
 

Khẩn Cấp hãy gọi: 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 

ROBBERY PREVENTION 
 

 

 

 

PHÒNG NGỪA 
 

CƯỚP 
 

- Cảnh Giác 
- An Toàn 

 

Bạn Có Biết? 

 

- Nhiều vụ cướp thường xẩy đến chỉ có một 

nạn nhân và do một hay nhiều tên cướp đàn 

ông. 

 

- Phần lớn cướp xẩy ra tại nơi tới hay từ nơi 

đậu xe, đặc biệt là tại các trung tâm thương 

mại hay tại bãi đậu xe khu chung cư. 

 

- Sử dụng điện thoại di động hay máy nghe 

đeo ở tai khi lái xe hay đi bộ sẽ sao lãng việc 

đề phòng và dễ bị cướp. 

 

- Cướp là một tội ác hung bạo đe dọa tới an 

ninh và đời sống của cộng đồng. 

 

- Cướp là một tội ác do cơ hội đưa tới, có thể 

làm giảm tình trạng này bằng cách đề cao cảnh 

giác và phòng ngừa. 

 

- Kẻ cướp là những tên tội phạm gây tội hàng 

loạt và sẽ tiếp tục đi kiếm nạn nhân khác cho 

tới khi bị bắt. 

 

- Một trong những việc làm để giảm tình trạng 

cướp bóc là bắt được kẻ cướp 

 

- Nếu bạn là nạn nhân, nếu không báo hay 

khởi tố tên tội phạm, không cung cấp những 

dữ kiện về tên cướp cho cảnh sát hay Crime 

Stoppers thì bạn sẽ tiếp tục là nạn nhân các vụ 

khác. 

 

Có thể tiếp xúc với Crime Stoppers 

tại 713-222-TIPS (8477) hay 

www.crime-stoppers.org. 



mặt, giấy tờ cần thiết, thẻ tín dụng trong một 

cái túi phụ. 

- Không nên ăn mặc quần áo đắt tiền, đeo đồ 

trang sức sang trọng. Chỉ mang theo ít tiền. 

Để đồ đắt tiền ở nhà nếu không cần tới. 

 

Phải Làm Gì Khi Bị Cướp   

 

- Bình tĩnh. Không chống cự. Đừng cố gắng 

trở thành người hùng. 

- Hãy nghe theo lời yêu cầu của kẻ cướp mà 

không tự nguyện làm hơn gì hắn đòi hỏi. 

- Nếu bạn phải di chuyển hay với tay, hãy nói 

cho kẻ cướp biết là bạn sẽ làm gì và tại sao.  

Hãy làm yên tâm kẻ cướp là bạn hợp tác    

 

Hãy ghi nhớ những đặc điểm của kẻ cướp: 

 Sắc dân, tuổi, chiều cao, giới tính, màu da, 

tóc, mắt vân vân. 

 Những đặc điểm của tên cướp, như vết 

sẹo, vết xâm. 

 Số đồng lõa và cách chúng thoát đi: hướng 

nào, kiểu và màu xe, Hãy nhớ lấy số xe. 

 Chúng nói gì với nhau. 

 Vũ khí mà chúng sử dụng 

 Nhớ những nơi tên cướp sờ vào để sau 

này cảnh sát lấy dấu tay. 

 

Sau Khi Bị Cướp 

  

- Tới nơi an toàn gần chỗ bị cướp để gọi ngay 

cảnh sát, 9-1-1 

- Hãy yêu cầu mọi nhân chứng ở lại cho tới 

khi cảnh sát tới. Nếu có nhân chứng nào phải 

đi, hãy lấy tên, địa chỉ và số điện thoại. 

- Nhân chứng phải nhớ và ghi lại đặc điểm và 

hành động của tên cướp. Không bàn về vụ 

cướp hay so sánh lời khai trên giấy với nhau. 

- Giữ nguyên hiện trường, không sờ mó vào 

cái gì. 

Ngày nay tại nước Mỹ, cướp là một trong 

những tội ác nghiêm trọng và nguy hiểm. Kẻ 

cướp chặn giữ nạn nhân để cướp vì chúng tin 

là lợi nhuận lấy được xứng đáng với sự mạo 

hiểm này. Làm giảm những thứ chúng có thể 

lấy được và làm tăng mối sợ hãi của chúng lên 

thì nạn nhân có thể giảm được cơ hội trở thành 

mục tiêu.   

 

Phòng Ngừa Cướp tại Nhà 

 

- Tất cả cửa ra vào đều có ổ khóa hai chiều. 

- Dù cho ở nhà, các cửa ra vào và cửa sổ cũng 

phải khóa. 

- Trước khi mở cửa cho người nào đó, bạn phải 

chắc chắn là biết họ. 

- Không mở cửa cho người lạ mặt, gồm cả nhân 

viên công ty hay người đi quảng cáo. 

- Đặt một lỗ nhìn tại cánh cửa với góc nhìn là 

190 độ, do đó bạn có thể thấy người đứng ở bên 

cạnh cánh cửa. 

- Không nói với ai là mình ở nhà một mình. 

- Phía ngoài nhà cần được thắp sáng vào ban 

đêm. Những ngọn đèn canh giờ rẻ tiền sẽ tự 

động bật hay tắt vào lúc trời tối hay vào buổi 

sáng. 

- Hãy ghi lại số xe của bất cứ chiếc xe nào đi qua 

rồi gọi cảnh sát nếu bạn nghi ngờ.  

 

Làm Giảm Cơ Hội Bị Cướp Xe 

 

- Luôn đậu xe nơi sang sủa để bạn có thể nhìn 

thấy nó và chung quanh từ xa. 

- Trong tay có chìa khóa xe sẵn sàng khi bạn đi 

tới chỗ đậu xe. Hãy nhìn xuống phía dưới, chung 

quanh và trong xe xem có ai ẩn nấp không. Thấy 

đã an toàn thì vào trong xe rồi khóa xe cẩn thận. 

- Hãy đề cao cảnh giác khi lái xe. Nhìn xem  

có ai theo không. Nếu bạn nghi ngờ có kẻ nào 

theo sau, đừng lái xe về nhà liền.  

Hãy lái tới một trạm cảnh sát , trạm cứu hỏa, một 

trạm xăng hay một nơi sáng sủa có nhiều người 

để họ có thể giúp bạn. 

- Khi bị ngừng xe nơi ngã tư, hãy chừa một 

khoảng trống với xe phía trước, từ đó bạn có thể 

thoát hiểm được nếu cần.  

- Tới ngã tư, hãy quan sát và đề phòng những kẻ 

nghi ngờ. 

 

Cảnh Giác và Tự Tin Khi Đi Bộ 

 

- Tránh đi bộ một mình. Rõ ràng là bạn sẽ được 

an toàn hơn nếu đi chung với ít nhất một người 

nữa.  

- Luôn luôn đề cao cảnh giác, đầu ngửng lên và 

đừng nghĩ ngợi lung tung. Thường xuyên nhìn 

chung quanh, cả phía đằng sau.       

- Ban đêm không nên đi bộ, dù cho quãng đường 

ngắn cũng nên gọi tắc xi.     

- Hãy tin vào bản năng của mình, tránh những 

tình huống không thoải mái. Nên nhớ an toàn dù 

mất công một chút hơn là bị hối hận về sau.     

- Hãy cảnh giác một nhóm thanh niên/ thiếu nữ 

lái xe hay chúng quanh quẩn ở nơi nào đó.    

- Không nên đi đường tắt nơi thiếu ánh sáng, 

đường nhỏ vắng vẻ, cầu thang hay ngõ hẻm.   

 

Hãy Sáng Suốt Về Tiền Mặt 

 

- Chỉ nên mang theo số tiền mặt đủ để sài. Nếu 

cần hơn số dự định, hãy dùng ATM hay thẻ ngân 

hàng.   

- Tránh dùng máy ATM để ở phía ngoài vào ban 

đêm hay dù ở trong tòa nhà nhưng lại đặt tại nơi 

hẻo lánh. 

- Hãy thận trọng khi ở ngân hàng hay khi lấy tiền 

mặt. Bạn mang theo tiền mặt sẽ là mục tiêu cho 

kẻ cướp.  

- Đừng chìa ví ra cho kẻ khác thấy. Để ít tiền  


