
Crime Stoppers là gì?
Crime Stoppers (Ngăn Chặn Tội Phạm) là đề xuất cộng đồng nhằm khuyến khích toàn thể 
dân chúng cung cấp thông tin về:

• người đang bị Cảnh Sát tầm nã

• những tội phạm chưa giải quyết được và tội phạm tương lai hiện đang được bàn mưu 
tính kế

• người quý vị biết đã phạm tội hình sự nhưng chưa bị bắt

• hoạt động khả nghi hoặc khác thường

Nếu cần trình báo trường hợp khẩn cấp, xin quý vị gọi Ba Số Không (000).

Nếu cần trình báo tội phạm mà quý vị là nạn nhân, xin gọi số 131 444.

Crime Stoppers giữ vai trò quan trọng trong nỗ lực diệt trừ tội phạm. Kể từ năm 1989, thông 
tin do công chúng cung cấp cho Crime Stoppers đã góp phần vào:

• 3428 vụ bắt người

• trên 10.400 tội danh

• tìm lại được tài sản bị ăn cắp trị giá trên 8,6 triệu đô la

• tịch thu lượng ma túy trị giá trên 79 triệu đô la

• giải quyết được 34 vụ giết người, 154 vụ hành hung, 235 vụ cướp vũ trang và 783 vụ gian lận.

Crime Stoppers có thành công hay không là nhờ vào quý vị, do đó, quý vị hãy cài số điện thoại 1800 333 000 của Crime Stoppers 
vào điện thoại di động, điện thoại nhà và điện thoại doanh nghiệp của quý vị và giúp gìn giữ an ninh cho mọi người. Xin nhớ, đừng 
tìm cách diệt trừ tội phạm mà không thủ sẵn số điện thoại này!

“Hãy cài Số Điện Thoại 1800 333 000 của Crime Stoppers để gìn giữ an ninh cho mọi người”

Police Assistance Line

For non emergencies

In an emergency

Report crime anonymously

131 444

Crime Stoppers

1800 333 000

Police, Fire, Ambulance

Triple Zero (000)

Hãy gọi điện thoại để chặn đứng Tội Phạm
Bất cứ ai biết thông tin có thể có ích cho Cảnh Sát về:

• người đang bị Cảnh Sát tầm nã

• những tội phạm chưa giải quyết được và tội phạm tương lai hiện đang được bàn mưu 
tính kế

• người quý vị biết đã phạm tội hình sự nhưng chưa bị bắt

• hoạt động khả nghi hoặc khác thường 

đều nên liên lạc với Crime Stoppers theo số điện thoại miễn phí toàn quốc 1800 333 000 
hoặc truy cập www.crimestoppers.com.au.

Crime Stoppers hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Chúng tôi không cần biết tên họ quý vị nhưng cần thông tin quý vị biết
Quý vị không phải cho Crime Stoppers biết chi tiết của mình khi tiếp xúc với chúng tôi, tuy nhiên nếu muốn Cảnh Sát liên lạc với quý 
vị hoặc nếu sẵn lòng nói chuyện với Cảnh Sát, quý vị có thể cho chúng tôi biết chi tiết của mình. Thông tin của quý vị luôn luôn được 
giữ kín.

Thông tin của quý vị được xử lý như thế nào?
Các nhân viên tình báo của Lực Lượng Cảnh Sát NSW sẽ thẩm định những thông tin của quý vị và chuyển đến Cảnh Sát địa phương 
quý vị để xúc tiến điều tra.

Cảnh Sát, Cứu Hỏa,  
Cứu Thương

Ba Số Không (000)
Trong trường hợp khẩn cấp

Đường Dây Điện Thoại  
Nhờ Cảnh Sát Trợ Giúp 

Trình báo tội phạm giấu tên

Dành cho trường hợp  
không khẩn cấp



Có lợi gì cho quý vị?
• Một cộng đồng an toàn hơn cho tiểu bang NSW

• Bắt giam những kẻ phạm pháp

• Cảnh Sát và công chúng cộng tác với nhau

• Một cộng đồng năng nổ tự bảo vệ

• Nâng cao tầm nhận thức của công chúng

• Đem lại niềm vui cá nhân

• Được thưởng đến 1.000 đô la nếu bắt được kẻ phạm pháp nhờ vào thông tin của quý vị.

Làm sao điền Báo Cáo ‘Pass on Information Confidentially’?
Truy cập báo cáo ‘Pass on Information Confidentially’ (‘Trình Báo Thông Tin Kín Đáo’) bằng cách nhắp lên  
www.crimestoppers.com.au hoặc truy cập trang mạng của Lực Lượng Cảnh Sát NSW và nhắp lên số điện thoại của Crime Stoppers 
(1800 333 000). Sau đó quý vị sẽ được chuyển đến báo cáo ‘Pass on Information Confidentially’.

Báo cáo ‘Pass on Information Confidentially’ cần những thông tin như:

1) Thông tin của quý vị liên quan đến loại tội phạm nào?
 Ví dụ như ma túy, hành hung, ăn cắp, giao thông v.v.
 
2) Kẻ phạm pháp là ai?
 Họ tên, địa chỉ và những chi tiết liên lạc khác của người hoặc nhiều người phạm pháp

3) Hình dáng của họ?
 Họ tên, địa chỉ, chi tiết mô tả ngoại hình và những chi tiết liên lạc khác của người hoặc nhiều người phạm pháp

4) Họ lái xe gì?
 Chi tiết mô tả và những đặc điểm khác thường của bất cứ xe cộ nào có dính líu đến vụ phạm pháp

5) Tường thuật vụ phạm pháp?
 Chuyện gì, nơi nào, lúc nào, cách nào và tại sao xảy ra vụ phạm pháp

6)  Quý vị có thể giấu tên mình khi cung cấp thông tin cho Crime Stoppers. Tuy nhiên nếu sẵn lòng nói chuyện với Cảnh 
Sát hoặc nếu muốn Cảnh Sát liên lạc với quý vị, xin quý vị cho biết chi tiết của mình.

 Xin nhớ, quý vị không bắt buộc phải cho biết chi tiết của mình nếu không muốn.

Khi hoàn tất báo cáo ‘Pass on Information Confidentially’, nhắp lên nút ‘submit’.

Tờ thông tin Crime Stoppers này đã được biên soạn bằng những ngôn ngữ khác Tiếng Anh để khuyến khích người  
dân giúp Cảnh Sát diệt trừ tội phạm.
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