CÁCH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM
AN TOÀN TẠI GIA CƯ:
• Luôn luôn khóa kín cửa chính và cửa sổ nhà của bạn. Tội phạm thường xâm nhập gia cư
của bạn qua đường cửa chính và cửa sổ.
• Luôn đóng cửa nhà xe khi bạn không dùng đến hay mặc dù bạn đang ở sân sau nhà.
• Nên lắp đặt dây xích cửa giữa cánh cửa và khung cửa, luôn cài then để bảo đảm an toàn.
• Nên ấn định 1 căn phòng an toàn trong nhà đề phòng khi có trường hợp khẩn cấp. Căn
phòng này cần có cánh cửa thật chắc, có lối thoát ra ngoài và phải có điện thoại.
• Luôn luôn xác minh với công ty đã gởi người đến sửa chữa nhà của bạn. Cần phải biết mục
đích họ tới để làm gì.
• Luôn sử dụng ô cửa để nhận định và quan sát người đứng phía bên ngoài trước khi mở cửa.
• Không bao giờ mở cửa cho ngừơi bạn không quen biết. Bật đèn trước cửa để đề phòng kẻ
gian đột nhập gia cư của bạn. Nên nhớ rằng tội phạm thường trốn trong bóng tối.
• Luôn quan sát rỏ người nhấn chuông cửa và cần xác định họ là ai, đến để làm gì. Trong
nhiều trường hợp kẻ trộm thường nhấn chuông, và nếu không thấy có người trả lời, chúng
sẽ thừa cơ đột nhập.
• Luôn sử dụng hệ thống báo động trong nhà và nâng cấp hệ thống báo động bao gồm cài hệ
thống cảm ứng khi di động trong phòng ngủ chính của bạn.
• Tránh cất giữ nhiều tiền mặt trong nhà hoặc tiền kinh doanh mang về để chuẩn bị gởi vào
ngân hàng.
AN TOÀN TRONG BÃI XE:
• Luôn đậu xe ngoài sáng để bạn có thể thấy xe của bạn và quan sát chung quanh càng xa
càng tốt.
• Luôn chuẩn bị chìa khóa trong tay trước khi tiến gần đến xe của bạn để tránh trường hợp
bạn phải lo lục soát tìm kiếm và không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Do đó kẻ gian sẽ
dễ dàng ra tay.
• Luôn liếc nhìn xung quanh, băng ghế phía sau, và sàn xe trước khi bạn lên xe, vì kẻ gian có
thể núp lại và ra tay nếu bạn không chú ý.
• Luôn khóa cửa xe trong lúc ra khỏi xe và ngay cả lúc đang lái. Khi quay kính cửa sổ xe
xuống nhớ chú ý chỉ vừa đủ, tránh kẻ gian có thể chèn tay qua khe hở để mở chốt cửa.
• Nếu bạn cảm thấy có người theo sau xe bạn, đừng lái xe về nhà. Hãy lái vào những chổ
đông người như trạm cảnh sát, trạm cứu hỏa, khu thương mại hoặc những khu vực đông
người khác.
• Nên cất giữ những vật có giá trị ngoài tầm nhìn từ bên ngoài. Hãy để những đồ vật có giá
trị vào thùng xe trước khi đến nơi mình muốn tới. Cố gắng tránh mang theo những đồ vật
quí giá không cần thiết.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT CHO NẠN NHÂN CỦA TỘI ÁC
NHỮNG CHI TIẾT CẦN LƯU Ý:
• Cần chú ý những đặc điểm chi tiết của nghi phạm như chủng tộc, tuổi, chiều cao, giới tính,
quần áo, màu da, màu tóc, màu mắt, và những chi tiết cần thiết khác. Đặc biệt chú ý về
những chi tiết không bình thường của nghi phạm như vết sẹo hoặc vết xăm.
• Cần chú ý như có bao nhiêu kẻ tòng phạm, đồng lỏa và phương tiện chúng sử dụng khi rời
khỏi hiện trường. Họ đi về hướng nào, loại xe gì, màu và bảng số xe.
• Cần chú ý chi tiết về vũ khí (nếu có) như loạI vũ khí gì, màu, kích cở.
• Cần chú ý những chổ nào mà nghi phạm đã chạm tay vào hoặc đã sờ qua, bởi vì nghi phạm
có thể để lại những dấu chỉ tay tại hiện trường.
• Cần thiết phải gọi cảnh sát ngay lập tức sau khi xảy ra án. Nạn nhân hay người gọi cho
cảnh sát cần giữ đường dây điện thoại nếu tổng đài cảnh sát yêu cầu.
• Khóa tất cả các cửa và yêu cầu tất cả nhân chứng ở lại tại hiện trường cho đến khi cảnh sát
viên đến.
• Tất cả những nhân chứng cần viết xuống tất cả chi tiết về những nghi phạm. Không được
bàn luận những chi tiết của vụ án hay so sánh những chi tiết của nghi phạm với bất cứ ai.
• Cần thiết phải giữ nguyên, và không được sờ hay chạm bất cứ vật gì tại hiện trường của vụ
án.
LUÔN ĐỀ PHÒNG VÀ CHUẨN BỊ
• Hoạch định một kế hoạch.
• Tích cực huấn luyện trên kế hoạch đã định ra để mọi người biết phải làm gì khi có chuyện
xảy ra.
• Nên thường xuyên tập dợt tinh thần về những hành động cần thiết khi đối diện với trường
hợp khẩn cấp. Kế hoạch này cần trở thành “bản năng thứ hai” của bạn.
NHỮNG SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN THIẾT CỦA CẢNH SÁT THÀNH PHỐ SUGAR LAND
•
•

Số điện thoại khẩn cấp: “911”
Cảnh sát Sugar Land trong trường hợp không khẩn cấp: (281) 275-2525

Cần liên lạc với cảnh sát viên trong đội phòng chống tội phạm để được kiểm tra an ninh tại nơi
cư ngụ của bạn.
• Khu vực 1: Cảnh sát viên Todd Zettlemoyer 281-275-2578
• Khu vực 2: Cảnh sát viên Sandy Fontenot 281-275-2575
• Khu vực 3: Cảnh sát viên Harris Johnston 281-275-2580
• Khu vực 4: Cảnh sát viên Ron Foster 281-275-2579

