Đề Phòng Mất Xách Tay Bắt Đầu với Quý Vị!
LUÔN Đề Phòng Sự Việc
Chung Quanh
 Giữ chìa khóa & khóa cửa xe của quý vị khi

đổ xăng
 Hoặc cầm theo xách tay khi đổ xăng

Khi Đeo Xách Tay Của Quý Vị
 Không bao giờ đi bộ đeo xách tay bên phía

có người đi ngược chiều
 Luôn giữ chặt lấy xách tay của quý vị hoặc

sử dụng loại xách tay có dây đeo bắt chéo
qua vai
 Soạn bỏ các thứ tạp nhạp—chỉ mang theo

những thẻ cần thiết & tiền mặt

Trong Tiệm
 Cột chặt xách tay của quý vị với dây đai an

toàn cho trẻ em của xe mua hàng
 Luôn đóng xách tay và cài dây kéo lại
 Không bao giờ để xách tay không ai trông

coi, cho dù là một giây

Lời Khuyên Bổ Túc


Nhìn chung quanh khi lái vào bãi đậu xe



Nếu quý vị không cảm thấy yên tâm hoặc gặp một hành động khả
nghi nào đó, yêu cầu một người hộ tống cho quý vị



Đậu xe dưới một ngọn đèn hoặc ở nơi nhiều ánh sáng nếu đi mua
sắm lúc trời tối



Khi chất đồ mua sắm lên xe, cất xách tay và cho con em quý vị vào
xe trước



Nếu quý vị để các túi đồ vào thùng xe rồi tiếp tục đi mua sắm, hãy
đậu lại chỗ khác trước khi quý vị đi tiếp



Nếu đi mua sắm nhiều thứ, hãy mua thứ đắt tiền nhất sau cùng trước
khi về nhà

Liên Minh Phòng Chống Mất Trộm
Vùng Thủ Đô Houston
Liên Minh Phòng Chống
Mất Trộm
Vùng Thủ Đô Houston

NGĂN CHẬN
TỘI ÁC
CALL 713-222-TIPS
AN TOÀN TÍNH MẠNG

Báo cáo hành vi hoặc hoàn cảnh đáng ngờ cho Quản Lý của tiệm ngay
lập tức. Báo cáo tất cả các tội phạm cho cảnh sát địa phương!

