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

Những Cuộc Điều Tra Tìm Kiếm Một Người Có Dính Líu Đến Một 
Trường Hợp Trong Năm 1993 Vẫn Còn Điều Tra 

SANTA Ana, Ca. (Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2022): các viên chức điều tra hiện đang tìm 
cách nhận dạng một người có thể dính líu đến một vụ án mạng từ năm 1993 mà nạn nhân 

61 tuổi, tên Alan Jay Schwalbe. 

Vào ngày Thứ Tư, 11 tháng Tám, năm 1993, các cảnh sát viên Sở Cảnh Sát Quận Cam 
được gởi tới số nhà 300 đường 22 trong Khu Tự Trị Costa Mesa và khám phá ra ông 

Schwalbe bị đâm đến chết tại nhà của nạn nhân. 

Mặc dù có vẻ như có những chứng cớ của một cuộc dằng co, không có dấu hiệu của việc 

xâm nhập vào nhà bằng sức mạnh được tìm thấy, và chỗ ở không có vẻ như bị lục xoát. 

Mặc dầu trường hợp này đã được điều tra một cách ráo riết và tái điều tra qua nhiều năm, 
trường hợp của ông Schwalbe vẫn còn trong vòng điều tra, nhưng các điều tra viên của Sở 

Cảnh Sát OC vẫn tiếp điều tra vụ án này trở lại. 

Điều Tra Viên Bob Taft, chuyên viên của các trường hợp điều tra vẫn còn nguội lạnh chưa 
có kết quả trong vòng 6 năm qua phát biểu: “ Kỹ thuật dùng trong các phương thức giảo 
nghiệm từ chứng cớ vẫn tiếp tục gia tăng và phát triển. Những thứ có thể không được 
khám phá chỉ trong một số năm ngắn ngủi vừa qua nay có thể được khám phá và những 
khám phá này có thể nuôi dưỡng những hướng dẫn mới trong việc điều tra. Thêm vào đó 
với những kỹ thuật mới, tình hữu nghị của con người, đồng minh và hợp tác thay đổi qua 
thời gian. Con người có thể đã miễn cưỡng đứng ra trong các cuộc điều tra nguyên thủy có 
thể cảm thấy dễ dàng ra làm chứng bây giờ bởi vì có một sự thay đổi trong những sự hợp 

tác này.” 

Sau khi xem xét lại chi tiết và chứng cớ của trường hợp đã được thu thập từ hiện trường 
nguyên thủy, một vài vật dụng của chứng cớ đã được đưa ra để giảo nghiệm trở lại, với hy 
vọng kỹ thuật giảo nghiệm mới có thể khám phá ra những điều mà trước đây đã không 
khám phá ra được. Những kết qủa của cuộc phân tích mới này vẫn còn trong vòng chờ 

đợi. 

Nếu ai có những thông tin được khuyến khích liên lạc với Văn Phòng Điều Tra Án Mạng 
của Sở Cảnh Sát Quận Cam tại số (714) 647-7055 hay coldcase@ocsheriff.gov. hay 
Orange County Crime Stoppers tại (714) 628-7675 hay www.crimestoppers.org.   
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