Khi đi du lịch, hãy giữ nhà của bạn như có
người vẫn còn đang ở, như cắt cỏ, thư từ
và báo chí có người lấy hàng ngày và đèn
trong nhà mở bình thường.
Hãy kiểm kê tất cả những đồ qúi giá, gồm
cả hình ảnh, video. Hãy miêu tả và ghi lại
số serial number các đồ điện tử.
Khắc lên những đồ qúi giá với số bằng lái
xe của bạn (bắt đầu bằng chữ TX). Trong
trường hợp nhà của bạn bị ăn trộm, cảnh
sát sẽ dễ dàng nhận diện khi những thứ
này tìm lại được. Những món đồ có khắc
dấu cũng giúp cho việc khai báo với hãng
bảo hiểm dễ dàng hơn.
Hãy cất tiền mặt và đồ trang sức tại nơi cất
an toàn, như tại ngân hàng.

Khẩn cấp hãy gọi: 911
Không khẩn cấp: 713-884-3131
Cần tiếp xúc với Cảnh sát, xin liên lạc với
trạm cảnh sát gần nơi bạn ở với số điện
thoại dưới đây hay Phòng Công Tác Cộng
Đồng tại số:

PHÒNG NGỪA

713-308-3200

TRỘM

Để hiểu rõ thêm, hãy vào:
www.houstonpolice.org

SỞ CẢNH SÁT HOUSTON
Điện Thoại các trạm Cảnh Sát

Hãy Tích Cực Tham Gia
Biết những người trong khu xóm mình ở.
Hãy báo ngay những kẻ lạ mặt tình nghi.
Lúc nào cũng đề cao cảnh giác trong việc
bảo vệ không những nhà của mình mà cả
trong khu xóm nữa.
Không nói cho người lạ biết là người hàng
xóm đi vắng hay những điều về hàng xóm.
Không dán ngoài cửa giấy báo mình vắng
nhà. Hãy tham gia vào toán canh chừng
khu xóm. Nếu khu của bạn chưa có tổ
chức này, hãy thành lập ngay.
Giữ cho khu xóm sạch sẽ.

Burglary Prevention

Phi Trường (Bush)
281-230-6800
Phi Trường (Hobby)
713-845-6800
Trung Ương (Central)
713-247-4400
Vùng Clear Lake
281-218-3800
Vùng Đông (Eastside)
713-928-4600
Vùng Kingwood
281-913-4500
Vùng Midwest
832-394-1200
Vùng Bắc (North)
281-405-5300
Vùng Đông Bắc (NE)
713-635-0200
Vùng Tây Bắc (NW)
713-744-0900
Vùng Trung Nam (S Central) 832-394-0200
Vùng S. Gessner
832-394-4700
Vùng Đông Nam (South East) 713-731-5000
Vùng Tây Nam (South West) 713-314-3900
Vùng Phía Tây (Westside) 281-584-4700
Special Ops.
832-394-0000

TẠI NHÀ

Trên nước Mỹ, cứ mỗi 15 giây lại có một báo
cáo mất trộm. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ định nghĩa
trộm tại tư gia là một hành động “đột nhập
hay cố gắng đột nhập vào nhà một cách bất
hợp pháp”. Tội ác này thường kết hợp với tội
ăn cắp. Trong số những tội ác, trộm tại nhà là
thông thường nhất. Nếu áp dụng những điều
chỉ dẫn dưới đây, bạn có thể làm giảm thiểu
cơ hội nhà của bạn là mục tiêu của kẻ gian.

Các cửa sổ chỉ có những con chốt, vì vậy
nên có thêm một thiết bị khoá.

Hệ Thống Báo Động
Chọn công ty cung cấp dịch vụ có tiếng.

Bên Ngoài và Phong Cảnh
Chung quanh nhà phải gắn đèn: Cửa ra
vào, đường lái xe và đường đi bộ.

Hãy học cách sử dụng hệ thống báo động
để tránh tình trạng báo động sai. Nếu báo
động sai nhiều lần quá số quy định, bạn sẽ
bị đóng tiền phạt.

Phải đặt đèn cao và qua khỏi tầm tay.

Cửa và Cửa Sổ
Tất cả phía ngoài cửa phải là gỗ cứng hay
bằng kim loại. Các cửa ra vào phải có
khoá mở bằng chìa phía trong và ngoài
(deadbolt lock) tốt, chốt cửa dài ít nhất
một inch.

Dùng những ngọn đèn điện tự động canh
giờ, mở hay tắt khi chập tối hay trời sáng.
Hãy cắt gọn ghẽ những bụi rậm hay cây
để từ ngoài đường nhìn vào có thể thấy
cửa và cửa sổ.

Nếu có cửa sổ bằng kính cách khoá cửa ra
vào 40 inches, khoá này nên dùng là loại
deadbolt lock ống, kép và tốt.

Nếu nhà có lầu, hãy cắt những cành cây
để kẻ gian không thể dùng để trèo vào
nhà.

Khi dùng loại deadbolt lock, phải sẵn sàng
biết nơi để chìa khóa phòng khi khẩn cấp.

Để làm nản lòng kẻ gian, hãy trồng
những cây có gai dọc theo hàng rào và
cửa sổ. Một hàng rào tốt không che lấp
tầm nhìn.

Nên dùng tấm bản lề cửa (strike plate) loại
tốt (heavy duty) có 12 lỗ và dùng loại đinh
ốc dài 3 inches.
Tất cả những bản lề cửa ra vào phải được
đóng chặt vào khung cửa.
Từ trong nhà nhìn qua lỗ nhìn gắn vào cửa
phải quan sát được quang cảnh 180 độ.
Các cửa kéo bằng kính phải được gắn
trang bị chống nhấc lên được và khoá.

Không ghi mã số lên trên hay gần bên tấm
bảng của hệ thống báo động.
Hãy để hay dán dấu hiệu nhà có hệ thống
báo động ngay tại cửa ra vào và trên các
cửa sổ.
Lưu ý danh sách những số điện thoại dán
trên tấm bảng của hệ thống báo động phải
là đúng và mới nhất.
Những Điều Cần Lưu Ý Thêm

Không để thang hay dụng cụ bên ngoài
nhà. Kẻ gian dùng những thứ này để phá
cửa vào nhà.

Biết rõ người kêu cửa là ai.
Hãy khoá các cửa ra vào, cửa sổ và nhà để
xe mặc dù trong nhà có người.
Trước khi chuyển về căn nhà mới hay khu
chung cư, hay thay đổi ổ khoá các cửa
cũng như mã số mở cửa nhà để xe.

Cổng nên khoá bằng chiếc khoá móc tốt.
Số nhà nên làm lớn treo ở trước nhà và
hộp thư để cảnh sát hay nhân viên cấp
cứu có thể nhìn thấy dễ dàng và nhanh
chóng.

Vào ban đêm, hãy kéo các màn cửa xuống
để từ ngoài đường không nhìn vào nhà
được.
Không bao giờ để chìa khoá nhà tại thùng
đựng thư, dưới chậu cây, dưới tấm thảm.

