
Bảo vệ căn cước của quý vị

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

ánh cắp Thư từ

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.

Cuộc sống thời hiện đại mang đến những sử dụng dễ dàng và tiện lợi cho khách hàng. Điều này bao gồm cách 
thức chúng ta nhận và chuyển hàng hoá và thông tin.

Những thứ như thẻ tín dụng, bằng lái xe và giấy báo về điện nước được gửi qua đường bưu điện có thể có 
những thông tin cá nhân quan trọng về quý vị và gia đình quý vị.

Nếu bị rơi vào tay kẻ xấu những thông tin này có thể được sử dụng để tạo ra các căn cước giả để phạm pháp. 
Loại tội phạm này làm tổn phí hằng triệu đô-la mỗi năm và có thể có những hậu quả nghiêm trọng đối với uy 
tín về tài chánh của quý vị. 

Bằng cách thực hiện một vài gợi ý đơn giản này tất cả chúng ta đều có thể bảo vệ mình tốt hơn khỏi loại tội 
phạm này.

Bảo đảm an toàn thư từ của quý vị

■	 LUÔN LUÔN lắp đặt hộp thư có thể khoá lại được.

■	 LUÔN LUÔN sử dụng ổ khoá loại tốt cho hộp thư nhà quý vị.

■	 ĐỪNG BAO GIỜ để cho hộp thư đầy và tràn ra ngoài.

Bảo vệ thư từ của quý vị
■	 LUÔN LUÔN sắp xếp để nhận thẻ tín dụng mới từ ngân hàng hay nhà bưu điện.

■	 LUÔN LUÔN để nhà bưu điện cất giữ thư từ hay nhờ bạn bè lấy dùm khi quý vị phải đi xa trong một thời 
gian dài.

■	 LUÔN LUÔN lấy thư hằng ngày.

Bảo vệ căn cước của quý vị
■	 LUÔN LUÔN lưu ý các ‘cuộc gọi chào hàng’ và xác nhận người đang nói chuyện với quý vị là ai.

■	 ĐỪNG BAO GIỜ cho người quý vị không quen biết hay tin tưởng biết chi tiết cá nhân của quý vị.

■	 LUÔN LUÔN liên lạc với ngân hàng, cơ sở tài chánh hay cơ sở cung cấp dịch vụ nếu quý vị nghĩ rằng mình 
đã bị kẻ lừa đảo liên lạc.

Nếu biết thư từ của mình đã bị đánh cắp và sử dụng để thu thập lý lịch giả mạo, xin quý vị liên lạc  
Crime Stoppers qua số 1800 333 000 hay qua mạng tại www.crimestoppers.com.au

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