Bảo vệ ngôi nhà của quý vị khỏi bị trộm cắp
Làm cách nào để quý vị có thể giữ cho nhà mình được
an toàn

Cách sử dụng tờ thông tin này
Lực lượng Cảnh sát WA đã soạn tờ thông tin này.
Chúng
tôi

Khi quý vị thấy từ ‘chúng tôi’, đó có nghĩa là Lực
lượng Cảnh sát WA.
Chúng tôi đã viết hướng dẫn này theo cách dễ

Dễ Đọc

đọc.
Chúng tôi sử dụng các hình ảnh để giải thích một
số ý.

Không đậm
Đậm

Chúng tôi có một số từ in đậm.
Điều này có nghĩa là các chữ dày hơn và đậm
hơn.
Tờ thông tin phiên bản Dễ Đọc này là bản tóm tắt
của một tờ thông tin khác.

Quý vị có thể tìm thấy tờ thông tin kia trên trang
mạng của chúng tôi.
Quý vị có thể yêu cầu trợ giúp để đọc tờ thông tin
này.
Một người bạn, người nhà, hoặc người hỗ trợ có
thể có thể giúp quý vị.
Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể gọi cảnh sát theo số 000. Gọi 106 - nếu quý vị bị khiếm
thính. Nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể gọi cảnh sát theo số 131 444.

Trộm cắp là gì?

Tờ thông tin này đề cập về cách quý vị có thể bảo
vệ ngôi nhà của mình khỏi trộm cắp.

Trộm cắp là khi có người:
• đột nhập vào một ngôi nhà hoặc tòa nhà
• ăn cắp một thứ gì đó.

Nhiều kẻ trộm đột nhập vào nhà qua cửa ra vào
hoặc cửa sổ không khóa.

Chúng tôi muốn ngăn chặn các vụ trộm xảy ra cho
mọi người sống ở Tây Úc (WA).

Với sự giúp đỡ của cộng đồng, chúng tôi có thể
ngăn chặn nhiều vụ trộm hơn.
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Kiểm tra mức độ an toàn của nhà quý vị
Chúng tôi có một số câu hỏi quý vị có thể suy nghĩ
để kiểm tra xem nhà của quý vị an toàn đến mức
nào.
Danh sách

có
không
có

Quý vị không cần phải trả lời "có" cho mọi câu hỏi
trong danh sách này.

Nhưng khi càng nhiều câu quý vị có thể trả lời
"có", thì nhà của quý vị càng an toàn hơn.

‘có’

Quý vị có thể đánh dấu vào bên cạnh những câu
quý vị có thể trả lời "có".

Bên ngoài nhà của quý vị

Điều quan trọng là đảm bảo mọi thứ bên ngoài nhà
quý vị cũng an toàn.

Quý vị có khóa nhà để xe hoặc nhà kho
không?
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Quý vị có cất dụng cụ hoặc thang nơi an
toàn không?

Cây cối gần nhà quý vị có quá thấp để ai đó
có thể núp phía sau không?

Các lối vào nhà của quý vị có
đủ sáng không?

Quý vị có đèn tự động bật sáng khi có người
tới gần không?

Những điều này khiến ai đó khó có thể ẩn núp gần
nhà quý vị.
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Cửa ra vào và cửa sổ nhà của quý vị

Kẻ trộm có thể vào nhà của quý vị qua cửa ra vào
và cửa sổ.

Các cửa ra vào nhà quý vị có chắc chắn
không?

Các cửa ra vào chắc chắn thì khó đột nhập.

Quý vị có khóa cửa ra vào
và cửa sổ không?

Quý vị có khung lưới an toàn ở cửa đi và
cửa sổ không?

Khóa và khung lưới an toàn giúp kẻ trộm khó đột
nhập vào nhà quý vị.
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Những điều khác cần nghĩ tới

Quý vị có gắn máy báo động không?

Quý vị có gắn máy quay an ninh không?

Máy báo động hoặc máy quay an ninh có thể giúp
cảnh sát tìm kẻ đã cố đột nhập vào nhà quý vị dễ
dàng hơn.

Quý vị có biết những người hàng xóm của
mình không?

Hàng xóm của quý vị có thể nhận biết nếu ai đó
muốn đột nhập vào nhà quý vị.
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Danh sách

Quý vị có giữ một danh mục hoặc hình ảnh
các đồ vật có giá trị của mình không?

Nếu những đồ vật có giá trị của quý vị bị đánh cắp,
quý vị có thể tìm hoặc thay thế chúng dễ dàng hơn
khi có một danh mục hoặc hình ảnh.
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Quý vị có thể nói với ai nếu quý vị thấy có điều đáng ngờ?

Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể gọi cảnh
sát theo số:
000

Nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, quý vị
cũng có thể gọi cảnh sát theo số:
131 444

Quý vị có thể gọi cho Ngăn chặn Tội phạm (Crime
Stoppers) nếu thấy ai đó đang làm điều gì đáng
ngờ.

Quý vị có thể gọi Ngăn chặn Tội phạm (Crime
Stoppers) số:
1800 333 000
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Ghi lại các thông tin
Có thể hữu ích nếu quý vị viết lại những gì quý vị
thấy khi ai đó:
• đang phạm pháp
• làm điều gì đó đáng ngờ.

Có thể dễ dàng nhớ những gì quý vị đã thấy hơn
nếu quý vị viết ra.

Quý vị có thể viết lại những thông tin về người đó,
chẳng hạn như:

• quý vị nghĩ họ bao nhiêu tuổi

• khuôn mặt của họ trông như thế nào

• họ mặc đồ gì

• nếu họ có bất kỳ hình xăm hoặc vết sẹo nào.
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Quý vị có thể viết ra:

• quý vị nhìn thấy họ khi nào - ngày và giờ

• quý vị thấy họ ở nơi nào.

Nếu người đó có xe hơi, quý vị có thể viết lại:

• loại xe

• biển số

• quý vị nhìn thấy ai trong xe.

Nhóm Truy cập Thông tin đã tạo tài liệu Dễ Đọc này bằng cách sử
dụng hình ảnh lưu trữ và ảnh tự chọn. Những hình ảnh này không thể
được sử dụng lại nếu không được phép. Mọi thắc mắc về hình ảnh,
vui lòng truy cập www.informationaccessgroup.com. Số Trích dẫn
công việc 3543-B.
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