
San Diego is one of the
safest metropolitan

areas  in the U.S.

Fo s te r ing
co m m u nity
tr u s t w ith  la w
e nfo r ce m e nt

of the 800+ Sheriff's
patrol deputies wear body
worn cameras

Independent Medical Examiner for death
investigations 

100 %

Elim ina ting
b a r r ie r s  to  a

fr e s h  s ta r tClearing or reducing criminal records that cause
barriers for jobs and housing R E SE T
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Emphasis on diversion & alternatives to
detention 
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Fo s te r ing
co m m u nitie s
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d is a s te r s

Regional leader in emergency preparedness
Second-to-none wildland fire response
capability

Psychiatric Emergency Response Teams

2,700 + people served through
the Fresh Start Program

reduction in juvenile arrests
since 201066%

30%
of persons in custody receive
medications for mental
health needs

Expanding Behavioral Health Services (Drug
Medi-Cal implementation) 

 Alternatives to jail for the mentally ill through
the Stepping Up Initiative

Protecting youth from human trafficking

Neighborhood based mentors
Restorative Justice
2 Achievement Centers

Citizens' Law Enforcement Review Board
for Sheriff and Probation Oversight

 

P U B LIC S A FETY  G R O U P

DISTRICT ATTO RNEY •  SHERIFF •  C ITIZENS' LAW  ENFO RCEM ENT REV IEW  BOARD •  CHILD SUPPO RT 
FIRE AUTHO RITY •  M EDICAL EXAM INER •  EM ERGENCY SERV ICES •  PRO BATIO N •  PUBLIC  DEFENDER

Budget & Service Priorities

In 2017, the C ity of San Diego had the
lowest violent crime rate  and the

second lowest property crime rate
among the 10 biggest U.S. cities* 
*Source: FBI 2017 Crime in the United States, Table 8,
Offenses Known to Law Enforcement by State by City, 2017

Property crime in our
region is at a 38-year low*
 *Source: San Diego Association of Government’s
Criminal Justice Research Division’s Thirty-Eight
Years of Crime in the San Diego Region: 1980
through 2017.

&

Multi-lingual and American Sign
Language Disaster Alerts

PHÒNG LUẬT QUẬN - THI HÀNH ÁN - BAN KIỂM TRA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT - BAN HỖ TRỢ TRẺ EM - CƠ QUAN PHÒNG 
CHÁY- GIÁM ĐỊNH Y TẾ - DỊCH VỤ CẤP CỨU – NGƯỜI BẢO VỆ CÔNG CHÚNG

BAN AN NINH CỘNG ĐỒNG Các ưu tiên về Ngân sách và Dịch vụ

San Diego là một 
trong những đô thị an 
toàn nhất ở nước Mỹ 

Trong năm 2017, thành phố của San 
Diego có tỉ lệ tội phạm bạo lực thấp nhất 

và tỷ lệ tội phạm về tài sản thấp thứ 2 
trong 10 thành phố lớn nhất của Mỹ *

* Nguồn: Tội phạm trong Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ, FBI 
2017, bảng số 8, Hành vi phạm tội được thực thi bởi pháp 
luật nhà nước theo thành phố, 2017

Tội phạm về tài sản trong vùng này 
ở mức thấp nhất trong 38 năm *

* Nguồn: Tổ chức của bộ phận nghiên cứu tư pháp 
hình sự của chính phủ San Diego về 38 năm của tội 
phạm trong vùng San Diego: từ 1980 cho tới 2017 
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trong số hơn 800 cảnh sát tuần tra 
mặc đồng phục có gắn camera

người được phục vụ thông qua chương 
trình Khởi đầu tươi sáng (Fresh Start)

Thúc đẩy niềm tin 
của cộng đồng với 
cơ quan thực thi 
pháp luật

Hội đồng xét duyệt thực thi pháp luật của công 
dân cho cảnh sát trưởng và giám sát quản chế
Giám định y khoa độc lập cho những điều tra về tử 
vong

Loại bỏ hoặc giảm các hồ sơ tội phạm tạo rào cản 
cho công việc và nhà ở

Loại bỏ các rào chắn 
cho một khởi đầu 

tươi sáng

Hỗ trợ cho sự thành 
công của thế hệ trẻ 
của chúng ta

Nhấn mạnh vào việc nghi binh và thay thế việc 
giam giữ
Cố vấn trong vùng
Phục hồi công lý
2 Trung tâm thành tựu
Bảo vệ tuổi trẻ khỏi nạn buôn bán người

giảm về việc bắt giữ trẻ vị thành 
niên từ năm 2010 

nhu cầu cho những người được 
quyền nuôi con nhận thuốc cho 

Cảnh báo thảm họa  bằng biển 
báo đa ngôn ngữ và tiếng Mỹ

Thúc đẩy cộng đồng 
chống lại các thảm 
họa Lãnh đạo vùng trong tình trang chuẩn bị khẩn cấp

Ứng phó kịp thời với khả năng cháy rừng hoang dã

Mở rộng Dịch vụ sức khỏe hành vi (thực hiện Drug 
Medi-Cal)

Thay thể cho việc giam giữ vì bênh tâm thần thông 
qua việc đẩy mạnh sáng kiến

Đội phản ứng tâm thần

Cung cấp việc chữa 
trị cá nhân hóa, phục 

hồi chức năng và 
phối hợp chăm sóc


