
  
Bảo vệ xe của quý vị 

LOẠT BÀI PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NSW
A

n ninh xe cộ

Cung cấp thông tin về tội phạm. Có thể ẩn danh.Trong trường hợp không khẩn cấp.Trong tình huống khẩn cấp hay  đe dọa đến tính mạng.

Việc tuỳ thuộc vào sự tiện lợi của chiếc xe là điều mà hầu hết mọi người chúng ta xem là chuyện đương nhiên. 
Tuy nhiên, nếu xe của quý vị hay đồ đạc bên trong xe bị đánh cắp hoặc bị hư hại, những ảnh hưởng đối với gia 
đình, công việc và vấn đề tài chánh của quý vị có thể thật bi đát. 

Việc đánh cắp đồ vật trong xe thường là tội phạm xảy ra vì cơ hội, vì vậy khi bỏ những đồ vật giá trị mà ai nấy cũng 
thấy rõ hay vấn đề an ninh của chiếc xe không tốt dễ gây những chú ý ngoài ý muốn. Với những loại chìa khoá mới 
viễn khiển, quý vị cần phải cẩn thận hơn nữa để bảo đảm quý vị đã khoá xe. 

Việc đánh cắp các xe hơi đời cũ (khoảng 70%) không phải nhờ câu mạch điện mà bằng cách lấy được chìa khoá 
của chủ nhân trong lúc trộm cắp trong nhà. (National Motor Vehicle Theft Reduction Council)

Bằng cách thực hiện chỉ thêm một vài biện pháp đề phòng cho chiếc xe của mình ở nhà hay khi đi ra ngoài, quý vị 
có thể hạ giảm đáng kể trường hợp trở thành nạn nhân của loại tội phạm này.

Dưới đây là một vài bước đơn giản mà mọi người chúng ta đều có thể thực hiện để bảo vệ chiếc xe của mình: 

Bảo vệ để xe của quý vị không bị đánh cắp 
■■ KHÔNG BAO GIỜ bỏ chìa khoá trong ổ đề máy khi không ngồi trong xe; ngay cả khi xe đậu trên lối xe ra 

vào ở nhà.

■■ LUÔN LUÔN khoá cửa xe và quay kiếng xe lên, kể cả khi đang lái xe.

■■ CÂN NHẮC nâng cấp sự an ninh của xe bằng hệ thống báo động tốt hay đối với các xe cũ hơn là hệ thống 
làm bất động xe bằng điện tử.

■■ KHÔNG BAO GIỜ để chìa khoá ở chỗ dễ nhìn thấy ở nhà hay ở nơi công cộng như tại các nhà hàng. 
carsafe – car-security-begins-at-home

Bảo vệ đồ đạc trong xe quý vị 
■■ LUÔN LUÔN khoá cửa xe và quay kiếng xe lên khi ra khỏi xe.

■■ KHÔNG BAO GIỜ bỏ những đồ vật giá trị như điện thoại cầm tay, túi xách, GPS hay tiền lẻ nhìn thấy rõ ngay 
cả khi xe đậu ở nhà.

■■ LUÔN LUÔN cố gắng đậu xe ở chỗ sáng rõ hay nơi đông người.

■■ THỢ SỮA CHỮA, luôn luôn khoá thùng đồ nghề và các nắp đậy thùng xe van tiện dụng và tránh đậu xe ngoài 
đường vào ban đêm.

Bảo vệ chính mình khi bán xe 
■■ KHÔNG BAO GIỜ quảng cáo địa chỉ nhà quý vị khi bán xe.

■■ LUÔN LUÔN xem và ghi nhận bất kỳ giấy tờ căn cước nào của người muốn mua xe.

■■ KHÔNG BAO GIỜ để cho ai lái thử xe mà không có người đi theo. carsafe – Theft_with_ForceBrochure.pdf

Muốn biết thêm thông tin về đề tài này, xin vào trang mạng carsafe.com.au

Muốn biết thông tin về phòng chống tội phạm,  
xin vào trang mạng của chúng tôi www.police.nsw.gov.au

Crime Prevention Fact Sheet (Car Protection) – Vietnamese
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