Crime Prevention Fact Sheet (Home) – Vietnamese
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Bảo vệ nhà quý vị
Bọn tội phạm thường là những kẻ cơ hội và sẽ tìm cách ăn cắp các đồ vật bên trong nhà nếu nhà quý vị không
được bảo đảm an ninh.
Quý vị có thể bảo đảm an ninh căn nhà bằng cách thực hiện một vài bước đơn giản có thể giúp hạ giảm đáng kể
nguy cơ nhà quý vị trở thành mục tiêu của bọn trộm cắp.
Dưới đây là một số các bước đơn giản mà tất cả chúng ta đều có thể làm được để bảo vệ căn nhà của mình.

Bảo đảm an ninh căn nhà
■■ Gắn cửa an toàn loại tốt, cửa sổ, khoá, dụng cụ báo động, đèn chiếu sáng và các dấu hiệu cảnh báo.
■■ Làm an toàn tất cả mọi cửa sổ và cửa ra vào.
■■ Kích hoạt báo động, bộ phận báo động khói và đèn chiếu sáng an toàn.
■■ Khoá cổng, nhà kho và nhà để xe.

An ninh nhà ở

Nhà ở phải là nơi mà quý vị và gia đình có thể vui hưởng sự an toàn và an ninh.

Kiểm tra nhà ở của quý vị
■■ Bảo đảm số nhà có thể nhìn thấy rõ ràng.
■■ Tỉa bớt cây và các bụi rậm để cải thiện tầm nhìn chung quanh nhà.
■■ Đem cất và khoá các thứ như thang, dụng cụ và đồ làm vườn.
■■ Đừng để chìa khoá dự trữ bên ngoài căn nhà.
■■ Đừng bỏ những vật dụng giá trị, thiết bị di động hay chìa khoá (nhà hay xe hơi) ở chỗ có thể nhìn thấy rõ.
■■ Đánh dấu các vật dụng giá trị và ghi lại các chi tiết.

Khi đi khỏi nhà
■■ Dùng đồng hồ hẹn giờ để kích hoạt đèn chiếu sáng bên trong nhà hay radio để tạo cảm giác đang có
người ở nhà.
■■ Nhờ người trong gia đình hay bạn bè tín cẩn hoặc hàng xóm kiểm tra dùm nhà mình. Báo cho họ biết về kế
hoạch đi lại của mình, đậu xe trên lối xe ra vào, mang thùng rác vào nhà và lấy thư từ.
■■ Nghĩ đến chuyện đổi nơi nhận thư, báo và các thứ giao đến nhà.
■■ Đừng bao giờ đăng chuyện đi du lịch của quý vị lên các mạng truyền thông xã hội.
Muốn biết thêm thông tin về việc bảo vệ nhà của quý vị
xin xem tập chỉ dẫn HomeSafe của chúng tôi trên trang mạng Đề phòng Tội phạm.

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

Trong tình huống khẩn cấp hay đe dọa đến tính mạng.

Trong trường hợp không khẩn cấp.

Cung cấp thông tin về tội phạm. Có thể ẩn danh.

