
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

THÔNG TIN THÔNG BÁO CẤP THỜI 
      Văn Phòng Giao Tế Công Cộng Cảnh Sát Quận Cam, 714-904-7042 

Một Cảnh Sát Viên Bị Bắt, Đang Trong Tình Trạng Thủ Tục Sa Thải Vì Tấn Công 

Tình Dục tại Trại Giam Quận Cam 

ORANGE, Ca. (AugNgày 12, tháng Tám, 2022): Nhân Viên Cảnh Sát Quận Cam Arcadio 

Rodriguez, 30 tuổi, đã bị bắt giữ và đang trong tình trạng làm thủ tục sa thải vì bị tình nghi tấn 

công tình dục một số các tù nhân phụ nữ tại Trung Tâm Cải Huấn Theo Lacy. 

Sở Cảnh Sát bắt đầu phát giác hôm thứ Hai 8 tháng Tám, 2022, khi nhân viên trại giam đã bắt 

được thông tin mô tả hành vi phạm pháp. Cuộc điều tra được thực hiện ngay lập tức và nhân 

viên này tạm thời bị nghỉ việc vào ngày 9 tháng Tám. 

Rodriguez bị tình nghi đã có hai mối liên hệ không thích nghi với hai can phạm phụ nữ tại cơ sở 

Theo Lacy. Đương sự bị tố cáo đã tấn công tình dục với các can phạm phụ nữ riêng biệt trong 

nhiều cơ hội bằng cách sờ mó có tình cách khích dục qua quần áo của họ và trình bày những 

video khiêu dâm tại các phòng giam giữ những nạn nhân. Các cuộc tấn công được nghi ngờ là 

đã xảy ra bắt đầu vào tháng Năm 2022. 

Đương sự bị tống giam vào nhà tù Santa Ana hôm nay với tội đại hình liên quan đến việc các 

hoạt động tình dục giữa nhân viên cải huấn và can phạm tại trại giam, và tội tiểu hình tấn công 

lạm dụng thẩm quyền và tàng trữ một điện thoại di động trong khu vực trại giam. 

Cảnh Sát Trưởng Don Barnes phát biểu: “ những hành động tội phạm đáng nghi ngờ của nhân 

viên cảnh sát này không thể tha thứ được, đặc biệt cho một người đã tuyên thệ phục vụ và bảo 

vệ cộng đồng chúng ta. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là cung cấp sự chăm sóc và an 

sinh cho những người trong trại cải huấn. Bất cứ một sự bội phản nào với  trách nhiệm đó đều  

không được đề xướng tại môi trường trong  trại cãi huấn của chúng ta, hay phản ảnh sự làm việc 

chăm chỉ của hàng trăm nhân viên và chuyên viên  khác trong việc điều hành trại cải huần hàng 

ngày. 

“Tôi muốn cộng đồng biết rõ là tôi rất nghiêm túc với những sự tố cáo này và tôi buộc bất cứ một 

nhân viên cảnh sát nào cũng phải chịu trách nhiệm một khi họ chọn sự bất trung với trách nhiệm 

của họ như là một nhân viên gìn giữ an toàn và họ sẽ phải bị trừng trị một cách đích đáng. 

Tôi đã lưu ý Văn Phòng Nghiên Cứu Độc Lập và cung cấp cho họ sự tiếp cận đối với sự theo dõi 

và xem xét cuộc điều tra để bảo đảm sự khách quan và kỹ lưỡng.” 

Vụ việc này sẽ được chuyển qua cho Văn Phòng Chánh Biện Lý Quận Cam để thụ lý. 
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