi có 
thể làm  

gì về hành 

vi chống 

đối xã hội



Visit: www.isha.co.ukHãy giữ quan hệ

Xử trí hành vi chống đối xã hội

Tôi có thể mong đợi gì từ ISHA?

Hành vi chống đối xã hội xảy ra khi một thành viên của một  
hộ gia đình hay những cá nhân trong khu vực đi đe doạ thân  
thể hoặc tinh thần, sự an toàn hoặc an ninh của một hộ gia  
đình khác. 
Nếu quí vị đang gặp phải những vấn đề hành vi chống lại xã hội, 
bất kể sự việc có thể lớn hay nhỏ như thế nào mà quí vị có cảm 
giác có thể xảy ra, xin vui lòng báo cáo các sự việc.

Nếu quí vị mong muốn báo cáo một vấn đề mới xảy ra, xin vui 
lòng gọi cho chúng tôi ở số 0207 704 7300, hay liên lạc với Nhân 
Viên Quản Lý Dịch Vụ Thuê Nhà trong giờ làm việc.  Ngoài giờ 
làm việc thì ISHA cung cấp một đường giây điện thoại nóng là 
0800 088 66 99 (các cuộc gọi đều miễn phí khi sử dụng điện 
thoại bàn). 
Để giúp quí vị, chúng tôi cần rất nhiều chi tiết về vấn đề này, đặc 
biệt nếu vấn đề cứ liên tục xảy ra.  Chúng tôi sẽ sử dụng một số 
cách thức và có thể muốn sử dụng cách thức khởi kiện.  Việc 
đơn giản chúng tôi sẽ thu thập chứng cớ bằng cách yêu cầu quí 
vị ghi trong quyển nhật ký hay viết vào quyển sổ những gì xảy ra.  
Để dể dàng hơn, chúng tôi có in ra một số mẫu đơn để giúp quí 
vị ghi chép lưu trữ những sự kiện. 
Mẫu đơn Hành Vi Chống Lại Xã Hội (ABS) và mẫu đơn  
Ồn Ào Phiền Toái được để sẵn trong mạng của chúng tôi  
www.isha.co.uk trong phần “Đối phó với Hành Vi Chống  
Đối Xã Hội”.



Email: repairs@isha.co.uk Gọi số: 020 7704 7300

Các Số Liên Lạc Hữu Ích

Quí vị cũng có thể tải xuống tập tài liệu “Hướng Dẫn cư trú để giải 
quyết Hành Vi Chống Lại Xã Hội” mà đưa ra cam kết của chúng tôi 
đối với quí vị nhằm hỗ trợ quí vị nếu quí vị là nạn nhân của hành vi 
chống đối xã hội.

Chúng tôi đồng thời cung cấp dịch vụ hoà giải độc lập nếu cả hai bên 
đều đồng ý.  Người thuê nhà và người cho thuê có thể tự đứng ra 
khởi kiện với luật pháp.  Quí vị có thể yêu cầu tìm tư vấn từ người luật 
sư hay trung tâm tư vấn nếu quyết định tiếp tục theo đường lối hoạt  
động này.

Victim Support (Islington)
Manor Gardens Centre   
9 Manor Gardens  
London, N7 6LA
Tel: 0207 272 0784

Victim Support (Hackney)
192 Well Street   
Hackney  
London, E9 6QT
Tel: 0208 533 5332

Victim Support (Camden)
52 Hampstead Road   
Camden  
London, NW1 2PY
Tel: 0207 388 9550

Victim Support  
(Waltham Forest)
Waltham Forest   
Magistrates’ Court  
The Court House
1 Farnan Avenue
Walthamstow
London, E17 4NX
Tel: 0208 272 4157



Islington & Shoreditch Housing Association (ISHA)
102 Blackstock Road
London N4 2DR
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