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“Giữ Houston AN TOÀN” 
 
 
 
 
 
 

 

“Giữ Houston AN TOÀN” là gì? 

 

“Giữ Houston AN TOÀN” là một chương trình xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa người dân, các cơ 

sở thương mại, và Sở Cảnh Sát Houston trong toàn thành phố. Trọng điểm của chương trình là phòng 

chống tội ác và nỗ lực dồn vào việc thực hiện một chương trình chủ động phòng chống tội ác và các biện 

pháp nhằm loại trừ thay vì ứng phó với những hành động phạm tội sau khi sự việc đã xảy ra. Mục tiêu 

của “Giữ Houston AN TOÀN” chỉ giản dị là để đề phòng tội ác. 

 
Chương Trình Phòng Chống Tội Ác đòi hỏi sự hợp tác tích cực của tất cả thành phần trong 

cộng  đồng. Sở Cảnh Sát Houston đang làm việc tận lực để bắt “kẻ gian” và bỏ chúng vào 

khám, nhưng chúng tôi trông cậy vào quý vị, những người dân thành phố, cùng chung sức để 

chống lại tội ác. Thật vậy, Sở Cảnh Sát Houston tin rằng sự nỗ lực đoàn kết này vô cùng quan 

trọng, do đó đã được đề cập đến trong lời tuyên bố sứ mạng của sở cảnh sát, mà đây chỉ là một 

phần, rằng sở cảnh sát sẽ phấn đấu để nâng cao giá trị đời sống người dân trong thành phố 

Houston qua sự hợp tác làm việc với công chúng để phòng chống tội ác.   

 
HOUSTON là một thành phố năng động với những người dân cần cù làm việc và họ chỉ muốn 

có một thành phố thật sự an toàn. Chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia và hoạt động tích 

cực cho nỗ lực để bảo vệ chính mình, cho gia đình, và cho tài sản khó khăn mới tạo dựng được.    

 

Làm Thế Nào Để Giúp “Giữ Houston AN TOÀN” 
 

Qua sự cam kết và thực hành những phương pháp phòng chống tội ác căn bản, người dân sẽ 

giảm thiểu được cơ hội mà kẻ phạm pháp mong mỏi khi tìm kiếm một nạn nhân cho chúng. 

Phòng Chống Tội Ác được bắt đầu với từng người, từng gia đình, từng nhà trong chúng ta. Nếu 

tất cả chúng ta đều làm bổn phận của mình trong việc chống lại tội ác và tạo sự khó khăn cho kẻ 

gian nhận biết ai có thể là nạn nhân của chúng, thì chúng ta đang trợ giúp cho việc “Giữ 

Houston AN TOÀN”. 

 
Kết quả rõ ràng là sự giảm thiểu về tội ác và một Houston an toàn hơn. Hãy bỏ thời giờ để đọc 

qua tài liệu về phòng chống tội ác do Sở Cảnh Sát Houston cung cấp. Hãy cam kết để “Giữ 

Houston AN TOÀN” và đóng góp một phần vào giải pháp này. Nên nhớ rằng Phòng Chống Tội 

Ác bắt đầu từ quý vị. 
 

 

Phòng Chống Tội Ác là một dự định, được công nhận, và để phỏng định và là sự bắt đầu cho 

việc loại trừ hay giảm thiểu những nguy cơ của tội ác. 



 

LỜI KHUYÊN  

AN TOÀN 

CÁ NHÂN 

Sở Cảnh Sát Houston luôn mong muốn 

quý vị được an toàn! Qua việc thực hành 

những lời khuyên an toàn cá nhân này, 

quý vị sẽ giảm thiểu được cơ hội mà kẻ 

phạm pháp mong mỏi khi tìm kiếm một 

nạn nhân cho chúng. 

 
 

 

Cảnh Giác Khi Đi Đường  
 
 

 Luôn đề phòng sự việc chung quanh và tránh những địa điểm/hoàn cảnh có thể làm cho 

quý vị dễ bị tấn công hơn, chẳng hạn như các ngõ hẻm hoặc bãi đậu xe tối tăm.  

 Tránh để bị xao lãng ảnh hưởng đến sự cảnh giác của quý vị, thí dụ như nói chuyện 

trên điện thoại di động hay nghe nhạc bằng ống nghe (headset). 

 Đi với một dáng vẻ tự tin. Nhìn thẳng vào mắt người khác, tuy nhiên đừng bắt chuyện với 

người lạ trên đường phố.  

 Đi chung với gia đình và bạn bè. Đi bộ từng nhóm giảm thiểu việc rủi ro quý vị có thể trở 

thành một nạn nhân.  

 Đi những nơi có đèn sáng và tránh đi đường tắt ngang qua các vùng hoang vắng.  

 Tránh phô trương những số tiền lớn hay của cải gây cám dỗ khác, chẳng hạn như nữ trang 

hoặc quần áo đắt tiền.  

 Luôn tin vào bản năng của mình. Nếu người nào hay chỗ nào làm cho quý vị cảm thấy 

không yên tâm, hãy rời khỏi ngay.   
 

 
 
 

An Toàn Nơi Sở Làm   
 

 
 

 Không bao giờ cho số điện thoại, địa chỉ hay nói về dự tính của bạn đồng nghiệp cho ai 

biết mà không có sự đồng ý của họ.  

 Thận trọng khi tiết lộ những dự tính cá nhân cho những người ở sở làm. 

 ĐỪNG để vật có giá trị trước mắt mọi người. Luôn cất giữ vật sở hữu nơi an toàn.  

 ĐỪNG để nơi tiếp tân không người trông coi.  

 Nếu quý vị làm việc một mình hay làm ngoài giờ làm việc bình thường, luôn khóa cửa văn 

phòng lại.  

 Nếu quý vị rời văn phòng sau giờ làm việc, nhờ một bạn đồng nghiệp hay nhân viên an ninh 

đi cùng quý vị ra xe. 



Lời Khuyên An Toàn Cá Nhân tiếp theo… 
 
 
 

 
 
 

 

Lái Xe An Toàn 

 Khóa cửa xe của quý vị ngay lập tức 

 ĐỪNG để bị dính líu với những người lái xa dữ tợn và đừng xem giao thông là vấn đề cá 

nhân.  

 Tránh nhìn thẳng vào mắt của những người lái xe hung hăng và đừng ra dấu hiệu có tính 

cách thô tục.  

 Nếu một người nào bám sát theo xe quý vị, hãy đổi qua lằn chạy chậm và để họ qua mặt.  

 KHÔNG lái xe bám sát xe khác khác hay cắt ngang qua mặt họ.  

 Nếu xe quý vị bị hư, mở mui xe lên và cột một miếng giẻ trắng vào tay cầm của xe để báo 

hiệu cần giúp đỡ.  Trở vô xe và khóa các cửa xe lại. Nếu có người ngừng lại, đừng quay 

kiếng xuống. Hãy nhờ họ gọi điện thoại cho ai đến giúp đỡ. Không nhận lời đi quá giang 

từ bất cứ ai.   

 Nếu quý vị nghi ngờ có người đang đi theo mình, đừng đi về nhà.  Lái đến một ty cảnh 

sát gần nhất, trạm cứu hỏa, trạm xăng còn mở cửa, hay nơi nào sáng sủa có nhiều người 

có thể giúp đỡ quý vị.  

 Đừng để mất mạng mình hay của người hành khách đi cùng xe bằng cách dính líu vào 

cuộc THÁCH THỨC ĐUA XE (ROAD RAGE).  
 

 

Giảm Thiểu Sư Rủi Ro Quý Vị Bị Cướp Xe 
 
 Luôn đậu ở nơi nhiều ánh sáng để quý vị có thể thấy được từ xa xe của mình và khu 

vực chung quanh.  
 Chuẩn bị sẵn chìa khóa xe lúc đi gần tới, và nhìn ở dưới, chung quanh, và trong xe của 

quý vị để tránh trường hợp có người đang núp.  Nếu thấy an toàn, hãy vào xe và ngay 

lập tức khóa các cửa xe lại.  

 
 Khi xe ngừng trên đường đi, chừa một khoảng cách giữa xe quý vị và xe đằng trước đủ 

để quý vị có thể điều khiển xe và chạy thoát nếu cần thiết.  

 
 Luôn để ý đề phòng nếu có nhân vật khả nghi nào tại các ngã tư đường.   

 

 
 

Nên Ghi Nhớ! 
Cảnh giác là chìa khóa cho sự an toàn của quý vị. 



 

 
 
 

ĐỀ PHÒNG 

ĂN  TRỘM   

VÀO  NHÀ  

Ở Hoa Kỳ, cứ mỗi 15 giây là có một vụ trộm được 

báo cáo. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ định nghĩa ăn trộm tư 

gia là “xâm nhập hay tìm cách xâm nhập một gia cư 

bất hợp pháp.” Tội phạm này thường là, nhưng 

không phải luôn luôn, có liên quan đến trộm cắp. 

Trong tất cả các tội phạm pháp chính, trộm cắp tư 

gia là tội thông thường nhất. Bằng cách làm theo 

những điều đơn giản này, quý vị có thể giảm thiểu 

được tình trạng nhà quý vị trở thành mục tiêu cho kẻ 

trộm.
 

AN TOÀN TẠI NHÀ 
 
 Trả lời tất cả những người đến nhà qua cửa đang khóa.  Trước khi mở cửa, phải biết ai đang ở trước 

cửa và không mở cửa cho một người nào đến thăm bất ngờ. 
 
 Khóa các cửa ra vào và cửa sổ khi quý vị không có nhà.  Kẻ phạm pháp luôn tìm những căn nhà dễ 

dàng đột nhập nhất.   
 
 Không bao giờ cài giấy nhắn trên cửa vì điều đó cho biết nhà quý vị hiện tại không có người ở nhà.  

 
 Tỉa các bụi cây để những kẻ muốn xâm phạm gia cư không có chỗ trốn để hành động; bụi cây có thể 

che kín tầm nhìn đến căn nhà. Các Lối Đi và Đường Lái Xe Vào cũng nên giữ cho thoáng, không để 
đồ vật hay cây cối có thể trở thành chỗ ẩn náu cho kẻ gian đang tìm cách vào nhà của quý vị. 

 
 Chăm Sóc Sân Cỏ là một cách hiệu quả cho thấy có người ở nhà. Luôn giữ gìn sân cỏ sạch sẽ.  

 
 Giữ cho cây không um tùm để hàng xóm và/hoặc cảnh sát dễ dàng trông thấy nhà của quý vị.  

 
 Cắt tỉa cây từ dưới lên đến 8 feet, để hàng xóm và/hoặc cảnh sát dễ dàng trông thấy nhà quý vị. 

 
 Gắn loại số phản chiếu lớn (tối thiểu là 3 inches) ở trước nhà và ở thùng thư để cảnh sát hay nhân 

viên khẩn cấp khác có thể tìm thấy nhà quý vị một cách mau chóng.  
 
 Luôn đề phòng để bảo vệ không những nhà của quý vị, mà cả nhà hàng xóm nữa. Đừng nói cho kẻ 

lạ mặt biết rằng hàng xóm của quý vị không có nhà hay tự nguyện cung cấp những tin tức cá nhân 
về hàng xóm của quý vị.   

 
 Khi đi du lịch, nhờ một người hàng xóm lấy thư từ/báo chí hoặc yêu cầu tạm ngưng các dịch vụ này.   

 
 Trước khi dọn vào một căn nhà mới hoặc một căn chung cư, nên bảo đảm tất cả các ổ khóa của căn 

nhà quý vị đã được thay đổi. Ngoài ra cũng phải đổi số mật mã cửa ga-ra của quý vị. 
 
 Hệ thống báo động cung cấp thêm sự an toàn và là cách hiệu quả nhất khi sử dụng với những phương 

pháp an toàn khác.  
Nên Nhớ: 
 Chọn một công ty báo động lâu năm và có uy tín. 
 Mở hệ thống báo động trước khi đi ngủ và khi đi vắng. 
 Không viết mật mã hệ thống báo động hay mật khẩu trên bộ phím số hoặc gần đó.   
 Đặt bảng cảnh cáo trên cửa sổ và cửa ra vào để cho kẻ muốn xâm nhập biết quý vị có hệ 

thống báo động.



 

 

LỜI KHUYÊN #1 Đèn 
Đối với đèn bên ngoài, 
sử dụng đèn quang điện 
có thể tự động mở hay 
tắt lúc trời tối hay sáng.  

AN NINH CHO TƯ GIA 
NHÀ QUÝ VỊ CÓ NHỮNG BIỆN PHÁP AN TOÀN NÀY KHÔNG? 

 

 

LỜI KHUYÊN #2 
Đèn Hãy làm như nhà 
quý vị lúc nào cũng “có 
người ở” bằng cách sử 
dụng đồng hồ định thời 
gian để Đèn tự động 
mở/tắt, nhất là lúc 
không có nhà.  

 
 
 

 

Gắn và sử dụng lỗ có 

tầm nhìn 190 độ. 

 

 
 

Gắn thêm khóa cửa 

ngoài khóa có sẵn 

của nhà sản xuất  

cho TẤT CẢ cửa sổ. 

Nhà ở có gắn HỆ THỐNG ĐÈN BÊN NGOÀI đầy đủ sẽ 

cung cấp thêm sự an toàn tránh những kẻ đột nhập. Hệ 

thống đèn bên ngoài phải được gắn trên cao và ngoài tầm 

với. Dưới mái hiên là một vị trí tốt. Đồng hồ định thời 

gian hay đèn quang điện giá cũng vừa phải sẽ tự động 

mở và tắt đèn lúc trời tối hay sáng.  

                       Cất giữ tiền bạc  

                       và nữ trang trong 

                       tủ sắt. 
 

 
 

LỜI KHUYÊN #1 

Cửa Ra Vào Tất cả 

cửa ra vào phải gắn 

khóa chốt cửa cả hai 
mặt, chốt khóa phải 

dài tối thiểu 1 inch khi 

khóa cửa. 

 

LỜI KHUYÊN #2 

Cửa Ra Vào Khóa cửa 

phải sử dụng bảng khóa 

cứng bắt vào cửa bằng 

đinh ốc bằng thép dài 3 

inches. 

 

 

Ban đêm, đóng 
các màn cửa và 
mành mành lại. 

 
 
 
 

 
Kiểm soát bụi rậm và bụi cây xung 

quanh các cửa ra vào và cửa sổ. 

Không tạo điều kiện để ẩn náu cho 

kẻ muốn đột nhập toan tính cạy cửa 

ra vào hay cửa sổ. Bằng cách cắt tỉa 

bụi cây, quý vị đã hạn chế CƠ HỘI 

kẻ gian có thể xâm nhập! Trồng cây 

có gai dọc hàng rào và gần cửa sổ. 

 

 
Dùng tên tắt hoặc 

con số trên thùng 

thư của quý vị.  

Đừng giấu chìa 
khóa dưới thảm 
chùi chân… hay bất 
cứ chỗ khác! Kẻ 
trộm biết TẤT CẢ 
những chỗ giấu 
chìa khóa. 

Luôn đóng 

cửa ga-ra và 

khoá lại cho 

dù đang ở 

nhà. 

 
Đừng để thang hay 

dụng cụ ở ngoài. 

Kẻ trộm có thể sử 

dụng các thứ này 

để đột nhập vào 

nhà quý vị. Cất vào 

ga-ra hay kho dụng 

cụ và khóa lại.



 

ĐỀ PHÒNG  

      CƯỚP BÓC  

 

 

Cướp bóc là một trong những tội phạm 

pháp nghiêm trọng nhất và có thể trở 

thành vô cùng nguy hiểm tại Hoa Kỳ 

ngày nay.  Một kẻ cướp thực hiện một vụ 

cướp bởi vì kẻ đó tin rằng những gì hắn 

đoạt được đáng để cho hắn liều mạng. 

Bằng cách giảm thiểu những cái lợi mà 

kẻ cướp có thể đoạt được và gia tăng 

nguy cơ bị bắt giữ, những người có thể 

trở thành nạn nhân sẽ giảm bớt được rủi 

ro trở thành mục tiêu của chúng.  
 

 
 

Đi một cách Tự Tin và luôn Cảnh Giác  
 

 Tránh không đi bộ một mình. Nếu quý vị đi với ít nhất một người nữa sẽ an toàn hơn. 

 Luôn cảnh giác ngẫng đầu khi đi bộ lúc ban đêm, nên cân nhắc việc đi taxi cho dù là một 

chặn đường ngắn. 

 Khi đi bộ lúc ban đêm, nên cân nhắc việc đi taxi cho dù là một chặn đường ngắn.  

 Nên tin vào bản năng của mình, tránh những tình huống gây lo sợ.  Dầu sao an toàn vẫn tốt là 

hối hận. 

 Nên quan sát để ý những nhóm nam/nữ lái xe hoặc chỉ tụ họp la cà gần đó. 

 Không đi đường tắt những nơi không có đèn đường, những con đường thưa thớt người qua 

lại chẳng hạn như đường mòn, cầu thang hay ngõ hẻm. 
 

Trong Bãi Đậu Xe 

 Đến nơi và ra về sớm để tránh ở ngoài đường lúc trời tối. 

 KHÔNG đậu cạnh một xe có cửa kiếng phủ màu tối có thể cản trở quý vị trông thấy nếu có 

ai đang ngồi trong đó.  

 Đậu ở những nơi dễ dàng trông thấy và kiểm soát đèn đường nơi đó phòng trường hợp khi 

quý vị ra về lúc trời đã tối.  

 Yêu cầu một nhân viên an ninh hộ tống quý vị ra xe nếu cảm thấy không an toàn. 

 Bước đi nhanh nhẹn, tự tin, và thẳng đường ra bãi đậu xe.  Nên đề phòng những người phát 

giấy quảng cáo hoặc chặn lại hỏi.  

 Chuẩn bị sẵn chìa khóa để mở cửa xe, nhìn chung quanh, dưới gầm xe và chú ý quan sát 

các xe khác đậu gần đó để phòng có người nào khả nghi trước khi tiến đến gần xe.  

 Nên coi chừng có người đi theo quý vị.  Điều này có thể xảy ra bên trong cũng như bên 

ngoài cửa tiệm.  Nếu quý vị nghi ngờ mình đang bị đi theo, hãy báo cáo ngay lập tức với 

nhân viên an ninh hoặc cảnh sát. 

 Liếc nhìn vào băng ghế sau và sàn xe của quý vị để xem có kẻ nào núp trong xe không 

trước khi bước vào xe.   

 KHÔNG ngồi trong xe đang đậu.  Nếu có kẻ lạ mặt tiến đến gần xe quý vị, bấm kèn và 

không nhả ra. 

 KHÔNG mở cửa xe hay cửa sổ cho bất cứ ai.  Nếu có kẻ nào đứng gần xe quý vị đang 

đậu, đừng tiến tới gần.  



Đề Phòng Cướp Bóc tiếp theo … 
 

 

Nên Khôn Ngoan Với Tiền Bạc 
 Chỉ mang theo đủ số tiền quý vị định tiêu xài.  Nếu cần tiền mặt có thể lấy ở ATM 

hoặc dùng thẻ khấu trừ. 

 Tránh những ATM ở ngoài đường, đặc biệt là ban đêm và những máy được đặt bên trong ở 

những nơi vắng người. 
 Nên đề phòng tại ngân hàng hay ở những dịch vụ đổi tiền cho phiếu lương. Mang theo 

nhiều tiền khiến quý vị có thể sẽ trở thành mục tiêu. Tránh để ai trông thấy ví của quý 
vị. Hãy giữ số tiền cần dung, giấy tờ tùy thân, và thẻ tín dụng trong túi.   

 

 

 

Phải Làm Gì Trong Khi Bị Cướp 
ĐỪNG cãi cọ hay đánh nhau với kẻ cướp. Bất cứ số tiền hoặc vật giá trị nào cũng không đáng 

để quý vị phải mang thương tích.  

Làm theo sự đòi hỏi của kẻ cướp, nhưng đừng tự động đưa nhiều hơn số đòi hỏi.  

Nếu quý vị phải cử động hay vói tay, cho kẻ cướp biết quý vị đang làm gì và tại sao. Cam đoan 

với kẻ cướp là quý vị sẽ hợp tác.   

Ghi nhớ lại trong trí: 

 Chủng tộc, tuổi tác, chiều cao, giới tính, quần áo, nước da, màu tóc, màu mắt, v.v… của kẻ 

cướp. 

 Bất cứ điều gì bất thường về kẻ cướp như thẹo hay hình xâm. 

 Số người đồng lõa và chúng rời bỏ hiện trường bằng cách nào, hướng chúng thoát thân, 

loại và màu xe. Ghi xuống bảng số xe nếu quý vị có thể làm được một cách an toàn. 

 Bất cứ đối thoại nào các nghi can có thể trao đổi với nhau. 

 Vũ khí của nghi can nhìn giống như thế nào để sau đó quý vị có thể mô tả lại với cảnh sát. 

 Và cũng nên cố gắng nhớ xem kẻ cướp đã sờ vào các vật gì để cảnh sát có thể lấy dấu tay. 
 

Quý Vị Có Biết? 
 Nhiều vụ cướp bóc xảy ra khi quý vị chỉ có một mình và do một hay nhiều tên cướp nam 

giới thực hiện. 

 Nhiều vụ cướp này xảy ra khi quý vị đang đi ra xe hay đi từ xe, nhất là ở những trung tâm 

mua sắm và bãi đậu xe khu chung cư. 

 Sử dụng điện thoại di động hay ống nghe (headset), cho dù là đang lái xe hay đi bộ, đều 

làm quý vị lơ đãng và gia tăng khả năng có thể bị kẻ cướp tấn công. 

 Cướp bóc là một tội phạm bạo lực đe dọa sự an toàn và giá trị đời sống của cộng đồng.  

 Cướp bóc là một tội phạm của cơ hội mà có thể giảm thiểu qua sự cảnh giác và đề phòng.  

 Kẻ cướp là những kẻ phạm pháp liên tục và sẽ tiếp tục tìm kiếm con mồi để làm nạn nhân 

cho đến khi chúng bị bắt. 

 Không báo cáo khi bị cướp, không truy tố kẻ phạm tội nếu quý vị là nạn nhân, không 

cung cấp dữ kiện cho cảnh sát hoặc các cơ quan Ngăn Chận Tội Ác (Crime Stoppers) về 

kẻ cướp sẽ khiến quý vị tiếp tục là nạn nhân của kẻ cướp đó.   

 Một trong những phương sách diệt trừ nạn cướp bóc quan trọng nhất là bắt giữ kẻ phạm 

pháp. 



 

 

TRỘM CẮP  

XE HƠI 

Sở Cảnh Sát Houston luôn mong muốn quý vị 

được an toàn. Bằng cách thực hành những lời 

khuyên đề phòng trộm cắp xe hơi được đề nghị 

ở đây quý vị có thể giúp giảm thiểu sự rủi ro trở 

thành nạn nhân của nạn trộm cắp xe hơi. 

 

 

Quý vị có thể đóng góp một vai trò tích cực vào việc giảm thiểu tội phạm trong thành phố của  

chúng ta bằng cách cất đi những đồ vật để trong xe nơi kẻ trộm cắp không thể thấy được, 

mang theo chìa khóa với quý vị, và khóa cửa xe lại.  

 
 NÊN ĐỀ PHÒNG CẢNH GIÁC sự vật xung quanh bất cứ lúc nào.   

 CHỈ ĐẬU   ở những nơi sáng sủa và nhiều xe cộ của bãi đậu xe.  

 CẤT ĐI tất cả những vật/gói đồ có giá trị nằm hớ hênh trong xe (tốt nhất là trước khi quý 
vị đến nơi cần đi).  Để những vật này vào thùng xe và khóa lại.  Những vật này thường 
làm cho kẻ trộm nổi lòng tham.  

 KHÔNG  để những đồ vật giá trị trong xe mà không có người trông, đặc biệt là qua đêm 
(điện thoại di động, máy vi tính xách tay, tiền bạc, ví, xách tay).  

 KHÓA tất cả cửa xe và quay kính cửa sổ lên.  Cho dù quý vị chỉ đậu xe một phút hay vài 
tiếng, luôn cất kín những vật sở hữu của mình, khóa cửa xe và mang theo chìa khóa.  

 SỬ  DỤNG  DỤNG  CỤ  NGĂN  NGỪA  TRỘM  CẮP  XE  HƠI  chẳng hạn như hệ 
thống báo động xe, công tắc tự tắt máy xe, thiết bị khóa tay lái và trục tay lái.   

 ĐẬU xe của quý vị trong ga-ra khi ở nhà.   

 MUA  giàn âm thanh hay tivi có thể tháo gỡ và cất đi. 

 MANG THEO GIẤY TỜ ĐĂNG KÝ XE  với quý vị.  Không để bất cứ giấy tờ lý lịch cá 
nhân, chìa khóa hay thẻ tín dụng nào ở bất cứ đâu trong xe. 

 NẾU QUÝ VỊ ĐỂ Ý THẤY  có ai hành động một cách khả nghi hoặc lảng vảng ở ngoài 
bãi đậu xe, hãy quay trở lại tiệm và thông báo với quản lý hay gọi cho cảnh sát tại 713-
884-3131. 

 
 

Trộm cắp xe hơi phần lớn thường là tội phạm của cơ hội.  Nếu lấy đi cơ hội đó, quý vị giảm 

bớt được rủi ro trở thành nạn nhân. Hầu hết kẻ trộm sẽ không mạo hiểm vào những xe mà 

chúng có thể quay về tay không.  Nên nhớ, chúng chỉ tìm kiếm những gì chắc chắn lấy được. 

Đa số trong những trường hợp này, của cải để hớ hênh có thể thấy được khi nhìn qua kiếng xe. 



 

LỜI KHUYÊN PHÒNG NGỪA TRỘM CẮP XE HƠI 
QUÝ VỊ CÓ LÀM THEO CÁC LỜI KHUYÊN NÀY TRƯỚC KHI RA KHỎI XE KHÔNG?  

 

 
 
 
 

Lên kiếng TẤT CẢ cửa sổ xe. 

 
 
 
 
 

KHÔNG để những 

vật hay túi đồ có giá 

trị nằm ngay trước 

mắt hay không khóa 

lại.  

KHÓA các cửa xe lại. Cho dù quý 

vị chỉ đi đâu vài phút thôi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KHÔNG để chìa 

khóa trong ổ. Luôn 

mang theo với quý 

vị.   

 
 
 

Sử dụng Dụng Cụ Ngăn Ngừa 

Trộm Cắp Xe Hơi như còi báo 

động xe, công tắc tự tắt máy xe, 

thiết bị khóa tay lái và trục tay lái.  

 
CHỈ ĐẬU ở bãi đậu xe nơi có 

nhiều ánh sáng.



TRỘM CẮP 

DANH TÍNH 

 

 Trộm Cắp Danh Tính là tên gọi chung cho 

tất cả các loại tội phạm mà kẻ cắp thu thập 

một cách phi pháp và sử dụng dữ liệu cá 

nhân của người khác vào việc gian lận hay 

lường gạt, thường là để thu lợi. Trộm cắp 

danh tính là một trong những loại tội phạm 

gia tăng mau chóng nhất tại Hoa Kỳ. 
 

 

Bằng Cách Nào Kẻ Gian Trộm Cắp Danh Tính  
 

 Nhìn Lén – Quan sát quý vị bấm số thẻ điện thoại, tín dụng, ATM. 

 Ăn Cắp Hồ Sơ của Cơ Sở Thương Mại - Lấy cắp hồ sơ cá nhân từ những cơ sở thương 

mại hay cơ quan nơi quý vị là khách hàng, bệnh nhân, nhân viên, v.v…  

 Mạo Danh Lường Gạt - Giả mạo làm một công ty hợp pháp hay cơ quan chính phủ để thu 

thập lý lịch cá nhân của quý vị. Chuyện này thường xảy ra qua email.  

 Gian Lận về Điện Thoại – Sử dụng tên người khác để mở một trương mục cho điện thoại 

di động của họ.   

 Lấy Cắp Bằng Cách Hớt Thẻ (Skimmer) - Lấy cắp số thẻ tín dụng và thẻ khấu trừ (debit 

card) khi khách hàng cà thẻ qua máy để trả cho một món hàng, sử dụng một dụng cụ đặc 

biệt để thu thập dữ liệu được gọi là “skimmer”.  

 Bới Thùng Rác– Lục lọi thùng rác của quý vị hoặc của cơ sở thương mại để kiếm bản sao 

chi phiếu, thư báo cáo tín dụng/ngân hàng hay những hồ sơ khác. 

 Trộm Thư từ - Trộm thư từ để lấy thẻ tín dụng mới, thư báo cáo của ngân hàng hay tín 

dụng, hồ sơ thuế má cũng như để giả mạo thay đổi địa chỉ.  

 Trộm Ví hay Xách Tay –  Để lấy lý lịch cá nhân từ việc trộm cắp xách tay hay ví của quý 

vị.  

 Mạng Lưới Trao Đổi Tin Tức – Thâu thập tin tức quý vị chia sẻ trên Internet. 

 Giả Mạo Trang Mạng và Lường Gạt qua Email – Khi kẻ cắp thiết lập một trang mạng giả 

mạo cơ sở thương mại hợp pháp nào đó để lường gạt người tiêu thụ cung cấp những dữ liệu 

cá nhân bằng cách gửi email cảnh cáo trương mục của họ sắp hết hạn hoặc bị sử dụng một 

cách bất hợp pháp.  
 

 

Dấu Hiệu Cảnh Báo về Trộm Cắp Danh Tính 
 

 Thư báo cáo tín dụng và ngân hàng hàng tháng bỗng dưng không gửi đến nữa.  

 Quý vị bị từ chối cấp thẻ tín dụng vì những lý do không phù hợp với sự hiểu biết của quý 

vị về vấn đề tài chánh của quý vị. 

 Quý vị bắt đầu nhận được hóa đơn từ các công ty quý vị không nhận ra. 

 Quý vị nhận được điện thoại từ cơ quan đòi nợ hay ngân hàng tín dụng cho một trương 

mục quý vị không có hay được cập nhật. 

 Quý vị nhận thấy có những mục bất thường trong bản báo cáo tín dụng của mình. 

 Bản báo cáo trương mục tài chính cho thấy có tiền rút ra mà quý vị không lấy, 

 Một ngân hàng tín dụng gọi điện thoại cho biết quý vị được chấp thuận hay từ chối thẻ tín 

dụng mà quý vị đã nộp đơn xin. Hoặc là, quý vị nhận được thư báo cáo tín dụng hàng tháng 

cho trương mục mà quý vị không có. 



 

 Trộm Cắp Danh Tính tiếp theo … 
 

Đề Phòng Trộm Cắp Danh Tính 
 

 Giữ kín số An Sinh Xã Hội của quý vị. Nên nhớ đây là việc quan trọng nhất.  Vì đó là chìa khóa 

dẫn đến báo cáo tín dụng và trương mục ngân hàng của quý vị. Chỉ tiết lộ khi nào tuyệt đối cần 

thiết.  

 Giảm thiểu việc mang theo giấy tờ cá nhân và thẻ tín dụng. Thuộc lòng các mật khẩu và số PIN 

thay vì đem theo những số này với bạn. 

 Cất giữ giấy tờ tài chính cá nhân tại một nơi an toàn trong nhà. Cắt vụn giấy tờ có lý lịch quý vị 

trước khi vất bỏ.  

 KHÔNG tiết lộ những tin tức cần bảo mật cho các người gọi quảng cáo rao hàng. Nên nhớ hầu 

hết các cơ sở giao dịch hợp pháp sẽ không đòi hỏi số An Sinh Xã Hội hay số trương mục ngân 

hàng của quý vị.  

 Che tay lại khi bấm số PIN tại máy rút tiền tự động (ATM) ở ngân hàng hoặc khi dùng thẻ điện 

thoại để bấm số gọi đi xa. Nhớ lấy biên nhận tín dụng và ATM. Cắt vụn các biên nhận trước khi 

vứt đi.  

 Đến tận ngân hàng để lấy chi phiếu mới hay một thẻ tín dụng mới hoặc thẻ cấp lại thay vì để họ 

gửi về nhà. Không in số bằng lái xe hoặc số an sinh xã hội trên chi phiếu của quý vị. 

 Kiểm soát bản báo cáo tín dụng mỗi năm để tìm những dấu hiệu có hoạt động bất thường. 

 Giới hạn việc tiết lộ số an sinh xã hội và lý lịch cá nhân bằng cách chỉ cho biết khi thật sự cần 

thiết. 

 KHÔNG tiết lộ lý lịch cá nhân qua điện thoại, qua Internet hoặc qua thư từ trừ khi quý vị là 

người liên lạc trước hay biết chắc nơi giao dịch đó đáng tin cậy.   

 Giữ bản sao của những gì cất giữ trong ví quý vị. 

 Gửi thư trả tiền hóa đơn từ một địa điểm an toàn. Đừng để chúng trong thùng thư của quý vị nơi 

có thể bị đánh cắp. 
 

Nếu thư báo cáo hàng tháng của ngân hàng hay thẻ tín dụng không gửi đến đúng thời hạn, gọi cho nhà 
băng để bảo đảm họ gửi đến đúng địa chỉ. Quý vị cũng cần liên lạc với Bưu Điện để xem nếu có kẻ 
nào xin thay đổi địa chỉ dùng tên của quý vị. Kẻ trộm có thể đánh cắp hay chuyển địa chỉ thư báo cáo 
của quý vị để che giấu hoạt động bất hợp pháp của mình. 
 

Nếu Quý Vị Đã Từng Là Nạn Nhân Của Nạn Trộm Cắp Danh Tính 
 
 Liên lạc với Sở Cảnh Sát Houston ngay lập tức: 713-884-3131 

 
 Liên lạc với các cơ quan báo cáo tín dụng sau đây: 

 Trans Union 1-800-680-7289 www.tuc.com 
 CSC Fraud 1-800-272-9281 www.csccredit.com 
 Equifax 1-800-525-6285 www.equifax.com 
 Experian 1-888-397-3742 www.experian.com 

 

• Liên lạc Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade Commission) 
         1-877-IDTHEFT 
 
 Duyệt lại Báo Cáo Tín Dụng của quý vị  

 
Đạo Luật Báo Cáo Công Bằng Hạnh Kiểm Tín Dụng  (FCRA) bắt buộc mỗi công ty báo cáo về 
người tiêu thụ trên toàn quốc phải cung cấp một bản báo cáo tín dụng miễn phí cho quý vị khi được 
yêu cầu, mỗi năm được một lần. 

http://www.tuc.com/
http://www.csccredit.com/
http://www.equifax.com/
http://www.experian.com/


ĐỀ PHÒNG  

TRỘM CƯỚP  

CHO  

THƯƠNG MẠI 
 
 
 
 

Luôn Đề Phòng 
 

 

 Biết những ai làm ăn buôn bán với quý vị và địa điểm cơ sở của họ. 

 Nên đề phòng nghi ngờ những người ăn mặc quần áo không thích hợp với thời tiết. 

 Nên để ý những hoạt động đáng tình nghi bên ngoài cửa tiệm của quý vị, đặc biệt là vào giờ 

mở cửa và đóng cửa.  

 Ghi xuống bảng số xe của kẻ tình nghi nếu có thể thấy được từ bên trong tiệm. 

 

Biện Pháp Ngăn Ngừa Hữu Hình 
 
 Luôn để đèn sáng trong tiệm, nhất là ngay ở cửa ra vào và cửa sau. 

 Giữ cho trong tiệm có thể dễ dàng nhìn thấy được.  Nên bảo đảm các bảng và những thứ 

trưng bày không cản trở tầm nhìn vào tiệm nơi làm việc nếu nhìn từ ngoài đường. 

 Đánh dấu ở cạnh cửa ra vào các chiều cao khác nhau để giúp xác định được chiều cao của kẻ 

cướp. 

 Chỉ giữ một số ít tiền mặt, và dán thông cáo ở cửa cho biết về điều này. 

 Nên nghĩ đến việc gắn hệ thống thu hình và/hoặc hệ thống báo động. 

 

Phương Thức Gửi Tiền Ngân Hàng 
 
 Tránh không đeo bảng tên hay mặc quần áo quảng cáo cho doanh nghiệp của quý vị. 

 Khi mang theo một số tiền lớn, hãy nhờ cảnh sát/nhân viên bảo vệ có vũ khí hộ tống. 

 Nên cố gắng đi gửi tiền ngân hàng lúc trời còn sáng. 

 Ít nhất phải có hai nhân viên cùng đi gửi tiền. 

 Đi thẳng đến ngân hàng.  Không ghé qua những chỗ khác trên đường đi. 

 Nên sử dụng những tuyến đường và giờ giấc khác nhau. 

 Thông báo với sở làm khi quý vị đến ngân hàng cũng như khi rời khỏi nơi ấy. 

 Thay đổi loại xe và nhân viên khi đi gửi tiền nếu có thể. 

 Nên để ý nếu có xe nào đang đi theo quý vị. 

 Không bao giờ để tiền cần gửi trong xe không có người bảo vệ. 

 Nếu quý vị cần rút tiền trong ngân hàng, cũng theo phương thức như trên khi trở về tiệm 

của quý vị.    



 

Đề Phòng Trộm Cướp Cho Các Cơ Sở Thương Mại tiếp theo… 

Phương Thức Mở Cửa và Đóng Cửa Tiệm   
 
 Phải có ít nhất hai nhân viên có mặt lúc mở cửa và đóng cửa tiệm.  

 Khi vừa đến tiệm, nhìn chung quanh tiệm để phòng có kẻ hay xe nào khả nghi cũng như để 

bảo đảm không có kẻ nào đã đột nhập vào tiệm.   

 Đến giờ đóng cửa, đi kiểm soát khắp nơi trong tiệm để bảo đảm không có ai ẩn núp. 

 KHÔNG mở cửa cho bất cứ ai sau giờ làm việc. 
 

 

Luôn để ý đến sự vật xung quanh quý vị. Đôi khi nhân viên bị kẻ cướp đi theo đến sở làm 

hay đến nhà. Một số biện pháp phòng ngừa an toàn phải nên làm theo liên quan đến an 

toàn về xe cộ và nhà cửa.  Nên để ý đề phòng nếu có xe nào đi theo quý vị.   

 
Biết địa điểm các ty cảnh sát và trạm cứu hỏa trong vùng quý vị cư ngụ. Đây là những 

nơi an toàn trong trường hợp quý vị nghi ngờ có người đi theo. Viết xuống bảng số của 

xe nào khả nghi. Thà rằng quý vị bỏ đi khi không cần đến nữa còn hơn quý vị tiếc đã 

không ghi xuống.    

 

Đối Phó với Ăn Cướp 
 
Mặc dù đây là điều không ai muốn phải trải qua bao giờ, nhưng vẫn tốt hơn nếu được chuẩn 

bị trước. Mục đích chính là để thoát khỏi nguy hiểm do cướp bóc. 

 
 Đừng cãi cọ hay đánh nhau với kẻ cướp. Bất cứ số tiền là bao nhiêu cũng không đáng để quý 

vị phải mang thương tích.   

 Làm theo bản năng của mình. Nếu thấy có điều gì không bình thường về một tình huống 

hay một người nào đó, thì có lẽ điều đó thật sự là như vậy.  

 Thường luôn duyệt qua tư tưởng những hành động gì quý vị phải làm nếu phải đương 

đầu với một trường hợp khẩn cấp thì điều đó dần dần trở thành “phản ứng tự nhiên.”   

 Giữ một chìa khóa phụ ở phòng nào đó nơi nhân viên có thể bị nhốt sau vụ cướp và giấu 

một điện thoại để dùng khi khẩn cấp.   

 Để số điện thoại của cảnh sát gần điện thoại.  

 Tích cực tham gia vào những buổi huấn luyện được tổ chức để hoàn toàn năm vững vấn đề 

về chính sách và thủ tục của sở làm.   

 
Nên thường xuyên có những buổi họp về an toàn để thực hiện và bàn luận một “kế hoạch”.  Một 

vài yếu tố cho một kế hoạch gồm có: 

 Thái độ của nhân viên trong khi bị cướp (đừng kháng cự) 

 Làm thế nào để khai báo với cảnh sát. 

 Tìm một lối thoát thân. 

 Làm thế nào để thu thập chi tiết về diện mạo và/hoặc chi tiết xe kẻ tình nghi sử dụng. 

 Chuẩn bị dấu hiệu trao đổi giữa các nhân viên. 

 Làm thế nào để bấm nút báo động. 

 Khi nào không nên bấm nút báo động. 



 

Đề Phòng Trộm Cướp cho Các Doanh Nghiệp tiếp theo…….. 
 

Phải Làm Gì Trong Khi Bị Cướp 
 
ĐỪNG cãi cọ hay đánh nhau với kẻ cướp. Bất cứ số tiền hoặc vật giá trị nào cũng không đáng 

để quý vị phải mang thương tích.  

 
Làm theo sự đòi hỏi của kẻ cướp, nhưng đừng tự động đưa nhiều hơn số đòi hỏi.  

 

 

Nếu quý vị phải cử động hay vói tay, cho kẻ cướp biết quý vị đang làm gì và tại sao. Cam đoan 

với kẻ cướp là quý vị sẽ hợp tác.   

 
Ghi nhớ lại trong trí: 

 

 

 Chủng tộc, tuổi tác, chiều cao, giới tính, quần áo, nước da, màu tóc, màu mắt, v.v… của kẻ 

cướp. 

 Bất cứ điều gì bất thường về kẻ cướp như thẹo hay hình xâm. 

 Số người đồng lõa và chúng rời bỏ hiện trường bằng cách nào, hướng chúng thoát thân, 

loại và màu xe. Ghi xuống bảng số xe nếu quý vị có thể làm được một cách an toàn. 

 Bất cứ đối thoại nào các nghi can có thể trao đổi với nhau. 

 Vũ khí của nghi can nhìn giống như thế nào để sau đó quý vị có thể mô tả lại với cảnh sát. 

 Và cũng nên cố gắng nhớ xem kẻ cướp đã sờ vào các vật gì để cảnh sát có thể lấy dấu tay. 

 

Sau Khi Bị Cướp 
 
 Gọi 9-1-1 cho cảnh sát ngay lập tức. 

 Khóa tất cả các cửa lại và yêu cầu các nhân chứng ở lại cho tới khi nhân viên cảnh sát đến. 

Nếu một nhân chứng phải ra về, hãy ghi xuống tên, địa chỉ và số điện thoại của người đó 

để trao lại cho cảnh sát.   

 Tất cả các nhân chứng nên ghi xuống hình dáng diện mạo của những kẻ bị tình nghi.  Không 
thảo luận việc cướp bóc với nhau hay so sánh điều ghi nhớ về diện mạo của kẻ cướp. 

 Bảo vệ hiện trường. Đừng đụng vào bất cứ vật gì. 



 

Sở Cảnh Sát Houston 

Các Phân Khu 
 

 

Central Division  

61 Riesner Street 

713-247-4400 

 

Clear Lake Division   

2855 Bay Area Boulevard 

 

281-218-3800 

 

Eastside Division  

7525 Sherman 

 

713-928-4600 

 

Kingwood Division  

3915 Rustic Wood Drive 

 

281-913-4500 

 

Mid West Division  

7277 Regency Square 

 

832-394-1200 

 

North Division         

9455 West Montgomery 

 

281-405-5300 

 

Northeast Division  

8301 Ley Road 

 

713-635-0200 

 

Northwest Division  

6000 Teague Road 

 

713-744-0900 

 

South Central Division  

2202 St. Emanuel 

 

832-394-0200 

 

South Gessner Division  

8605 Westplace Drive 

 

832-394-4700 

 

Southeast Division  

8300 Mykawa 

 

713-731-5000 

 

Southwest Division  

4503 Beechnut 

 

713-314-3900 

 

Westside Division       

3203 South Dairy Ashford 

 

281-584-4700 

 


