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Đề Phòng Tội Ác 
 

Cho Người 

 Lớn Tuổi 

hỏi chuyện và kẻ khác lẻn vào nhà ăn 

cắp tiền, nử trang hay những vật dụng 

quý giá khác.   

 

   Một cách đột nhập vào nhà là kẻ 

xấu gõ cửa xin nước uống, xin dùng 

nhà vệ sinh hay gọi nhờ điện thoại. 

Khi đã vào nhà rồi hắn sẽ tìm cách 

làm chủ nhà không lưu tâm rồi đánh 

cắp những món đồ giá trị.     

 

   Hãy coi chừng kẻ nào tự xưng là đại 

diện cho một hãng, một cơ quan bảo 

vệ người tiêu dùng, hay cơ quan 

chính quyền tới để làm thủ tục bồi 

thường cho một vụ lừa đảo qua điện 

thoại với một số tiền thù lao. Cùng 

với một mục đích như vậy, kẻ lừa đảo 

đôi khi giả bộ là một nhân viên công 

lực tới để bắt kẻ gian với sự trợ giúp 

của chủ nhà. 

Đừng bao giờ mắc phải những mưu 

mô như vậy.  

 

   Có những kẻ nói là sẽ sửa nhà với 

giá rẻ, như sửa mái nhà, làm lại hàng 

rào ... Kẻ lừa đảo nói là còn dư những 

vật liệu từ những công việc trước. Khi 

đã hoàn tất công việc, chủ nhà bị tính 

nhiều hơn với giá ban đầu và bị kẻ 

lừa gay gắt thúc dục trả tiền. Cũng có 

thể kẻ lừa đảo đòi hỏi phải trả tiền 

trước để mua vật liệu. Khi đã nhận 

được tiền thì đi mất, không quay trở 

lại nữa.   

Khẩn Cấp hãy gọi: 9-1-1  

    Không khẩn cấp: 713-884-3131 
 

Cần tiếp xúc với Cảnh sát, xin liên lạc với trạm 

cảnh sát gần nơi bạn ở với số điện thoại dưới đây 

hay Phòng Công Tác Cộng Đồng tại số: 

 

713-308-3200     

 

Để hiểu rõ thêm, hãy vào: 

www.houstonpolice.org 

 

 

 

 

SỞ CẢNH SÁT HOUSTON 

Điện Thoại các trạm Cảnh Sát 
    

Phi Trường (Bush)          281-230-6800 

Phi Trường (Hobby)    713-845-6800 

Trung Ương (Central)    713-247-4400 

Vùng Clear Lake    281-218-3800 

Vùng Đông (Eastside)    713-928-4600 

Vùng Kingwood             281-913-4500 

Vùng Midwest    832-394-1200 

Vùng Bắc (North)    281-405-5300 

Vùng Đông Bắc (NE)    713-635-0200 

Vùng Tây Bắc (NW)      713-744-0900 

Vùng Trung Nam (S Central)  832-394-0200 

Vùng S. Gessner    832-394-4700 

Vùng Đông Nam (South East) 713-731-5000 

Vùng Tây Nam (South West)  713-314-3900 

Vùng Phía Tây (Westside)    281-584-4700 

Special Ops.                832-394-0000 



Kinh nghiệm sống cộng thêm sức khỏe 

suy yếu và tuổi tác chồng chất khiến 

người lớn tuổi tại Hoa Kỳ sợ hãi trở 

thành nạn nhân của tội ác như trộm 

cướp, bị đánh đập và những tội ác hung 

bạo khác. Tuy vậy, đa số những tội ác 

gây cho người người lớn tuổi là sự lừa 

bịp và lường gạt. 

An Toàn Cá Nhân  
 

-   Khi ra ngoài như đi chợ, ngân hàng 

hay bác sĩ, hãy đi cùng với gia đình, 

bạn bè hay cả một nhóm. 

 

-   Hãy sử dụng phương pháp bỏ tiền 

trực tiếp vào ngân hàng (direct depos-

it) những khoản tiền lãnh được như 

An Sinh Xã Hội hay tiền Hưu Trí. 

 

-   Tránh cho người khác nhìn thấy 

món tiền mặt lớn hay những vật quý 

giá, như nữ trang, quần áo đắt tiền 

hay những gói được bao cẩn thận. 

An Toàn Tại Nhà 
 

-   Dù cho ở nhà cũng nên khóa kỹ cửa 

và cửa sổ. 

 

-   Không cho người lạ vào nhà. 

 

-   Không xét đoán người qua bề ngoài  

vì có những kẻ phạm tội ác ăn mặc bảnh 

bao, đàn ông cũng như đàn bà. 

 

-   Nếu không gọi hay ghi tên cho 

chương trình xã hội, xin thức ăn miễn 

phí hay lưu ý về y khoa thì đừng tin vào 

những lời của người ta nói là mình cần 

sự lưu tâm về những dịch vụ này. 

 

-   Nếu đã gọi cho dịch vụ này trước khi 

cho họ vào nhà, hãy coi lại thẻ kiểm tra 

của người đó.  

 

-   Không cho người khác biết mình sống 

một mình hay ở nhà một mình 

Lừa Bịp Qua Điện Thoại 
 

-   Hãy nghi ngờ về những lời quảng cáo 

thật hay của người gọi tới. 

 

-   Chống lại áp lực của người gọi tới 

thúc dục phải quyết định lập tức và ký 

tên của mình. 

-   Chấp nhận không trả hơn giá đã ấn 

định khi được báo về việc “thắng” một 

sweepstake. Những sweepstake hợp pháp 

phải  đề câu “việc mua bán không cần 

thiết” khi đưa ra một trò chơi và khi trao 

giải thưởng. 

 

-   Không bao giờ đưa số thẻ tín dụng 

hay số trương mục ngân hàng của mình 

cho người gọi từ một công ty nếu chưa 

kiểm tra với các cơ quan như Better 

Business Bureau, State Consumer Pro-

tection Agency, State Attorney General. 

 

-  Đừng bao giờ nói chuyện dông dài với 

một người lạ để rồi khai ra tên , địa chỉ, 

tình trạng gia đình, những chi tiết chứng 

tỏ mình ở một mình. 

 

-  Hãy ghi tên vào danh sách “Do not 

call” để giảm những cú điện thoại vô ích. 

Âm Mưu Gian Xảo 
 

   Một người đàn bà tự xưng là “Cán Sự 

Xã Hội” nói là muốn cho bạn một máy 

trợ giúp thính giác. Khi bạn quay đi hay 

vào trong nhà, người này vơ vội những 

thứ quý giá trong nhà hay sau khi người 

đó đi khỏi, bạn thấy mất vài vật dụng 

quý giá. Trong mùa xuân, hè hay thu, bên 

ngoài thời tiết tốt, người ta thường làm 

vườn không khóa cửa, một người tới để  

-  Hãy bảo vệ lẫn nhau: bạn bè thường 

xuyên gọi cho nhau. Khi có kẻ lạ mặt 

xuất hiện, hãy gọi người hàng xóm sang 

nhà với mình. 

 

-   Hãy sử dụng hệ thống báo động trong 

nhà để phòng ngừa trộm, hoả loạn hay 

khẩn cấp y khoa.  


