Hãy Tích Cực Tham Gia!

»» Cách tốt nhất để phòng tránh trộm cắp đồ trong

»»

»»
»»
»»
»»

xe là luôn cất đồ có giá “khỏi tầm nhìn”. Không
bao giờ được để điện thoại di động, va li, cặp
hoặc các thiết bị điện tử nhỏ ( thiết bị nghe nhạc
cá nhân, thiết bị trợ giúp kỹ thuật số, v.v.) trong
xe đập vào mắt kẻ gian. Mang những vật dụng
này theo người hoặc cất kín – mọi lúc mọi nơi!
Nếu xe quí vị có hộp xe sau, hãy dùng nó. Bỏ
các vật dụng có giá vào đó hoặc vào ngăn hộc
có khóa. Giấu các đồ vật dưới ghế ngồi vẫn còn
hơn là để hớ hênh ở trên, nhưng cất đồ vào trong
ngăn hộc có khóa hoặc hộp xe sau thì vẫn tốt
hơn.
Đặc biệt là trong mùa lễ, hoặc lúc quí vị đi mua
sắm, bỏ hàng hóa vào trong hộp xe sau, đừng để
trên ghế hoặc sàn xe.
Tìm mua các hệ thống âm thanh và phát thanh
mà chỉ hoạt động trong xe được lắp đặt nguyên
gốc. Việc này làm giảm rủi ro bị trộm cắp.
Nếu quí vị có thể tháo hệ thống âm thanh ra và
mang theo người, hoặc khóa trong hộp xe sau,
hãy làm như thế. Và đừng quên làm như thế với
băng đĩa.
Đồng thời, luôn luôn khóa cửa và cửa sổ xe

Cướp xe

Tội cướp xe bạo lực có thể rất đáng sợ, nhưng quí
vị có thể thực hiện một số việc để bảo vệ bản thân.
Luôn dòm trước ngó sau, khóa cửa xe và kéo hết kính
xe lên, lái trong làn xe giữa, và gọi cảnh sát nếu quí vị
cảm thấy bị đe dọa. Để biết thêm các lời khuyên khác,
hãy đọc tờ rơi khác, “Phòng Tránh Để Không Bị Cướp
Xe” trong cùng đề tài này.
Thông Tin Liên Hệ
Ban Trộm Cắp Xe MPD
300 Indiana Avenue, NW
Washington DC 20001
(202) 724-1360

Không một cá nhân hay một cơ quan nào có thể tự phòng chống
tội phạm một mình. Việc này đòi hỏi cảnh sát và người dân cùng
hợp tác với nhau. Chính sách bảo vệ cộng đồng của Sở Cảnh Sát
Thủ Đô có nhiều cách để cảnh sát và người dân có thể hợp tác để
ngăn ngừa tội phạm và giữ an ninh cho các khu phố. Những phương
cách này gồm các buổi họp thường xuyên của cảnh sát trong khu
vực của quý vị, các cuộc tuần tra do người dân phụ trách, và nhiều
biện pháp khác. Để biết thêm những sinh hoạt cộng đồng của cảnh
sát trong khu phố quý vị, xin gọi cho cảnh sát của quận quý vị:

Quận 1
Quận 2
Quận 3
Quận 4
Quận 5
Quận 6
Quận 7

Số Chính: ...(202) 698-0555 .......TTY: 727-8506
Số Phụ: ...(202) 698-0068 .......TTY: 543-2352
Số Chính: ...(202) 715-7300 .......TTY: 364-3961
Số Chính: ...(202) 673-6815 .......TTY: 518-0008
Số Chính: ...(202) 715-7400 .......TTY: 722-1791
Số Phụ: ...(202) 576-8222 .......TTY: 576-9640
Số Chính: ...(202) 698-0150 .......TTY: 727-5437
Số Chính: ...(202) 698-0880 .......TTY: 398-5397
Số Phụ: ...(202) 698-2088 .......TTY: 281-3945
Số Chính: ...(202) 698-1500 .......TTY: 889-3574

Biết Điều Gì Đó về Một Tội Phạm? Đừng Giữ Bí Mật
Nếu quý vị có thông tin quan trọng muốn chia sẻ với cảnh sát,
Đường Dây Điện Thoại Ẩn Danh Chống Tội Phạm (Anonymous
Crime Tip Line) và Đường Dây Chống Tội Phạm qua Tin Nhắn
(Text Tip Line) sẽ giúp quý vị cung cấp các thông tin quan trọng cho
cảnh sát mà quý vị không cần nêu tên. Chỉ cần gọi số (202) 727-9099
hoặc gửi tin nhắn cho 50411 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Chúng
tôi không sử dụng tên quý vị, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin mà
quý vị cho. Thông tin của quý vị cung cấp có thể được thưởng tiền.
Để biết thêm chi tiết, xin vào trang www.mpdc.dc.gov/tipline.

Bạn có thông tin cho cảnh sát?

GỌI (202) 727-9099
GỬI TIN NHẮN CHO 50411

Nhận Thêm Những Lời Khuyên về An Ninh
Để có them các lời khuyên hoặc những cách giữ an toàn khi
gặp tội phạm trong cuộc sống hàng ngày, xin xem những tài
liệu khác trong loạt đề tài này, được đăng trên trang web của
chúng tôi. Địa chỉ trang web là www.mpdc.dc.gov/safety. Hoặc
hãy ghé trạm cảnh sát địa phương. Muốn tìm một trạm gần
nhất, xin xem trang www.mpdc.dc.gov/districts.

VÌ S Ự A N TOÀ N C ỦA Q UÍ VỊ

Government of the District of Columbia
Metropolitan Police Department
300 Indiana Avenue, NW
Washington, DC 20001

Bảo Vệ Xe Của Quí Vị
Khỏi Bị Trộm Và Đập Xe
Các bí quyết để bảo vệ xe của quí vị khỏi bị
đập, đột nhập, và bị trộm

Tránh rắc rối cho bản thân. Mỗi ngày ở Hoa Thịnh Đốn có
khoảng 18 xe bị trộm. Các xe tải thùng loại nhỏ, xe con, xe máy và xe tải bị trộm làm tốn
kém tiền của và thời giờ của nạn nhân, cũng như làm tăng phí bảo hiểm xe của tất cả
mọi người. Thông thường, các xe bị trộm được dùng để thực hiện các tội ác khác.
Quí vị có thể tránh cho bản thân và gia đình khỏi bị
bực bội, căng thẳng, và gián đoạn cuộc sống hàng ngày
bằng cách thực hiện các việc đơn giản để đề phòng,
giảm thiểu rủi ro tránh cho xe của quí vị không bị dòm
ngó tới. Sau đây là vài bước quí vị có thể thực hiện để
xe của mình – và các đồ có giá trị ở trong xe – bớt thu
hút sự chú ý của kẻ trộm hơn.

»» Rút chìa khóa khỏi ổ.
»» Khóa tất cả các cửa xe.
»» Đóng hết các cửa sổ xe.
»» Đậu xe ở nơi sáng sủa.
»» Không bao giờ để xe nổ máy và không khóa xe

trong khi quí vị chạy vào nhà, cửa hàng hay bất kỳ
nơi nào.

Dùng Các Thiết Bị Chống Trộm Hoặc Còi Chống Trộm

Thiết bị chống trộm hoặc còi chống trộm cảnh báo
cho kẻ trộm biết xe của quí vị được bảo vệ. Các thiết bị
thông dụng gồm có:

»» Còi chống trộm thường gắn cảm biến chuyển
»»
»»
»»

động hoặc tác động mạnh làm kích hoạt còi báo
động 120 decible. Còi báo động phải có chức năng
tắt tự động.
Khóa vô lăng chống quay tay lái.
Khóa cổ vô lăng chống trộm nổ máy bằng cách
nối dây điện sau vô lăng. Một số khóa gắn cố
định, một số phải kích hoạt khi cần.
Đề can chống trộm cảnh báo cho bọn trộm biết xe
của quí vị được bảo vệ bằng còi hoặc các thiết bị
chống trộm khác.

»» COI KỸ bảng mã số định dạng xe (VIN) nằm ở
»»

»»

Dùng các biện pháp đề phòng thông thường

Xe không khóa mà để chìa khóa trong ổ khóa là mời
trộm tới, kể cả khi quí vị có các loại thiết bị chống trộm.
Biện pháp đề phòng thông thường là cách bảo vệ đơn
giản và hiệu quả chi phí nhất để đề phòng trộm.
Quí vị nên luôn bảo vệ an ninh cho xe, kể cả khi
đậu xe “chỉ một phút”. Hãy bảo vệ an ninh cho xe bằng
cách:

Cẩn thận khi mua xe cũ – hoặc mới – có thể giúp quí
vị tránh được các chuyện phiền toái trên đường. Đây là
các cách để đề phòng bị lừa:

»» Khóa càng tương tự hộp khóa càng tròn mà cảnh
sát thường dùng; làm cho xe không lái được.

»» In khắc trên cửa sổ. Nếu số mã xe (VIN) được

khắc trên cửa sổ xe, thì kẻ trộm sẽ khó bán lại xe
hoặc các bộ phận của xe.

Dùng Hệ Thống Định Vị Xe hoặc Khóa Xe có Con Chíp Định Dạng

Hệ thống định vị đánh tín hiệu cho cảnh sát hoặc trạm
theo dõi khi xe bị báo trộm. Hệ thống định vị có tác dụng
giúp các cơ quan chức trách tìm được xe bị mất.
Khóa xe có con chíp định dạng chống không cho kẻ
trộm nổ máy bằng cách nối dây điện sau vô lăng. Một số
thiết bị điện tử có con chíp máy tính trong chìa khóa xe.
Các thiết bị khác chặn điện hoặc chất đốt chạy vào máy cho
tới khi một công tắc hoặc nút ẩn được kích hoạt. Các thiết
bị thông dụng bậc ba bao gồm:

»» Chìa khóa thông minh có các con chíp máy tính
»»
»»
»»

được mã hóa đặc biệt hoặc có các tần số vô tuyến
đặc biệt. Nếu không có đúng chìa khóa, máy xe
không thể nổ.
Cắt cầu chì
Công tắc ngầm– cắt điện hoặc chất đốt chạy vào
máy cho tới khi công tắc ngầm được kích hoạt.
Vô hiệu hóa bộ phận nổ máy, đánh lửa và chất đốt

Cẩn Thận Khi Mua Xe

bảng điều khiển phía bên người lái xem có dấu
hiệu bị sửa đổi giả mạo gì không.
KHÔNG BAO GIỜ mua xe cũ nếu không có giấy
sở hữu xe hoặc tờ hồng trao tận tay. Kiểm tra mã
số định dạng xe với số ghi trên giấy sở hữu, giấy
tờ đăng ký và các nhãn mác chứng thực của liên
bang trên cửa xe bên người lái.
ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC XEM GIẤY CHỨNG MINH
của người bán xe. Ghi lại tên, địa chỉ, số điện
thoại và số bằng lái xe của người bán. Gọi số điện
thoại mà chủ xe đưa cho quí vị. Thông thường,
bọn lừa đảo hay đưa số điện thoại của một trạm
điện thoại trả tiền.

Nếu quí vị định mua xe cũ, có một số công ty, với
một lệ phí nhỏ, sẽ kiểm tra mã số định dạng xe (VIN)
trên máy tính và kiểm tra lịch sử của chiếc xe cho quí vị.
Quí vị có thể tìm các công ty này trên mạng bằng cách
kiếm “Vehicle History Reports” (Báo cáo Lịch Sử Xe).

Các loại lừa đảo mã số định
dạng xe

Mã số định dạng
xe (VINs) là một dãy
số cho các xe dùng để
phân biệt các xe có loại
và dòng tương tự nhau;
mỗi xe có một số VIN riêng. Bảng số VIN nằm ở trên
bảng điều khiển và chỉ có thể thấy qua kiếng trước.
Đổi số VIN: kẻ trộm dùng cách đổi số VIN để thay
đổi định dạng xe bị trộm. Chúng sẽ thay số VIN trên
xe bị trộm với một số VIN khác không bị báo trộm.
Kẻ trộm sau đó sẽ bán xe bị trộm cho một khách hàng
không nghi ngờ gì.
Tráo Với Xe Bãi Rác: một chiếc xe bị hư nặng, cháy
hoặc tàn phế và được xác định là không thể sửa được thì
được gọi là “xe bãi rác”. Kẻ trộm mua xe bãi rác chỉ để
lấy giấy sở hữu và số VIN. Sau đó chúng sẽ đi ăn trộm xe
cùng loại và dòng, và đổi bảng số VIN.

Ăn Trộm Đồ Trong Xe

Một trong các loại trộm cắp phổ biến nhất là ăn trộm
đồ đạc trong xe. Ăn trộm đồ trong xe là loại tội phạm
cơ hội có thể phòng tránh được nếu quí vị loại bỏ các
cơ hội cho kẻ gian. Kẻ trộm thường không phí thời gian
đập xe mà chúng không thấy có đồ gì đáng giá.

