
•  Dán những tấm nhãn lên trên cửa sổ hay cửa 
ra vào cho biết là đồ đạc quý giá trong nhà đều 
đã được đánh dấu.

•  Ghi số căn nhà của quý vị một cách rõ ràng để 
các dịch vụ khẩn cấp và cảnh sát có thể nhanh 
chóng tìm được quý vị.

•  Cân nhắc việc giữ các đồ đạc quý giá và giấy 
tờ quan trọng ở nơi nào đó không phải là nhà 
của mình như ngân hàng và chỉ giữ ở nhà 
những bản sao đã được thị thực. Ngoài ra 
cũng nên đem sao chụp và chứng thực những 
giấy tờ quan trọng và cất trong bộ giấy tờ khẩn 
cấp.

•  Nói với bạn bè tín cẩn nào hay người trong gia 
đình biết quý vị cất những giấy tờ này ở đâu 
để phòng trường hợp họ cần lấy giùm quý vị. 
Quý vị có thể cần phải giữ một số vật quý giá, 
những giấy tờ quan trọng hay sổ băng ở nhà. 
Vì vậy hãy cất giữ chúng an toàn và khóa lại.

Xưa nay, cộng đồng vẫn trông cậy vào 
cảnh sát để ngăn ngừa và giảm thiểu 
trường hợp xảy ra tội phạm. Dù cảnh sát 
hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, tuy nhiên 
hầu hết việc làm của họ chỉ là giải quyết 
tội phạm sau khi chúng đã xảy ra hơn 
là ngăn ngừa chúng. Vai trò của chính 
quyền địa phương trong cộng đồng 
cho phép chính quyền giữ vai trò quan 
trọng trong việc ngăn ngừa tội phạm. 
Để Hội Đồng Thành Phố có thể tạo 
ra những cộng đồng vững mạnh, 
họ phải tạo ra những khu vực có 
mức độ tội phạm thấp và ý thức 
tin cậy cao cùng duy trì được 
quyền làm chủ khu láng giềng 
trong các cư dân. Vì vậy hãy 
tham gia và giữ gìn cho khu 
láng giềng của mình được 
an toàn.

Gọi cho Hội Đồng 
Thành Phố Fairfield:
9725-0222

AN TOÀN CHO NGƯỜI  
CAO NIÊN TRONG  
KHU LÁNG GIỀNG



Gợi ý giữ an toàn trong khu láng 
giềng của quý vị •  Khóa cửa ra vào và cửa sổ khi quý vị  

ở nhà nhưng ở đâu đó trong nhà (Muốn 
cho nhà được thoáng, quý vị có thể để 
hé cửa sổ và khóa lại bằng đinh ốc).

•  Những thanh chắn tròn, cắt theo đúng 
kích thước có thể được đặt trong rãnh 
cửa sổ kéo ngang để tăng thêm an 
toàn.

•  Nếu thấy có người lạ nào đó đến trước 
cửa nhà và xin nước uống, sử dụng 
nhà vệ sinh hay gọi điện thoại, đừng 
mở cửa. Quý vị hãy chỉ đường cho họ 
đến phương tiện công cộng nào gần 
nhất.

•  Nếu quý vị nghe thấy tiếng động vào 
ban đêm, bật tất cả các đèn lên.

•  Chiếc điện thoại có cài sẵn các số đặt 
trong phòng ngủ có thể giúp quý vị gọi 
cho các dịch vụ cứu cấp nhanh chóng 
hơn.

•  Bảo vệ đồ đạc của mình bằng cách cất 
hồ sơ và chi tiết mô tả những vật quý 
giá ở một nơi an toàn.

•  Đánh dấu vật dụng giá trị bằng viết cực 
tím hay khắc chữ trên vật quý giá.

• Chụp hình đồ trang sức quý giá.

•  Để ý theo dõi những lần về nhà và đi của hàng 
xóm và hỏi thăm lẫn nhau.

•  Nói bạn bè và thân nhân “ghé thăm” vào giờ 
giấc khác nhau trong ngày.

•  Sắp xếp với bạn bè và thân nhân điện thoại 
cho nhau thường xuyên, tỷ như mỗi 24 giờ một 
lần.

•  Soạn ra những “mật mã” hay các dấu hiệu với 
người láng giềng ví dụ như hằng ngày quý vị 
mở màn cửa vào một giờ nhất định nào đó cho 
thấy mọi việc đều tốt đẹp.

•  Cách tích cực để góp phần giữ an ninh trong 
cộng đồng là tham gia vào việc tình nguyện giữ 
gìn trật tự cho cộng đồng và chương trình láng 
giềng giúp canh phòng cho nhau ở khu vực 
địa phương quý vị. Liên lạc với cảnh sát địa 
phương để biết thêm thông tin.

•  Giữ cho phía bên ngoài nhà có đèn chiếu sáng 
tỏ vào ban đêm, hãy tính chuyện bắt đèn có bộ 
phận dò để đèn bật lên khi có cử động.

•  Tỉa bớt các hàng rào bằng bụi cây và cây cối 
để căn nhà không bị che khuất.

•  Cất tất cả mọi vật dụng làm vườn trong nhà 
kho có khóa.


