
Personal Safety 

 

An Toàn 
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CƠ HỘI 

 

Tam Giác Tội Ác 

Tam Giác của tội ác trên có nghĩa là 

ba yếu tố tạo ra tội ác: 

Ước Muốn của tội phạm là gây ra tội 

ác. 

Mục Tiêu của tội phạm là nạn nhân. 

Cơ Hội để tội phạm gây nên tội ác. 

Bạn có thể phá vỡ vòng tam giác này 

bằng cách không cho tội phạm cơ hội 

gây ra tội ác. 

Hãy luôn luôn cảnh giác và đánh giá 

đứng đắn để biết những người hay sự 

việc chung quanh mình. Bạn có thể 

tránh trở thành mục tiêu dễ dàng của 

tội ác. 

Nên nhớ ! 

Thận trọng là chìa khoá của sự an toàn. 

     

Trường hợp khẩn cấp:  9-1-1  

    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: 
 

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 

TỘI ÁC 

 
Thận Trọng 

 

Là Chìa Khóa Cho Sự 
An Toàn Của Bạn 



AN TOÀN TẠI NHÀ 

 

 Hãy khóa kỹ các cửa ra vào và cửa 

sổ dù bạn ở trong nhà. Kẻ gian 

thường tìm những nhà có lối đột 

nhập dễ nhất. 

 Hãy gắn một lỗ có góc đô 180 độ tại 

cửa, từ đó bạn có thể nhìn thấy người 

đứng bên góc cửa. 

 Chỉ mở cửa cho người bạn quen biết 

và ngược lại không mở cửa cho người 

lạ mặt, bao gồm cả nhân viên các 

công ty hay nhân viên đi lấy quảng 

cáo. 

 Đèn điện gắn phía ngoài giúp cho 

việc phòng chống kẻ gian. Những 

bóng đèn điện tự động cháy hay máy 

canh cho bóng đèn cháy theo giờ 

(khi trời tối tới khi trời sáng) rẻ tiền 

và hữu hiệu cho việc phòng chống kẻ 

gian. 

        Ở NGOÀI ĐƯỜNG 

 

 Bước đi với dáng điệu tự tin. Hãy 

luôn luôn trầm tĩnh, tự tin, biết 

mình đi đâu và những gì đang xẩy 

ra chung quanh. 

 Chỉ nên đi trên những con đường sáng 

sủa, tránh đi lối tắt, vắng vẻ. 

 Cố tránh mang theo ví, bóp. Nếu phải 

mang theo bóp,  hãy đeo an toàn dưới 

cánh tay. Không bao giờ quấn chặt dây 

bóp quanh tay, vai và chống lại với kẻ 

gian khi bị giựt. Việc chống cự lại có thể 

làm bạn bị thương trầm trọng. 

 Không bao giờ phơi bày một món tiền lớn 

hay những vật qúi giá như nữ trang, vàng 

bạc trước mặt người khác. 

 Hãy tránh những người chào hàng ngoài 

phố dù cho họ mời bán với giá thật rẻ. 

 

.AN TOÀN TRÊN XE HƠI    

 Đậu xe tại nơi sáng sủa, từ xa bạn có thể 

nhìn thấy xe và chung quanh. 

 Hãy cầm sẵn chìa khoá xe, nhìn chung 

quanh, ngay cả phía dưới cũng như quan 

sát những xe đậu chung quanh và xem có 

ai khả nghi trước khi tới gần xe. 

 Nhìn băng ghế sau và sàn xe xem có ai 

không trước khi bước vào xe. 

 Nếu nghi có người theo, đừng về nhà 

ngay. Hãy lái tới trạm cảnh sát, trạm cứu 

hoả, cây xăng gần nhất hay một nơi sáng 

sủa có nhiều người. 

 Nếu xe gặp trở ngại, giở mui xe lên rồi  

      buộc một mảnh vải trắng vào chỗ mở cửa  

     xe để ra hiệu xin giúp đỡ. Hãy ngồi vào 

trong xe, khoá cửa và cửa sổ. 

Sở Sảnh Sát Houston mong muốn 
bạn được an toàn. Hãy đọc kỹ và 
làm những điều chỉ dẫn dưới đây, 
tội ác xẩy đến cho bạn sẽ giảm đi. 

Nếu có ai tới giúp, nhờ người đó gọi 

người quen tới giúp. Không bao giờ 

chấp nhận việc trợ giúp bằng cách lên 

xe với người lạ mặt cả. 
 

 

               TRONG THANG MÁY 

 

 Nếu nghi ngờ người lạ mặt đợi cùng đi 

thang máy với bạn, hãy làm như bạn 

quên vật gì và không vào thang máy 

nữa. 

 Khi thang máy mở, nhìn vào bên 

trong và chắc chắn là không ai có vẻ 

khả nghi. Nếu nghi ngờ, đừng vào. 

 Khi đã bước vào bên trong, hãy đứng 

gần bảng kiểm soát và nhìn xem nút 

bấm cấp cứu ở đâu. 

 Khi thang máy ngừng ở lầu nào mà 

bạn nghi ngờ có kẻ gian bước vào, hãy 

đi ra ngay. 

 Nếu bị tấn công trong cầu thang máy,  

hãy bấm nút cấp cứu và bấm vào càng 

nhiều nút khác càng tốt. 
 

                       NƠI LÀM VIỆC 

 

 Không bao giờ cho người lạ số nhà 

hay số điện thoại của đồng nghiệp cả. 

 Hãy thận trọng khi nói những dự tính 

cá nhân cho những người nơi làm việc 

biết. 


