پرس سے متعلق ہوشیاری کا آغاز آپ سے ہی ہوتا ہے!
ہمیشہ اپنے آس پاس سے آگاہ رہیں
 گیس ڈلواتے وقت اپنی چابیاں اپنے پاس رکھیں اور اپنی
کار کے دروازے کو الک کردیں
 ایندھن بھرواتے وقت اپنا پرس اپنے ساتھ رکھیں

جب آپ کا پرس ساتھ میں ہو تو
 پرس کو بغلی راستے کی سمت میں رکھ کر نہ چلیں
 ہمیشہ اپنے پرس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں یا کراس
اوور اسٹر یپ کا استعمال کر یں
 غیر ضروری چیزوں کو نکال دیں— صرف ضروری کارڈز
اور نقد ساتھ رکھیں
اسٹور کے اندر
 اپنے پرس کو شاپنگ کارٹ کے بچے کے تحفظ والی
پٹی سے باندھ دیں
 اپنے پرس کو بند اور اس کا زپ لگا ہوا رکھیں
 کبھی بھی اپنے پرس کو بغیر نگرانی نہ چھوڑ یں ،یہاں
تک کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں

اضافی مفید نکات


پارکنگ الٹ میں داخل ہونے پر آس پاس دیکھیں



اگر آپ کو پر یشانی محسوس ہو یا کوئی مشتبہ سرگرمی نظر آئے تو ،محافظ طلب
کر یں



اگر اندھیرا ہونے کے بعد خر یداری کررہی ہوں تو روشنی کے نیچے یا اچھی روشنی والی
جگہ میں گاڑی کھڑی کر یں



کارٹ سے سامان اتارتے وقت ،پہلے اپنے پرس اور بچے کو گاڑی میں رکھیں



اگر آپ اپنے ٹرنک میں پیکٹوں کو رکھ کر دوبارہ خر یداری کے لیے جانا چاہتی ہیں تو،
اپنی خر یداری جاری رکھنے سے پہلے دوبارہ پارک کر یں۔



اگر متعدد خر یدار یاں کرنی ہوں تو ،اپنی سب سے مہنگی خر یداری سب سے آخر میں
گھر واپس لوٹنے سے قبل کر یں۔

گر یٹر ہیوسٹن الس پر یونشن االئنس
گر یٹر ہیوسٹن الس پر یونشن االئنس

کرائم اسٹاپرز
 713-222-TIPSپر کال کر یں
محفوظ رہیں

مشتبہ رو یے یا حاالت کی اطالع فوری طور پر اسٹور مینجمنٹ کو دیں۔ سبھی جرائم کی اطالع مقامی پولیس
کو دیں

