An Ninh Nhà Cửa
Sự thật về trộm đột nhập…
•Ở

xứ này có hơn sáu triệu vụ trộm đột nhập vào nhà xảy ra mỗi năm.

• Gần

phân nửa số trường hợp trộm đột nhập xảy ra không có vũ lực—có nghĩa là qua các cửa và
cửa sổ KHÔNG KHÓA.

Hầu hết những vụ trộm đột nhập này lẽ ra có thể ngừa trước.
• Luôn

luôn khóa cửa cái và cửa sổ của bạn dù rằng rời nhà “chỉ trong giây phút.”

• Không

bao giờ để sẵn chìa khóa nhà: dưới thảm dậm chân, trong chậu hoa, trên thanh cửa. Kẻ
trộm sẽ tìm ở những nơi này trước nhất.

• Cửa

ra ngoài nên có khóa bằng “chốt cố định” mà thanh khóa bằng sắt cứng dài 1 inch ăn vào ổ.

• Cửa

kéo và cửa sổ phải có đầy đủ khóa “thoáng hơi” và các loại khóa phụ để tạo an ninh hơn.
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• Khóa

cửa và cửa sổ đúng cách. Khóa cửa cái và đóng cửa sổ khi bạn rời khỏi nhà. Dù chỉ trong
giây lát khi dắt chó ra cửa.

• Đừng
• Khi

trữ số tiền mặt lớn hay đồ trang sức quý báu tại nhà mình.

bạn đi vắng hãy nên mở ra-dô lên để tạo cảm tưởng như có người ở nhà. Mở đài “Đối Thoại”.

• Nếu

xung quanh nhà có cảnh quang hay các bụi cây hãy nên tỉa gọn sạch sẽ.

Chiến Dịch Ghi Danh Tánh
Một hình thức khác để cản những kẻ trộm “đang âm mưu” là Chiến Dịch Ghi Danh Tánh. Chiến
Dịch Ghi Danh Tánh giúp dễ dàng việc hoàn trả lại đồ đạc khi tìm lại được.
• Dánh

dấu những vật quý báu của bạn với số bằng lái của bạn bắt đầu bằng chữ “CA”.

• Chụp

hình những món đồ không thể khắc được (đồ trang sức, đồ bằng bạc, đồ cổ)

Phải Làm Gì
ĐỪNG NÊN đối đầu với (những) nghi can. Gọi cho Đồn Cảnh Sát Quận Temple ngay lập tức ở số
(626) 285-7171 nếu:
• Nếu
• Ghi

bạn nhìn thấy người hay ngay cả xe.
nhận thật nhiều chi tiết về những người tình nghi, đi xe hiệu, màu gì, bảng số xe là mấy.

• Khúc
• Gọi

chót nhất xe chạy về hướng nào.

911 ngay lập tức nếu bạn nhìn thấy tội phạm đang diễn ra.

