
Sử dụng máy ATM ở những nơi có ánh sáng tốt, 

đông dân cư.  

Không đi đến máy ATM vào ban đêm.   
 

Các máy ATM ở trong cửa hàng tạp hóa, cửa 
hàng bán lẻ và ngân hàng là an toàn nhất. 
 

Nhìn một lượt khu vực.  
 Nếu quý vị thấy một người lảng vảng mà không có lý 
do rõ ràng, hãy đi đến một địa điểm khác.  
 
Nhấn Cancel (Hủy), lấy thẻ của quý vị và rời đi 
nếu quý vị thấy điều lạ trong quá trình giao dịch 
của mình. 
 
 

Hãy cảnh giác.   
Sau khi giao dịch, quý vị sẽ có tiền mặt trong tay, và 
điều đó khiến quý vị trở thành mục tiêu.  Hãy rời đi 
ngay lập tức!   
 

Nhanh chóng vào tòa nhà hoặc cửa hàng gần 
nhất nếu quý vị nghi ngờ có nguy hiểm. 
 

Tìm hiểu cách phát hiện các trò gian lận, lừa đảo, 

trang web giả mạo và lừa đảo trộm thông tin 

phổ biến. 
 

Biết rõ người bán/người mua của quý vị.  
Nếu quý vị không biết rõ, hãy tìm hiểu. 
 

Không cung cấp hoặc xác minh thông tin cá nhân 

hoặc tài chính về quý vị hoặc bất kỳ ai khác qua 

điện thoại. 

  

Gửi thư hoặc đóng góp trực tiếp cho một tổ chức 

từ thiện được công nhận. 

 

Luôn khóa cửa và đóng cửa sổ khi lái xe. Khi có 

thể, hãy lái xe với một người bạn đồng hành. 

 
Lên kế hoạch trước cho chuyến đi của quý vị. 
Di chuyển bằng xa lộ hoặc các con phố có ánh sáng tốt, 
thường xuyên sử dụng càng nhiều càng tốt. 

 
Để đủ chỗ để nhìn thấy lốp xe phía trước khi quý vị 
dừng xe tham gia giao thông 
Không gian thêm cho phép cơ động để thoát hiểm. 
 

Nếu Xe của Quý vị bị "Đâm từ phía sau", đừng dừng 
lại hoặc ra ngoài nếu quý vị nghi ngờ sự việc là cố ý. 
Ra hiệu cho người lái xe khác đi theo; sau đó lái xe đến 
một địa điểm an toàn, hợp lý (chẳng hạn như đồn cảnh 
sát), để trao đổi thông tin.  

 
Nếu quý vị đối mặt với một Kẻ Trộm xe, đừng chống 
lại hành vi trộm cắp. 
Mạng sống của quý vị đáng giá hơn phương tiện của 
quý vị. 

 
Đừng đợi trong ô tô của quý vị trên đường lái xe 
của nhà quý vị. 
 
Hãy quan sát nhanh xung quanh trước khi quý vị 
vào hoặc ra khỏi xe. 
Trước khi bước vào xe, hãy nhanh chóng lướt một lượt 
nội thất để đảm bảo mọi thứ đều theo trật tự.  

 
Chuẩn bị sẵn chìa khóa xe và sẵn sàng mở khóa và 
vào xe ngay lập tức. 
Khi vào trong, khóa tất cả các cửa. 
 
Tránh xa xe của quý vị nếu quý vị thấy ai đó lảng 
vảng gần đó. 
 

   
 
 

Sở Cảnh sát Oakland 
Các Dịch vụ cho Nạn nhân  

 

Phòng chống Tội 

phạm  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Mặc dù không có gì đảm bảo rằng quý vị sẽ 
không trở thành nạn nhân của tội phạm, nhưng 

có những điều quý vị có thể làm để tránh trở 
thành mục tiêu dễ dàng. 

Dưới đây là một số mẹo để giúp bảo vệ bản 
thân và gia đình của quý vị. 

 
Báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho Sở Cảnh 

sát Oakland:  
(510) 777-3211 

 

 

Các Hướng 
dẫn An 

toàn 



 

 
 
 

 
Chuẩn bị sẵn chìa khóa trước khi đến gần cửa khi 
quý vị về đến nhà.  
Khi quý vị mở cửa, hãy vào trong ngay lập tức. 

 
Lắp ổ khóa chắc chắn trên cửa mà có thể đóng dễ 
dàng và khóa an toàn. 
 
Luôn khóa cửa ra vào và cửa sổ 
Ngay cả khi rời khỏi nhà chỉ trong vài phút.  

 
Giữ cho bên ngoài ngôi nhà của quý vị được 
chiếu sáng tốt.  
Để ánh sáng hiên nhà của quý vị sáng suốt đêm. 

 
Quà đã bọc không được để nhìn thấy qua cửa sổ 
hoặc cửa ra vào.  
 
Cài đặt hệ thống báo động và/hoặc giám sát 
video.  
Cân nhắc lắp đặt camera chuông cửa hoặc camera 
hướng ra cửa trước. 

 
Xé hộp và bao bì từ quà tặng hoặc hàng mua 
mới.  
Đảm bảo rằng các hộp bỏ vừa vào các thùng rác tái chế 
và không được nhìn thấy từ đường phố.  

 
Không quảng cáo kế hoạch kỳ nghỉ của quý vị 
trên bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào. 
 
Gọi hoặc nhắn tin cho 911 ngay lập tức nếu ai 
đó cố gắng đột nhập vào nhà quý vị.  
Nếu có thể, hãy rời khỏi tòa nhà. Nếu không, hãy tự 
che chắn bên trong phòng. 

 
Đảm bảo số nhà của quý vị có thể nhìn thấy từ 
ngoài đường để các xe cấp cứu có thể dễ dàng 
tìm thấy nhà của quý vị. 

 

Theo dõi giao hàng trực tuyến hoặc thông qua 
email thông báo để xác nhận là việc giao hàng đã 
xảy ra. 
 
Nhờ một thành viên trong gia đình hoặc hàng xóm 
nhận các gói hàng ngay sau khi chúng được giao.  
 
Giao các gói hàng đến địa điểm nhận hàng được ủy 
quyền. 
 

Hãy cảnh giác. Liên tục theo dõi môi trường xung 
quanh quý vị. 
 

Tự tin đi bộ ở những khu vực ngoài trời đủ ánh 
sáng. 
 

Đi bộ với chìa khóa trên tay cho đến khi quý vị đến 
tận nơi. 
 

Tránh đi bộ vào ban đêm và một mình. 
Đi bộ theo cặp hoặc nhóm nếu có thể.  
 

Tránh mang theo nhiều tiền mặt.  
 

Hãy nhận biết những người xung quanh quý vị.  
Nếu ai đó cư xử đáng ngờ, hãy tránh người đó. Đi 
vào bên trong một cơ sở kinh doanh hoặc nơi công 
cộng khác với một đám đông. 

Nếu quý vị phải thực hiện cuộc gọi, hãy đến một 
không gian an toàn, thực hiện cuộc gọi, sau đó giấu 
điện thoại của quý vị.  
 
Tránh mang theo ví và túi quá khổ.  
Chỉ mang theo những gì quý vị cần. Quý vị cầm càng 

ít đồ càng tốt. 

Giữ những vật có giá trị của quý vị gần quý vị. 

Không cho mọi người thấy những vật này một cách 

công khai. 

Giữ túi mua sắm ở gần  
Đừng bỏ quên túi xách. 
 
Tránh bị phân tâm như đeo tai nghe và nói chuyện 
trên điện thoại di động của quý vị 
 
Nếu quý vị tin rằng mình đang bị theo dõi, hãy bình 
tĩnh và tiếp tục bước đi. 
Băng qua đường, thay đổi tốc độ và tìm một nơi an 
toàn. 
 
Nếu bất kỳ ai trên xe hoặc đi bộ dừng lại để nói 
chuyện với quý vị, hãy giữ khoảng cách an toàn.  

 

Giữ ví, túi xách và những vật có giá trị gần người 
của quý vị. 
 
Tránh đi bộ một mình vào ban đêm gần các nhà ga. 
Cố gắng đi bộ với những người khác từ nhà ga đến 
xe của quý vị. 
 
Tránh gọi điện thoại di động khi đang ở trên BART 
hoặc xe buýt. 
Nếu quý vị phải gọi điện, hãy ngồi gần tài xế. 
 
Hãy đề phòng những người đi theo quý vị sau khi 
quý vị xuống xe buýt, BART hoặc xe lửa.  

An toàn 
tại Nhà 

An toàn trên Phố 

 

 

Ngăn chặn Trộm Gói 

Bưu kiện 


