HÃY GỌI CẢNH SÁT hay báo cho
nhân viên an ninh về những hành vi
khả nghi của người nào đó.
TẠI NHÀ, nếu có thể được hãy đậu
xe trong nhà để xe, nhớ là xe phải
khóa lại, hoặc là đậu xe tại sân đậu
xe trước nhà. Những món đồ có giá
trị hay những túi, gói phải để khuất.
Những thứ này làm tăng lòng tham
của kẻ cắp.
HÃY TRANG BỊ NHỮNG THỨ LÀM NẢN
LÒNG KẺ CẮP như hệ thống báo động
hoặc những dụng cụ khoá tay lái.
LUÔN LUÔN ĐẬU XE TẠI NƠI SÁNG
SỦA và quen thuộc với nơi đó.

Nên nhớ là việc ăn cắp
đồ trong xe là một
tội ác gây ra do chúng ta
tạo cơ hội cho kẻ gian.
Hãy tránh đừng
trở thành nạn nhân.
Hãy bảo vệ chiếc xe và
những vật sở hữu của bạn

Khẩn cấp hãy gọi: 911
Không khẩn cấp: 713-884-3131

BURGLARY OF
A MOTOR VEHICLE

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:

ĂN CẮP ĐỒ
TRONG XE HƠI

713-308-3200
Để hiểu rõ thêm, hãy vào:
www.houstonpolice.org

SỞ CẢNH SÁT HOUSTON
Điện Thoại các trạm Cảnh Sát
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

Những Điều Cần Biết
Để Đề Phòng

Sở Cảnh Sát Houston ước
mong qúi vị được an toàn!
Hãy làm theo những chỉ dẫn
phòng ngừa tội ác sau đây
sẽ giảm cơ hội để quí vị trở
thành nạn nhân của việc ăn
cắp đồ đạc trong xe.

KHÔNG vì sự tiện lợi mà làm
nguy hiểm tới bản thân và gia
đình bạn.

LUÔN LUÔN ĐỀ CAO CẢNH
GIÁC nơi bạn đậu xe.
CHỈ ĐẬU XE NƠI SÁNG SỦA

và gần những xe khác.
CHỈ ĐẬU XE nơi có nhiều xe

qua lại trong bãi đậu xe.

ĐỪNG ĐỂ những đồ vật quí giá
trong xe mà mọi người có thể
nhìn thấy. Hãy cất trong thùng
xe phía sau.
ĐỪNG để những món đồ qúi giá
trong xe mà không có mặt của
mình, nhất là đậu xe qua đêm.
(ví dụ như điện thoại di động,
laptop, tiền, ví, …)
HÃY KHOÁ xe, kéo của kính lên
cho sát.

NẾU BẠN thấy người nào đó có
cử chỉ khả nghi hay quanh quẩn
nơi bãi đậu xe, hãy trở vào trong
tiệm và báo cho người quản lý
biết hay gọi ngay cho sở cảnh
sát, số: 713- 884-3131.

