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Phân khu tuần tra trung tâm
816-759-6313

1200 E. Linwood Boulevard 64109

Phân khu tuần tra phía Đông 816-482-8506
2640 Prospect Avenue 64127

Phân khu tuần tra đô thị
816-581-0715

7601 Prospect Avenue 64132

Phân khu tuần tra phía Bắc
816-437-6230

11000 N.W. Prairie View Road 64153

Phân khu tuần tra Shoal Creek 816-413-3440
6801 N. Pleasant Valley Road 64119

Phân khu tuần tra phía Nam 816-672-2828
9701 Marion Park Drive 64137

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với Viên chức liên hệ cộng đồng:

Lưu ý
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Thông thường, nỗi sợ tội phạm vượt xa chính cả bản thân hành vi phạm tội. Một số người bị ám ảnh nặng 
nề với nỗi sợ hãi quá mức này, điều này khiến hành động và sự an tâm của họ trở nên yếu đi. Mặt khác, 
một số công dân hầu như không biết rằng họ có thể dễ dàng trở thành nạn nhân của tội phạm như thế 
nào. Họ thường không thực hiện các biện pháp đề phòng cần thiết để có thể làm giảm đáng kể nguy cơ 
này. Cuốn sổ tay Hoạt động phòng chống tội phạm sẽ cung cấp một nền tảng trung thực và thực tế cho 
tình huống khó xử này bằng cách cung cấp các quy tắc thông thường để có một cuộc sống an toàn. Khi các 
biện pháp thực thi pháp luật và công dân tuân theo cách tiếp cận đơn giản này, nguy cơ trở thành nạn 
nhân của hành vi phạm tội sẽ giảm đáng kể. Việc áp dụng các biện pháp phòng chống tội phạm có trong 
tài liệu này có thể tạo ra thói quen sinh hoạt an toàn hơn.

Có thể tìm hiểu thêm thông tin phòng chống tội phạm toàn diện hơn từ các Cán bộ Tương tác Cộng đồng ở 
các phân khu, sở cảnh sát được ghi ở mặt trước bên trong trang bìa. Thông tin thêm về phòng chống tội 
phạm cũng có tại www.kcmo.gov/police.

Lời tựa
Hoạt động phòng chống tội phạm là thái độ và hành động hướng tới mục đích giảm thiểu mối 
đe dọa của tội phạm và tăng cường ý thức an toàn và an ninh, các hoạt động nhằm tạo ảnh 
hưởng tích cực đến chất lượng cuộc sống trong xã hội của chúng ta và giúp phát triển một 
môi trường mà hành vi phạm tội không thể phát triển.

Hội đồng phòng chống tội phạm quốc gia (1996)

Một trong những chức năng cơ bản của chính phủ là bảo vệ người dân. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực 
không ngừng nghỉ của hệ thống tư pháp hình sự, tỷ lệ tội phạm tại Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Sự tham gia của công dân là một phần thiết yếu trong cuộc chiến chống tội phạm ở Kansas City. Việc thực 
thi pháp luật phải đi đôi với sự giúp đỡ của người dân, những người chứng kiến, báo cáo, và làm chứng, họ 
đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định, bắt giữ và truy tố tội phạm. Công dân cần được huấn luyện 
và khuyến khích tuân theo các kỹ thuật phòng chống tội phạm kinh tế cơ bản, đồng thời điều này có thể góp 
phần làm giảm khả năng trở thành nạn nhân của hành vi tội phạm.

Hoạt động phòng chống tội phạm là:
• việc thiết lập các biện pháp thực thi pháp luật hiệu quả;
• trao quyền cho công dân để có thể giảm bớt khả năng trở thành

nạn nhân của chính họ;
• một công cụ giáo dục giúp thu hẹp khoảng cách giữa công dân và

cơ quan thực thi pháp luật;
• cách huy động nguồn lực từ công dân trong cuộc chiến chống tội

phạm, tạo động lực cho họ trong việc hỗ trợ thực thi pháp luật, và
các quy tắc thông thường để có một cuộc sống an toàn;

1

Bạo lực tại nơi làm việc

Dấu hiệu cảnh báo:
Có một số dấu hiệu cảnh báo mà bạn có thể thấy ở đồng nghiệp và nhân viên của bạn 
nếu bạn nghi ngờ rằng một sự cố bạo lực có thể xảy ra tại nơi làm việc của bạn. Những 
người có những các dấu hiệu hành vi sau đây có thể có khả năng trở nên cực kỳ bạo 
lực trong khi làm việc.
• Có vấn đề về chuyên cần.
• Năng suất lao động suy giảm.
• Có vấn đề về sự tập trung.
• Thay đổi hành vi hoặc hành vi không bình thường.
• Có đấu hiệu stress nặng.
• Liên tục bào chữa / đổ lỗi.
• Trầm cảm nặng.
• Lịch trình làm việc không nhất quán.
• Có sử dụng ma túy.
• Sức khỏe kém và ít vệ sinh thân thể
• Thích thú với súng và các vũ khí khác.
• Sự tức giận hoặc thái độ thù địch không thích hợp khi mất việc.

Nhiều người tin rằng những sự cố bạo lực chỉ xảy ra với những người khác ở những nơi khác, chắc chắn sẽ 
không xảy ra đối với bản thân họ hoặc tại nơi làm việc của họ. Điều trước kia mà ít được biết đến giờ đang là một 
trong những hành vi phạm tội phát triển nhanh nhất trong tiểu bang của chúng ta và ở Mỹ.  
Chi phí do bạo lực tại nơi làm việc gây ra là rất lớn về mặt tài chính, nhưng quan trọng hơn, sự đau khổ mà con 
người phải chịu đựng cũng vô cùng lớn. Gắn kết một công ty hoặc một tổ chức lại với nhau sau khi một vụ 
bạo lực là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng có thể nhận ra các dấu hiệu cảnh báo và biết các bước phòng ngừa 
thích hợp có thể làm giảm khả năng xảy ra sự cố này.

Nếu bạn quan sát các đặc điểm này trong một hoặc nhiều
nhân viên hoặc đồng nghiệp của bạn, hãy có những hành động thích hợp.
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Tội phạm kinh tế

80%

20%
Các công ty bảo hiểm chiếm 30% trong số các vụ tổn thất về 
mặt kinh tế do tội phạm gây ra. Hầu hết các doanh nghiệp 
đều mất đến 15% tổng doanh số bán hàng của họ do tội 
phạm. Các doanh nghiệp nhỏ thường bị ảnh hưởng nhiều 
hơn bởi vì họ thiếu hệ thống kiểm soát an ninh được kiện 
toàn và dễ dàng trở thành miếng mồi ngon, so với các doanh 
nghiệp lớn hơn với các biện pháp kiểm soát mất mát tại chỗ.

Tội phạm kinh tế là loại tội phạm lợi dụng cơ hội. Nếu hạn chế được các cơ hội phạm tội, 
tổn thất kinh doanh sẽ được giảm thiểu. Các chủ doanh nghiệp nên  tạo ra các rào cản đủ 
sức răn đe để ngăn chặn các hành vi trộm cắp xảy ra.

Các nguyên tắc sau đây sẽ giúp giảm rủi ro cho doanh nghiệp của bạn. 
• Giám sát hoạt động thu ngân để đảm bảo các quy trình không bị vi phạm.
• Tách biệt các hoạt động kế toán, kiểm tra kỹ lại tất cả các giao dịch.
• Đảm bảo rằng hệ thống kiểm kê chính xác được kiểm tra thường xuyên bởi một người không phải là người chịu

trách nhiệm về nó.
• Lưu trữ hồ sơ chính xác về sự luân chuyển tiền mặt và hàng hóa từ thời điểm nhập vào cho đến thời điểm xuất đi.
• Theo dõi hoạt động kinh doanh và các mô hình doanh thu theo thời gian để đánh giá xem doanh thu đã giảm

trong tình huống cụ thể nào.
• Không để nhân viên xử lý bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động bán hàng nào cho bản thân, gia đình hoặc bạn bè.
• Thiết lập chính sách trợ cấp giảm giá cho nhân viên và chính sách phụ cấp một cách rõ ràng.
• Giới hạn quyền tiếp cận đối với các tài sản có giá trị; sử dụng hệ thống kiểm soát, khóa nghiêm ngặt đối với cơ sở

kinh doanh, phòng kho và khu vực trưng bày.
• Đồ dùng cá nhân của nhân viên phải ở nơi an toàn với quyền truy cập hạn chế, tránh xa khu có các loại hàng hóa

có thể dễ dàng giấu đi được.
• Kiểm tra thùng rác thường xuyên để ngăn chặn việc hàng hóa được vận chuyển ra ngoài bằng thùng rác; làm dẹt

các loại hộp, thùng các tông để loại bỏ khả năng có hàng hóa trong đó.
• Yêu cầu nhân viên đỗ xe cách xa tòa nhà làm việc để giảm khả năng tiếp cận các phương tiện cá nhân, nơi có thể

giấu hàng hóa. Nếu nhân viên mua hàng hóa, yêu cầu họ ngay lập tức đặt các mặt hàng đã mua vào xe của họ.
• Kiểm tra tất cả các trang thiết bị nhập vào và xuất ra.
• Hạn chế số cửa ra vào và theo dõi nhân viên để gây trở ngại cho việc giấu hàng hóa để mang ra ngoài.
• Khóa tấm chắn của các ô, lỗ hở; bởi lẽ hàng hóa có thể bị tuồn ra ngoài qua các lỗ đó.
• Theo dõi hoạt động giao hàng để đảm bảo rằng hàng hóa được vận chuyển hợp pháp và được giao đến địa chỉ

thích hợp.
• Tặng thưởng cho nhân viên nào phát hiện ra và báo cáo sự cố về bảo mật.
• Đối phó với sự không trung thực một cách nhanh chóng, chắc chắn và rõ ràng: quy tắc sẽ không có ý nghĩa gì

nếu không được thi hành!
• Cài đặt camera an ninh.
• Liên hệ với Phân khu tuần tra tại khu vực của bạn và yêu cầu được khảo sát về bảo mật doanh nghiệp

Trộm cắp công quỹ
Trộm cắp công quỹ là hành vi trộm cắp tài sản của công ty (ăn cắp tiền 
mặt, hàng hóa, thiết bị, vật tư, thời gian, dịch vụ, vv.).  Khoảng 80% các 
vụ tổn thất do tội phạm gây ra là do trộm cắp công quỹ.

Trộm cắp công quỹ

2

Methamphetamine là gì?
Methamphetamines (Meth) là chất tổng hợp amphetamine hoặc chất kích thích. Meth 
kích thích hệ thống thần kinh trung ương và các hiệu ứng có thể kéo dài từ 8-24  giờ. Nó 
có tính chất gây nghiện cực cao và tạo ra sự cảm giác thèm thuốc điên cuồng.

Những phòng thí nghiệm chế tạo thuốc bí mật
Do nhiều hóa chất được sử dụng để tạo ra chất gây nghiện, các phòng thí nghiệm Meth rất 
dễ bay hơi trong giai đoạn “nấu”. Phòng thí nghiệm Meth có thể được tìm thấy ở nhiều địa 
điểm khác nhau bao gồm những khu dân cư ở nông thôn và ngoại ô, nhà kho, khách sạn, 
nhà nghỉ, căn hộ, cơ sở lưu trữ, tòa nhà bỏ trống hoặc bỏ hoang, và trong một số trường 
hợp là phương tiện. Phòng thí nghiệm meth rất nguy hiểm cho cộng đồng do trạng thái dễ 
bay hơi của chúng và các chất độc được tạo ra trong khi làm cho thuốc. Phòng thí nghiệm 
Meth cũng gây tốn kém cho cộng đồng trong việc loại bỏ các chất ô nhiễm độc hại.

Những điều cần chú ý ở những phòng thí nghiệm bí mật:
• Những cuộn lá nhôm lớn.
• Nhiều bộ lọc cà phê hoặc các bộ lọc khác.

• Số lượng lớn hóa chất.
• Một lượng lớn ephedrine hoặc chất giả

ephedrine.
• Đồ thủy tinh khoa học, hộp nhựa hoặc ống

thủy tinh.
• Cốc, phễu, ống ngưng tụ.
• Thiết bị nấu ăn, mặt lò sưởi, đĩa nóng, bếp

ga du lịch.
• Những mùi la, đáng ngờ.

Lạm dụng chất gây nghiện
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Kế hoạch kinh doanh
Các kế hoạch kinh doanh và thông tin liên 
quan đến bảo mật phải được quản lý dựa trên 
cơ sở "cần biết". 
Cảnh báo nhân viên không được tiết lộ thông 
tin bảo mật cho bất kỳ ai chưa được thông 
qua bởi ban quản lý. Yêu cầu nhân viên khống 
được đến gần khu vực thu ngân khi không sử 
dụng. Họ nên thực hiện các nhiệm vụ khác.
Tất cả mọi người vào cửa hàng phải được chú 
ý và chào đón một cách thân thiện. Sự hiện 
diện của những nhân viên luôn cảnh giác, làm 
việc hiệu quả và có năng lực sẽ hạn chế hành 
vi trộm cướp.

Mở cửa và đóng cửa
Sử dụng phương pháp mở cửa và đóng cửa so 
le. Khi một nhân viên vào cơ sở kinh doanh và 
xác định xem nó có an toàn hay không, nhân 
viên thứ hai sẽ quan sát từ một khoảng cách 
an toàn bên ngoài. Khi được báo hiệu, nhân 
viên thứ hai được cho phép vào bởi nhân viên 
đầu tiên. Một thủ tục tương tự sẽ được sử 
dụng khi đóng cửa.

Tội phạm kinh tế

Cướp
Cướp thường xảy ra ít hơn các 
hành vi pham tội kinh tế khác, 
nhưng nguy cơ mất mát, 
thương tích và tử vong là quá 
lớn đối với một sự cố duy nhất. 
Nhân viên cần được huấn 
luyện để bảo vệ bản thân và 
doanh nghiệp bằng cách báo 
cáo bất kỳ người hoặc hành vi 
đáng ngờ nào ngay lập tức và 
bằng cách ghi chú lại để tham 
khảo  trong tương lai. 

Lối vào được kiểm soát
Đảm bảo rằng địa chỉ của bạn dễ nhìn đối với 
các đơn vị khẩn cấp.
Kiểm soát lối vào doanh nghiệp của bạn vào 
mọi thời điểm. Tất cả mọi người, kể cả nhân 
viên và người giao hàng chỉ có thể được đi vào 
qua một lối vào được giám sát. Đảm bảo rằng 
tất cả các cửa khác đều được khóa.  
Không cho phép khách hàng hoặc những 
người không phải nhân viên vào trong sau giờ 
làm việc. Đặc biệt cảnh giác với bất kỳ ai tìm 
kiếm lối vào trước thời gian mở cửa hoặc sau 
khi đóng cửa. Cẩn thận với các cuộc gọi khẩn 
cấp hoặc những hành động khiến bạn mở cửa 
cơ sở kinh doanh của mình ngoài giờ làm việc. 
Cài đặt camera an ninh ở mọi lối ra vào.
Đặt điểm đánh dấu chiều cao trên trang trí 
cửa để giúp việc mô tả đối tượng khả nghi.

Tầm nhìn 

Tối đa tầm nhìn lối vào và lối ra khỏi khu vực 
giao dịch bằng cách đảm bảo khu vực cửa sổ 
luôn thông thoáng và dễ nhìn. Đảm bảo rằng 
nội thất và ngoại thất của cơ sở kinh doanh 
của bạn được chiếu sáng tốt.

3

Lạm dụng chất gây nghiện
Vào một thời điểm nào đó 
trong những năm nuôi dạy 
con cái, mỗi người mẹ hoặc 
người cha sẽ lo sợ rằng 
những đứa con của họ có 
thể lạm dụng ma túy hoặc 
rượu.

• Là tấm gương tốt: Đừng lạm dụng rượu hoặc ma túy. Không cho phép bạn bè hoặc người thân, những người
lạm dụng ma túy hoặc rượu vào nhà bạn.

• Trò chuyện với con: Hãy luôn cởi mở, trung thực, không phán xét và không tỏ ra đe dọa khi trò chuyện với
con cái của bạn.

• bạn.Đặt ra các giới hạn: Hãy để con bạn biết chính xác điều gì là chấp nhận và không thể chấp nhận được đối  với

•

•

Đừng cho qua vấn đề: Dạy cho con của bạn biết rằng các loại thuốc nguy hiểm, gây nghiện và đắt tiền. Biết
các dấu hiệu của lạm dụng ma túy, sẵn sàng phát hiện và thừa nhận và cảnh giác với chúng.
Giúp con chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra các quyết định khó khăn: Dạy con nói “KHÔNG”! Hãy cho con biết
rằng con có thể tâm sự với bạn khi sợ hãi, e sợ điều gì đó hoặc cần giúp đỡ.

Dưới đây là một số bước mà phụ huynh có thể thực hiện để giúp thiết lập giới hạn 
trong gia đình của họ liên quan đến việc sử dụng ma túy và rượu. 

• Thay đổi hành vi, thái độ, ý kiến, bạn bè hoặc sử
dụng ma túy.

• Thay đổi tâm trạng, trạng thái phòng thủ.
• Bạn bè có dấu hiệu không bình thường.
• Bỏ bạn cũ và có những người bạn mới, không

muốn bạn gặp gỡ những người bạn mới.
• Tăng hoặc giảm tài chính không rõ nguyên nhân,

ăn cắp hoặc vay tiền.
• Dành thời gian ở những nơi khác thường, (nhà

kho, tầng hầm, nhà để xe, v.v.).
• Thiếu năng lượng hoặc độ bền, giảm cân hoặc

tăng cân, có sự thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình.

Các dấu hiệu thường thấy:
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Khi bị cướp...

• Không được chống cự.

• Tuân theo mệnh lệnh.

• Quan sát kỹ đối tượng để mô
tả cho cảnh sát.

Thông báo cho Cảnh sát càng sớm càng tốt. Mô tả đối tượng, phương tiện và 
hướng đi của đối tượng. 

KHÔNG ĐƯỢC CÚP ĐIỆN THOẠI TRỪ KHI ĐƯỢC BÊN CẢNH 
SÁT BẢO LÀM NHƯ VẬY.

Tiền mặt
Chỉ mang theo một lượng nhỏ tiền mặt trên 
người và sử dụng két an toàn (nhân viên không 
thể mở được két này khi đang làm nhiệm vụ) 
cho các hóa đơn lớn và tiền mặt nhàn rỗi. Đặt 
thông báo về việc này, cùng với một áp phích 
cảnh báo cướp, nơi bất kỳ tên cướp nào cũng 
có thể thấy chúng. 

Tội phạm kinh tế- Cướp (tiếp)

Gửi tiền ngân hàng
Thường xuyên gửi tiền ngân hàng. Sử dụng 
dịch vụ xe bọc thép hoặc thực hiện các tuyến 
đường đến ngân hàng khác nhau mỗi ngày và 
vào các thời điểm khác nhau trong ngày.                                                                         
Nếu bạn gửi tiền một mình, không bao giờ 
được làm như vậy vào buổi tối muộn. Mang 
theo tiền và các vật dụng khác để gửi một 
cách kín đáo, giấu chúng bên trong quần áo 
của bạn. Trong một số khu vực pháp lý, bạn 
có thể yêu cầu một cảnh sát hộ tống.

 Mẹo bổ sung:
• Liên lạc với Cán bộ Tương tác Cộng đồng tại phân khu tuần tra nơi doanh nghiệp của bạn đang hoạt

động để tìm hiểu những hành động bạn nên thực hiện khi cảnh sát phản hồi vị trí của bạn về một vụ
cướp đang diễn ra. Bạn cũng có thể có được số liệu thống kê tội phạm từ các nhà phân tích tội phạm
tại mỗi sở cách sát, và những số liệu này sẽ giúp bạn luôn nắm được tin tức về hoạt động tội phạm
trong khu vực của bạn.

• Không được làm việc một mình. Nếu bạn phải làm việc một mình, hãy bật TV hoặc radio ở phòng bên
cạnh để tạo cảm giác là có nhiều người đang làm việc.

• Nếu bạn phải trực ở cơ sở suốt đêm, chẳng hạn như cửa hàng tiện lợi, thì không bao giờ nên làm việc
một mình. Luôn luôn phải có ít nhất hai nhân viên làm nhiệm vụ tại mọi thời điểm.

• Giữ một tờ giấy nhớ để ghi lại mô tả về nghi phạm càng sớm càng tốt. Phong tỏa cơ sở kinh doanh và
không cho phép bất kỳ ai vào hoặc ra trước khi cảnh sát đến. Bảo vệ hiện trường vụ án. Không chạm
vào hoặc di chuyển bất cứ thứ gì trừ khi thật cần thiết.

4Tấn công tình dục

• Môi trường xung quanh: Bạn hoàn toàn bị cô lập, hay là có sự giúp
đỡ hay nơi an toàn gần đó? Có ai đó đang cố bắt cóc bạn từ một nơi
bán công cộng không?

• Khả năng của bạn: Hãy xem xét khả năng thể chất, tinh thần và tình
cảm của bạn khi đối phó với một cuộc tấn công. Bạn có khả năng 
kháng cự về mặt thể chất? Bạn có thể chạy, la hét, nói chuyện, chiến
đấu hay làm điều gì đó có thể ngăn chặn cuộc tấn công một cách
hiệu quả không? Quyết tâm bảo vệ bản thân của bạn mạnh như thế
nào? Bạn có sẵn sàng gây thương tích nghiêm trọng cho kẻ tấn
công không?

• Các khả năng và động lực có thể thấy được từ kẻ tấn công: Chúng
mạnh đến mức nào? Chúng lớn hay nhỏ thân hình cân đối hay
không, có vũ khí hay không, hành động một mình hay với đồng lõa?
Bạn có biết chúng không hay chúng là một người lạ hoàn toàn?
Chúng đang ép buộc bạn ở mức độ nào? Chúng tức giận, lo lắng, do
dự, hay bình tĩnh? Phản ứng hiện tại của bạn có ảnh hưởng gì đối với
họ? Dựa trên những yếu tố này, một nạn nhân có thể tin rằng kháng
cự sẽ cung cấp một cơ hội tốt để tránh các cuộc tấn công hoặc
chấn thương khác. Tuy nhiên, họ có thể cảm thấy rằng việc kháng
cự sẽ tạo ra một nguy cơ chấn thương không lường trước được.

Đánh giá dựa trên các yếu tố sau đây sẽ cho 
phép bạn đưa ra quyết định hợp lý hơn về việc 
kháng cự:

Nạn nhân chọn không chống cự 
không phải vì họ đồng tình, mà 
chỉ vì họ muốn sống sót. 

Ngay cả khi nạn nhân chọn không chống cự, họ phải liên tục tìm kiếm cơ hội để 
tự mình thoát khỏi sự kiểm soát của kẻ tấn công và hướng tới nơi an toàn.

• Tới một nơi an toàn
• Gọi cho cảnh sát ngay lập tức. Quyết định có nên khiếu nại hay không sau.

Giữ tất cả các bằng chứng vật lý. Đừng tắm. Giữ quần áo bạn đang mặc tại
thời điểm tấn công. Đừng xáo trộn bất cứ thứ gì nơi xảy ra vụ tấn công.
Bằng chứng này cực kỳ quan trọng đối với trường hợp của bạn

• Gọi cho một người bạn, thành viên trong gia đình, hoặc người cũng bị hãm
hiếp đi cùng với bạn để được hỗ trợ, sau khi gọi cảnh sát.

• Đi đến phòng cấp cứu của bệnh viện để được chăm sóc y tế và thu thập
bằng chứng.

• Tìm kiếm sự tư vấn và thông tin từ một trung tâm hỗ trợ khủng hoảng
cưỡng hiếp. Họ có thể giúp bạn, gia đình và bạn bè của bạn đối phó với hậu
quả của cuộc tấn công.

MOSCA, (Tổ chức đô thị chống lại tấn công tình dục):
Đường dây hỗ trợ khủng hoảng cưỡng hiếp:
Văn phòng hành chính Rosebrooks:
Nhóm tiếp cận cộng đồng Rosebrooks : 

816-931-4527
816-531-0233
816-523-5550

www.rosebrooks.org/services/community-outreach

ThQuyết định quan trọng
Làm thế nào bạn có thể thoát khỏi kẻ tấn công? Bạn có thể thu hút sự giúp đỡ gần đó bằng cách 
gây ra tiếng động lớn hoặc chuyển động thật nhanh không? Làm thế nào bạn có thể thuyết phục 
kẻ tấn công dừng hành vi tấn công lại? Bạn có thể hạ gục kẻ tấn công không? Chính xác thì có cơ 
hội để ngăn chặn kẻ tấn công mà không gặp nguy cơ gây hại cho b ản thân hay không?

Sau khi bị tấn công
Không có nạn nhân nào yêu cầu được tấn công, muốn bị tấn công hay đáng bị tấn công.

Nếu bạn là nạn nhân của tấn công tình dục/ hiếp dâm

23



Đột nhập
An ninh vật lý đóng góp 90% trong hoạt 
động phòng chống đột nhập. Nếu tòa nhà 
của bạn được khóa và việc xâm nhập trái 
phép là rất khó, tốn thời gian và dễ bị phát 
hiện, thì nguy cơ bị đột nhập thành công sẽ 
được giảm thiểu.

Khóa ở trên tất cả các cửa ra vào bên ngoài và cửa an 
ninh bên trong nên là các bu lông chết xi-lanh đơn với các 
vòng đệm di động. Chúng nên được làm lõm vào cửa và 
nên có ít nhất một cổ thắt một inch có chứa một thanh 
chèn thép cứng được bảo vệ bởi một chốt bảo vệ.
Khóa móc phải được làm bằng thép cứng và được gắn 
trên chốt. Hãy luôn đảm bảo khóa móc ở vị trí khóa để 
tránh việc bị dịch chuyển. Loại bỏ số sê-ri để ngăn việc 
làm giả những chiếc chìa khóa mới. Cửa ra vào nên có cấu 
trúc lõi rắn hoặc được lót bằng kim loại. Thanh đứng cửa 
phải thật vững chắc.

Các bản lề lộ ra ngoài phải được ghim chặt để ngăn chặn việc bị tháo ra. Tất cả các cửa sổ nên có khóa an toàn 
và kính chống bể, và càng phải chú ý đến điều này đối với các loại cửa sổ chất lượng thấp hơn.
RҠk	lfƘl	 rԅr	lƕl	 ƿʒԘa	bsw	rpƘ	rfƢle	 os_	 aƌa	aԦ_	qԉ9	aƌa	kҸr	 fƋle	 ƿҨr	rgӈl	lƕl	 ƿʒԘa	afswӊl	 ifԃg	ifs	 tԪa	rpʒle	
`Ƌw	ifg	 ƿơle	 aԦ_,	FӠ	rfԅle	 afgӆs	qƌle	 nfҚg	asle	 aҜn	ifҚ	 lƱle	 fgӊl	 rfӼ	rԅg	ʒs	rpmle	tƋ	 lemƋg	aʐ	qԔ	iglf	 bm_lf*	
tƋ phải rp_le	 `Ӽ	jmҖg	tԃ chống	nfƌ	 fmҖg	cho	fӠ	 rfԅle	 afgӆs	qƌle	 `ƕl	 lemƋg	tƋ	 lesԇl	 ƿgӠl,	Hàng rào bao quanh	
nfҚg	ƿʒԘa	afgӆs	qƌle	rԅr*	ƿҸa	`gӠr	jƋ	vsle	os_lf	rҜr	aҚ	aƌa	jԅg	ra tƋm,
FӠ	 rfԅle	 `ƌm	ƿԍle	 lƕl	 ƿʒԘa	asle	 aҜn	`Ԕg	kԍr	 aƢle	 rw	chuyên về `ƌm	ƿԍle	 ƿʒԘa	aҜn	
nfƔn	 và có	kԍr	 rpҖk	egƌk	 qƌr	rpsle	 rƍk,	 Igӊk	 rp_	fӠ	 rfԅle  báo động	fƋle	 leƋw,	 Luôn 
thông báo về sự	fgӠl	bgӠl	aԠ_	lơ	với tất cả mọi người ƿӊ	leƱl	afҸl	 hành vi ƿԍr	lfҦn,	
Lưs	 rằng ƫ*	rfƋlf	nfԅ	I_lq_q  City aơ	kԍr	 Sắc	jӠlf	`ƌm	ƿԍle*	wƕs	aҠs	`Җl	nfҚg	aơ	egҜw	
nfƔn	 sử dụng hệ thống `ƌm	ƿԍle,	ƾʐl	 đăng ký	tƋ	fʒԏle	bҤl	tӈ	egҜw	nfƔn	aó rҖg	
iakm,emt-nmjgac-qcaspgrw+qwqrckq+_lb+_j_pkq,

Quầy thu ngân phải được bố trí để có thể dễ dàng theo dõi cả bên trong và bên ngoài từ quầy 
thu ngân. Để ngăn kéo của quầy mở khi quầy không có tiền hoặc không được sử dụng. Két an 
toàn phải có thể chống cháy, chống trộm, và được cố định, ghim chặt lại. Để chúng mở khi 
không có tiền và sử dụng chúng để bảo quản các vật có giá trị khi cơ sở kinh doanh đóng 
cửa. Thay đổi thông tin bảo mật khi có bất kỳ ai có quyền truy cập vào hệ thống nghỉ việc.

Duy trì tầm nhìn tốt. Cảnh quan, hộp các tông và thùng rác gần tòa nhà có thể là những nơi lý tưởng để tội 
phảm ẩn náu và từ đó trèo lên mái nhà. Kiểm tra bên ngoài tòa nhà của bạn (mái nhà, hầm, tường, vv); chú ý 
bảo đảm an toàn cho tất cả các lỗ hở nào lớn hơn 12 x 12. Hàng rào bao quanh phải có thể ngăn chặn kẻ xâm 
nhập và đồng thời có thể cho phép hàng xóm và cảnh sát có tầm nhìn tốt. Bạn có thể lắp đặt hệ thống báo 
động trên hàng rào để thêm phần chắc chắn. Các chú chó bảo vệ bên trong hàng rào cũng sẽ rất hiệu quả 
trong việc ngăn chặn hành vi đột nhập trái phép.
Công cụ và thiết bị phải được khắc Mã số nhận dạng, (Ví dụ: Giấy phép lái xe Missouri 123467890KCMO) và các 
nhãn ID nên được bố trí dễ nhìn thấy ở khu vực lối vào, luôn thông báo rằng các mặt hàng của bạn được đánh 
dấu nhận dạng. Giữ hồ sơ chính xác các số sê-ri của tất cả các mặt hàng để hỗ   trợ việc khôi phục. 
Cố định thật chắc chắn tất cả các thiết bị / hàng hóa và khóa tất cả các cửa bên ngoài để khiến việc đột nhập 
trở nên khó khắn hơn. Phải kiểm tra tất cả khu vực bên trong cơ sở kinh doanh của bạn, để chắc chắn rằng bạn 
không nhốt một tên trộm đầy tham vọng bên trong cơ sở kinh doanh của bạn. Thường xuyên kiểm tra bên 
ngoài để đảm bảo rằng không có hành vi vi phạm an ninh.

Tội phạm kinh tế
5

Tấn công tình dục

• Biết rõ về người bạn hẹn hò. Nếu bạn không biết rõ họ, hãy ở lại những khu vực
công cộng hoặc khu đông dân cư.

• Nói cho ai đó bạn tin tưởng nơi bạn sẽ đi và thời gian bạn dự định sẽ về. Cho
người mà bạn hẹn hò biết điều này.

• Bạn không phải chấp nhận cử chỉ tình dục không mong muốn. Bạn có quyền
thiết lập các giới hạn của riêng bạn và thay đổi các giới hạn này theo thời gian
của bạn với những người khác nhau.

• Nói rõ những gì bạn muốn và giới hạn của bạn là gì .
• Quyết đoán. Hành động ngay lập tức khi có điều gì đó mà bạn không thích.
• Tin tưởng cảm giác của bạn, nếu bạn cảm thấy bị áp lực hoặc không thoải mái,

hãy xem xét lại mối quan hệ.
• Cẩn thận với bất cứ ai độc đoán hoặc thao túng, những người cố gắng áp đặt ý

chí của họ vào bạn hoặc những ai thể hiện sự thiếu tôn trọng cảm xúc của bạn.
• Hạn chế việc sử dụng rượu và ma túy; chúng làm giảm khả năng suy nghĩ rõ

ràng và đưa ra quyết định đúng đắn.

Dưới đây là một số chiến lược đề phòng cơ bản mà phụ nữ nên thực hiện để 
giảm nguy cơ bị tấn công tình dục trong khi hẹn hò.

Hành vi tấn công

Hầu hết các nạn nhân bị tấn công tình 
dục đều sợ hãi, lo âu và bất lực. Cú sốc, 
sự ám ảnh và sự tàn phá của cuộc tấn 
công khiến nhiều nạn nhân không thể 
làm bất cứ điều gì để ngăn chặn kẻ tấn 
công của họ. Mặt khác, kẻ tấn công, lại 
mong chờ loại phản ứng này và phụ 
thuộc vào nó để tăng cường khả năng 
kiểm soát nạn nhân của chúng.
Nạn nhân không được để cho cảm giác 
bất lực ngăn cản việc đưa ra quyết định 
quan trọng. Kết quả của tình huống phụ 
thuộc rất nhiều vào khả năng suy nghĩ rõ 
ràng trong khi phân tích và phản ứng với 
các mối đe dọa và chuyển động của kẻ 
tấn công.

Một kẻ tấn công phải chế ngự nạn 
nhân của chúng và duy trì quyền 
kiểm soát để thực hiện thành công 
cuộc tấn công của mình. Hành vi 
kiểm soát có thể đến dưới dạng 
các mối đe dọa, ép buộc bằng lời 
nói, sử dụng vũ khí hoặc bạo lực 
thể xác. 
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Tội phạm kinh tế

Trộm cắp tại cửa hàng
Nên áp dụng những mẹo sau đây nếu chúng phù hợp với doanh nghiệp của bạn:

• Đào tạo nhân viên cách để giảm thiểu nguy cơ ăn cắp đồ và giữ an toàn cho những người mua sắm.

• Đảm bảo rằng tất cả khách hàng đều nghe thấy thông báo. Một chiếc điện thoại cạnh quầy thu ngân có
thể duy trì việc thông báo trong giờ làm việc.

• Nhân viên bán hàng cần chu đáo chào đón tất cả khách hàng và theo dõi hoạt động của họ, đặc  biệt là
trong phòng thay đồ và nhà vệ sinh. Hãy cảnh giác và đừng sao lãng .

• Để các vật nhỏ có giá trị trong tủ trưng bày, hạn chế lấy những vật đó ra cho khách hàng xem.
• Không để các vật có giá trị gần lối ra để ngăn chặn chiến thuật "giật và chạy" của kẻ cắp. Cố định các

vật có giá trị được trưng bày vào các quầy hàng.
• Đảm bảo tầm nhìn tối đa đối với các quầy thu ngân thấp và bố trí lối đi thích hợp. Tăng cường tầm nhìn

bằng cách tăng diện tích của khu vực thu ngân, sử dụng gương lồi hoặc gương một chiều và lắp  đặt
camera giám sát an ninh.

• Luôn đảm bảo cửa hàng gọn gàng và có trật tự.  Trưng bày hàng theo thứ tự và chất đầy các kệ hàng để
bạn có thể biết ngay nếu thiếu thứ gì đó.

• Khách hàng không thể vào khu vực thu ngân và phải luôn theo dõi khu vực thu ngân.

• Cung cấp cho mỗi khách hàng một biên lai bán hàng và đóng ghim những túi có biên lai.
• Theo dõi các khu vực vận chuyển, tiếp nhận và người giao hàng. Chỉ có nhân viên mới có quyền vào  kho

hàng.
• Thiết kế khu thanh toán sao cho nhân viên thu ngân hoặc nhân viên khác có thể xem xét  thật kỹ khi

khách hàng rời cửa hàng.
• Chú ý đến những loại ví lớn và túi mua sắm do khách hàng mang đến. Kiểm tra các mặt hàng đã bán

mà có thể che giấu các hàng hóa khác. Một số loại quần áo có các túi ẩn bên trong có thể được dùng
để giấu hàng hóa.

• Kiểm tra và kiểm soát thẻ giá, phiếu hoàn tiền, v.v. Cẩn thận với hành vi đổi thẻ ghi giá.

• Báo cáo với ban quản lý nếu phát hiện bất kỳ hành vi đáng ngờ nào.

Để cải thiện an ninh,
luôn giữ đầy đủ tất cả 
thông tin về các vụ ăn 
cắp, chỉ định nhân 
viên an ninh đặc biệt 
để theo dõi khách 
hàng và công khai 
thông báo về chính 
sách chống trộm cắp 
nghiêm khắc của bạn.
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Tấn công tình dục do 
người lạ gây ra xảy ra 
ít hơn so với tấn công 
tình dục do người 
quen gây ra. Theo 
một cách tự nhiên, 
chúng ta đối xử với 
người lạ một cách 
thận trọng bởi vì 
chúng ta ít tin tưởng 
họ và không muốn 
tiếp xúc nhiều với họ. Hơn một nửa trong số tất cả các vụ tấn công tình dục được báo cáo xảy ra tại

nơi cư trú - thường là của nạn nhân. Hơn một nửa số vụ tấn công tình dục được 
báo cáo liên quan đến một cuộc tấn công do một người bạn hoặc người quen 
của nạn nhân gây ra.Tấn công tình dục

Tấn công tình dục 
TẤN CÔNG TÌNH DỤC LÀ HÀNH VI TÌNH DỤC KHÔNG THEO Ý MUỐN 
CỦA MỘT NGƯỜI. HÀNH VI NÀY BAO GỒM ÉP BUỘC VỀ MẶT VẬT LÝ 
THỰC TẾ, CŨNG NHƯ ÁP LỰC, ÉP BUỘC HOẶC THAO TÚNG CẢM XÚC.

Hiếp dâm do người quen và bạn hẹn hò gây ra

• Luôn cảnh giác với những gì xảy ra xung quanh bạn.
• Hành động ngay lập tức để tránh khỏi mọi tình huống nguy hiểm tiềm tàng .
• Đi bộ nhanh và hành động quyết đoán, không tỏ ra những dấu hiệu bất lực hoặc lúng túng.
• Đưa bạn bè hoặc người hộ tống đi cùng bạn để tránh bị cô lập trong những tình huống nguy hiểm.
• Vào và ra khỏi xe buýt / xe taxi trong khu vực đủ ánh sáng và ngồi gần cửa người lái nếu có thể.
• Hãy cảnh giác với bất kỳ ai trả tiền cho bạn mà không rõ mục đích, nhờ bạn chỉ đường, nhiệt tình giúp bạn hoặc

xâm chiếm không gian cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào .
• Đừng đi quá giang hoặc cho người lạ đi quá giang dưới bất kỳ hoàn cảnh nào

• Yêu cầu bất cứ ai cho bạn đi quá giang không rời đi cho đến khi bạn đến địa điểm của bạn một cách an toàn.
• Hãy thận trọng khi sử dụng thang máy. Đứng gần các nút và xuống thang máy ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ

những người cùng đi khác.

Hành vi tấn công tình dục có thể xảy ra ở bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời điểm nào. Bất cứ ai cũng có thể trở 
thành nạn nhân của tấn công tình dục, nhưng hầu hết nạn nhân đều là nữ. Ai cũng có thể trở thành nạn 
nhân, phụ nữ ở mọi cấp độ của xã hội, bất kể tuổi tác, chủng tộc, ngoại hình hay địa vị xã hội có thể là nạn 
nhân của tấn công tình dục.
Đàn ông chiếm đa số trong số các kẻ tấn công tình dục. Giống như nạn nhân của họ, những người này 
đến từ mọi tầng lớp của xã hội. Mặc dù không có cách chắc chắn để dự đoán chính xác ai có khả năng 
phạm tội tấn công tình dục, nhưng có một số biện pháp phòng ngừa mà bạn nên thực hiện để giảm bớt 
nguy cơ trở thành nạn nhân của tấn công tình dục.

Cảnh báo:

Bạn nên đối xử với mọi người như là người lạ cho 
đến khi bạn thực sự tin tưởng họ.
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• Tên, ảnh, mô tả và chữ ký khớp với ID của
người viết séc.

• Số tiền viết bằng chữ và bằng số.

• Ngày chính xác, không chấp nhận séc ghi
ngày sau.

u• Bất kỳ vết tẩy xóa, thay đổi hoặc dấu hiệ
bất thường nào.

• Số séc thấp, tài khoản mới có thể ít đáng
tin hơn.

• Séc địa phương và séc ngoài tiểu bang, nên
thận trọng hơn khi chấp nhận séc ngoài
tiểu bang, người viết séc phải là cư dân
Missouri hoặc Kansas trong trường hợp
cần liên lạc với họ để thu tiền.

CŨNG NÊN XEM XÉT CÁC MỤC SAU 
ĐÂY:

Tội phạm kinh tế

Séc "xấu"

Số tiền trên séc
Giới hạn số tiền mà séc có thể 
được ghi hoặc giới hạn số tiền 
đó đối với số tiền mua; phải có 
sự phê duyệt của ban quản lý 
đối với bất kỳ séc nào được ghi 
vượt quá số tiền đã đặt ra.

Nhận dạng (ID)
ID chính để phục vụ mục đích 
thu tiền là giấy phép lái xe hoặc 
ID đặc biệt do tiểu bang cấp. 

Séc hai bên
Séc hai bên thường không đáng 
tin hơn và có thể khó thu tiền 
hơn.

Những giới hạn khác
Nêu cụ thể bất kỳ giới hạn nào 
khác để khách hàng và nhân viên 
hiểu rõ những giới hạn đó.

Séc địa phương và 
séc ngoài tiểu bang
Dễ liên lạc với những người 
viết séc địa phương hơn.

Phí séc bị trả lại
Thu phí khi séc bị trả lại là
$20.00.

Séc không phải là tiền mặt, mà là 
“I.O.U.” (giấy nợ) hoặc lời hứa rằng tiền mặt 
sẽ được thanh toán khi xuất trình séc tại 
ngân hàng của người ký séc. Séc bị coi là 
"xấu" khi không thể được đổi thành tiền 
mặt. 

Thiết lập chính sách séc - tiền mặt chặt chẽ 
và dán nó ở nơi khách hàng có thể đọc 
được và thuận tiện cho nhân viên nhắc đến.

Chính sách này nên nêu rõ tiêu chuẩn chấp nhận của bạn liên 
quan đến thông tin sau:

Tất cả các tờ séc phải có đầy đủ và chính xác tên, địa chỉ (gửi thư & địa chỉ vật lý), 
giấy phép lái xe hoặc số ID hợp lệ và số điện thoại nhà riêng và số điện thoại cơ quan 
của người viết séc. Nếu thông tin này không được ghi một cách chính xác trên séc, 
nhân viên phải viết những thông tin đó rõ ràng trên tờ séc.
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Gian lận & lừa đảo  - Lừa đảo đầu tư (tiếp)
Nếu có người tiếp cận bạn để kêu gọi đầu tư và nói với bạn một trong 
những câu sau hoặc những câu tương tự như vậy thì đó có thể là một 
vụ lừa đảo:
“Quyết định ngay vì cơ hội chỉ đến một lần”
“Việc tái đầu tư là không có rủi ro” 
“Không có thời gian để cung cấp thông tin bằng văn bản và tài liệu tham khảo”
“Chúng tôi cần thẻ tín dụng của bạn hoặc cần kiểm kiểm tra số tài khoản của bạn ”
“Không cần ra khỏi nhà mà cũng có tiền”
“Bạn vừa giành được một phần quà hoặc một chuyến đi miễn phí”

Nếu bạn nhận được bất kỳ 
tài liệu hoặc cuộc gọi điện 
thoại nào sử dụng các 
phương pháp được liệt kê ở 
trên hoặc các câu nói tương 
tự, hãy gác máy hoặc vứt bỏ 
tài liệu. Đừng để kẻ lừa đảo 
có được niềm tin từ bạn.

Nếu nhân viên bán hàng mà bạn đang nói 
chuyện không trả lời hoặc không thể trả lời 
tất cả các câu hỏi kia hoặc bất kỳ câu hỏi 
nào khác mà bạn nghĩ đến, thì không thực 
hiện bất kỳ cam kết tài chính nào cho đến khi 
bạn hoàn toàn kiểm tra công ty / nhân viên 
bán hàng với Bộ trưởng Bộ an ninh Missouri; 
Tổng chưởng lý Missouri; và Văn phòng Cải 
thiện Kinh doanh.
Nếu bạn trở thành nạn nhân của lừa đảo đầu 
tư thì không nên xấu hổ khi báo cáo tội phạm 
với Bộ phận Tội phạm Kinh tế, 816-234-5261 
sở cảnh sát và / hoặc Tổng chưởng lý 
Missouri, 1-800-392-8222.
Bạn không hề đơn độc trong việc bị lừa. Hiệp 
hội quản trị viên Bắc Mỹ ước tính các nhà 
đầu tư không hiểu rõ mất $ 10 tỷ một năm, 
tức là $ 1 triệu mỗi giờ. Nếu bạn không báo 
cáo tội phạm, những kẻ lừa đảo sẽ tự do 
nhắm tới bạn bè và các thành viên trong gia 
đình bạn. Hãy đứng lên và báo cáo tội phạm.

Bộ trưởng Bộ an ninh
573-751-4936

Một cách khác để bảo vệ bản thân khỏi các 
hình thức lừa đảo đầu tư là hỏi nhân viên 
bán hàng mà bạn nói chuyện những câu hỏi 
sau đây:
“Công ty và khoản đầu tư này đã đăng ký với Ủy viên 
Chứng khoán Missouri chưa?”
“Làm thế anh/chị có được tên của tôi?”
“Anh/chị và công ty của anh/chị đã hoạt động trong bao 
lâu rồi?” “Văn phòng ở đâu vậy?”
“Tỷ lệ lợi nhuận trong quảng cáo sẽ kéo dài trong bao lâu?”
“Việc đầu tư này có được đảm bảo không?”
“Sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào mà công ty này thực 
hiện là gì?”
“Anh/chị có thể gửi cho tôi bản sao báo cáo tài chính của 
công ty không??”
“Chi phí để rút tiền của tôi ra khỏi khoản đầu tư là bao 
nhiêu?”
“Rủi ro mà tôi sẽ mất tiền của mình là gì?”
“Anh/chị  đã đầu tư bao nhiêu tiền túi vào khoản đầu tư 
này?”
“Tôi sẽ nhận được bằng chứng về quyền sở hữu nào?”
“Khoản đầu tư này có được giao dịch trên sàn chứng 
khoán theo quy định hay không?”
"Anh/chị có thể gọi luật sư hoặc kế toán của tôi để nói về 
thông tin này để tôi có thể nhận được thêm ý kiến tham 
khảo không?"
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Gian lân và lừa đảo

Gian lận & lừa đảo
Bảo vệ bản thân và tiền của bạn khỏi những kẻ lừa đảo bằng cách sử dụng 
những hiểu biết chung và bằng cách thực hiện một số biện pháp đề phòng 
trong khi xử lý tiền hoặc thẻ ngân hàng ở nơi công cộng.

• Tránh các chương trình “làm giàu nhanh”: Những chương trình như vậy quá tốt để có thể là thật.
• Cảnh sát và nhân viên ngân hàng không bao giờ yêu cầu bạn rút tiền ra khỏi tài khoản của bạn hoặc yêu cầu

bạn cung cấp cho họ mã ATM bí mật của bạn. Nếu có, hãy nói với người quản lý ngân hàng hoặc một sĩ quan
cảnh sát cấp cao.

• Không bao giờ cho phép bất cứ ai xem quá trình bạn sử dụng thẻ ATM hoặc mã của bạn.
• Đọc và hiểu bất kỳ hợp đồng nào trước khi ký. Kiểm tra với một người bạn thân hoặc người thân về nó.
• Xác minh nhân viên bán hàng đến tận nhà với cơ quan thực thi pháp luật hoặc Văn phòng cải thiện kinh doanh.

Kiểm tra xem họ có giấy phép bán hàng theo cách đến tận nhà hay không, nếu không, hãy gọi cho cảnh sát.
• Không tham gia một cuộc thi hoặc chấp nhận quà tặng hoặc giải thưởng miễn phí trừ khi bạn hiểu rõ ràng tất  cả

nghĩa vụ của mình.
• Đừng để  bị đe dọa bởi một nhân viên bán hàng hoặc cho phép anh ta thuyết phục bạn làm bất cứ điều gì. Nếu

một thỏa thuận hoặc kế hoạch kiếm tiền không thể chờ để bạn kiểm tra, hãy bỏ qua nó.
• Không bao giờ trả tiền cho một cái gì đó bạn đã không đặt hàng hoặc không muốn. Đơn giản chỉ cần từ chối

chấp nhận giao hàng hoặc thực hiện thanh toán.
• Không bao giờ cung cấp số thẻ tín dụng qua điện thoại trừ khi bạn bắt đầu kinh doanh với một công ty có uy tín.

Số thẻ tín dụng của bạn có thể được sử dụng để gian lận chống lại bạn khi nằm trong tay kẻ xấu.

Lừa đảo đầu tư
Có rất nhiều loại lừa đảo mà bạn nên biết, và hãy nhớ rằng những kẻ lừa 
đảo rất tinh ranh và nhiều mánh khóe. Chúng thường sẽ thực hiện hành vi 
lừa đảo của mình dựa trên những phát hiện chính trị và khoa học mới nhất 
mà đã được đưa tin bởi các phương tiện truyền thông.

Các   loại lừa đảo đầu tư bạn có thể gặp 
phải là:

• Mô hình kim tự tháp
• Gọi vốn lừa đảo
• Gian lận kim loại quý
• Đầu tư quốc tế
• Lừa đảo nhờ tính tương tính
• Cơ hội kinh doanh và nhượng quyền
• Lừa đảo qua điện thoại

Những loại hình đầu tư lừa đảo này có thể thu 
hút sự chú ý của bạn qua thư, qua điện thoại, 
qua máy tính, hoặc thậm chí một người bạn 
hoặc thành viên gia đình đã được thuyết phục 
rằng đây là những khoản đầu tư đáng giá. Con-
nghệ sĩ sẽ săn mồi khi tham lam của một cá 
nhân để dụ dỗ người đó đầu tư số tiền lớn vào 
một liên doanh hoàn toàn vô giá trị.
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Gian lận thẻ tín dụng
Tội phạm kinh tế

Nhiều người thích sử dụng thẻ tín 
dụng để thanh toán. Do đó, việc sử 
dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc 
thẻ tín dụng giả cũng rất phổ biến 
trong số các loại hình tội phạm. 
Bạn và nhân viên của bạn phải 
tuân theo quy trình chấp nhận thẻ 
nghiêm ngặt do từng công ty phát 
hành thẻ tín dụng đặt ra. 

LUÔN NHỚ NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY ĐỂ GIẢM 
THIỂU NGUY CƠ TRỞ THÀNH NẠN NHÂN:

Bảo vệ chính bạn và khách hàng của bạn bằng cách giữ bí mật giao dịch thẻ tín dụng. Kẻ trộm có thể lấy 
tên và số điện thoại từ thùng rác và sử dụng chúng để lừa đảo qua thư hoặc điện thoại. Bạn có thể phải 
chịu phí bồi hoàn nếu xảy ra tranh chấp với chủ thẻ về bất kỳ khoản phí nào, đặc biệt là đơn đặt hàng 
qua điện thoại hoặc qua thư. Mỗi công ty thẻ đều có các hướng dẫn phòng ngừa đặc biệt.
Luôn cảnh giác với những người hàng bán, thường là những người tiếp thị qua điện thoại, yêu cầu bạn 
gửi tiền đặt cọc để mua hàng của họ. Khi chủ sở hữu hoặc nhân viên kinh doanh được cấp phép  bán các 
khoản phải thu cho một bên thứ ba với một chiết khấu thì quy trình đó gọi là bao thanh toán.
Rất có thể bạn sẽ không bao giờ nhận được một đề xuất như vậy. Nhưng nếu bạn nhận được, hãy liên hệ 
với ngân hàng của bạn ngay lập tức. Nếu bạn tham gia vào bao thanh toán, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho 
tất cả các tổn thất về tài chính và gian lận có liên quan, bạn sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

• Giữ một bản sao của thỏa thuận thẻ tín dụng 
trong hồ sơ để  có thể dễ dàng lấy chúng ra.

• Dán hướng dẫn thủ tục cho các giao dịch thẻ 
tín dụng bên cạnh quầy thu ngân.

• Có nhân viên giao dịch tín dụng ban đầu trong 
trường hợp có sự không nhất quán.

• Lắp đặt điện thoại tại quầy thu ngân, dán số 
điện thoại của cơ quan chức năng ở gần đó. Nếu 
giao dịch có bất thường, hãy gọi cho công ty thẻ
tín dụng và yêu cầu nhân viên an ninh tư vấn
trước khi hoàn tất giao dịch. Không trả lại thẻ cho
đến khi họ hướng dẫn bạn làm như vậy.

Tiền giả
Kiểm tra chân dung trên tất cả các loại tiền, đặc biệt là 
những tờ tiền có mệnh giá lớn hơn. So sánh những tờ 
tiền bị nghi ngờ là tiền giả với những tờ tiền thật cùng 
một mệnh giá. Tìm sự khác biệt, những điểm không 
giống nhau. Tiền giả sẽ có ít chi tiết hơn, nhìn rất 
phẳng và bạc màu. Tiền thật luôn được in trên giấy an 
toàn và có chứa các sợi đỏ và xanh mỏng như sợi tóc. 
Đừng để bị lừa bởi những tờ tiền được tạo ra từ những 
dòng có màu được in trên giấy. Nếu bạn có bất kỳ câu 
hỏi nào liên quan đến tiền tệ của Hoa Kỳ, bạn có thể 
liên hệ với văn phòng Dịch vụ mật vụ Hoa Kỳ tại địa 
phương để biết chi tiết, 816-460-0600. Nếu bạn nghi 
ngờ ai đó đang cố gắng giao dịch tiền giả, hãy gọi 9-1-1 
ngay lập tức.

Ba loại tiền giả cơ bản:
• Tiền mệnh giá nhỏ được thay

đổi để biến thành mệnh giá
lớn (sao chép các góc của
tiền mệnh giá lớn hơn và dán
vào tiền mệnh giá nhỏ).

• Photo tiền thật
• Tiền giả được in bằng cách sử

dụng máy tính và máy in.
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An toàn cho trẻ
HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM BẮT ĐẦU NGAY TỪ NHÀ CỦA BẠN 
BẰNG CÁCH DẠY TRẺ CÁCH TRẺ CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ AN 
TOÀN CỦA CHÍNH MÌNH. CÓ THỂ DẠY CÁC QUY TẮC THÔNG THƯỜNG ĐƠN 
GIẢN CHO TRẺ NGAY CẢ NHỮNG TRẺ RẤT NHỎ ĐỂ ĐẢM BẢO SỰ AN TOÀN 
HÀNG NGÀY CỦA TRẺ.
NGUY HIỂM TỪ NGƯỜI LẠ  TRẺ PHẢI Ở NHÀ MỘT MÌNH

Không bao giờ đến gần một chiếc xe nếu một 
người lạ hỏi đường hay bất cứ thứ gì khác.
Không bao giờ nhận quà, tiền hoặc thuốc từ 
người lạ.
Không bao giờ mở cửa cho người lạ hoặc cho 
họ biết rằng các con đang ở một mình.
Tránh xa người lạ trên sân chơi, trong nhà vệ 
sinh và tại các trung tâm mua sắm.
Không bao giờ nói về kế hoạch gia đình, đặc 
biệt là các kỳ nghỉ khi có mặt của người lạ; 
Nếu các con cảm thấy bị đe dọa, sợ hãi hoặc 
gặp nguy hiểm, hãy chạy đến nhà hàng xóm 
gần nhất, nhân viên cảnh sát hoặc bạn bè.

Luôn nhớ:

Khá là dễ khi dạy trẻ em về người lạ. Một người lạ là người 
mà các con không biết. Tuy nhiên, thật khó để dạy trẻ em về 
những người mà các con biết, những người có thể làm các 
con sợ hãi hoặc khiến các con cảm thấy không thoải mái. 
Điều quan trọng là người lớn và trẻ em phải nhận ra rằng 
hành vi xấu không phải lúc nào cũng đến từ một người lạ, 
đáng sợ trên đường phố. Hành vi xấu cũng có thể đến từ 
một người bạn, người hàng xóm, người thân, hoặc người giữ 
trẻ đáng tin cậy.
Phụ huynh nên duy trì sự cảnh giác sâu sắc về toàn bộ môi 
trường của con mình. Đặc biệt chú ý đến bất kỳ ai tiếp cận 
với con của bạn khi các con ở một mình! Luôn giám sát vú 
em và người chăm sóc một cách thật kỹ lưỡng.
Trò chuyện với con bạn thường xuyên về các hoạt động thường 
ngày trong khi để ý đến những người khác xung quanh con bạn.

An toàn cho trẻ

Với số lượng cha mẹ đơn thân 
đang ngày càng tăng lên, nhiều trẻ em ở 
thành phố Kansas trở về nhà sau giờ học 
mà không có ai ở nhà. Đối với hầu hết 
trẻ lớn hơn, dành thời gian một mình là 
hoạt động tốt. Nó giúp các con trưởng 
thành, độc lập và có trách nhiệm. Nhưng 
đối với một số trẻ em nhỏ, ở nhà một 
mình có thể là một trải nghiệm đáng sợ.

Để đảm bảo sự 
an toàn cho con 
của bạn khi các 
con ở một mình, 
việc trò chuyện 
với con về vấn 
đề an toàn và tự 
chăm sóc bản 
thân là vô cùng 
cần thiết.
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Một chiếc xe là 
một mục tiêu hấp 
dẫn đối với kẻ tấn 
công bởi vì nó 
cung cấp cho 
chúng hai yếu tố 
chính; quyền riêng 
tư và tính di động.

An toàn cá nhân

An toàn khi di chuyển
Ở ngoàì đường, nơi phổ biến nhất một cuộc tấn công xảy ra là trong 
một chiếc xe hoặc trên đường cao tốc.

Mẹo di chuyển an toàn
đỗ xe để bạn có thể dễ dàng tìm thấy• Di chuyển, đi bộ và đỗ xe trong những khu vực đông dân cư. Hãy nhớ nơi bạn 

nó. Yêu cầu một người hộ tống nếu bạn cảm thấy có sự nguy hiểm.

• Luôn khóa cửa xe và cửa sổ cuộn lên, đặc biệt là khi bạn đang ở trong đó.

•
•

• Giấu một chút tiền trong xe của bạn để đi taxi hoặc sử dụng cho các vấn đề bất ngờ.

• Chuẩn bị sẵn chìa khóa xe để bạn có thể nhanh chóng vào xe. Trước khi vào, hãy nhìn vào trong, bên dưới và  xung
quanh xe để đảm bảo rằng không có kẻ tấn công nào đang chờ bạn đến.

• Nếu có bất cứ điều gì không ổn, đừng vào xe của bạn. Tìm kiếm nơi an toàn và tìm kiếm sự giúp đỡ.
• Hãy thận trọng với bất cứ ai đứng gần xe của bạn hoặc có ý muốn giúp bạn khi xe bị hư. Đây có thể là một mưu  đồ

của một kẻ tấn công, đang chờ nạn nhân tiếp theo của hắn.
• Luôn đảm bảo rằng xe của bạn ở trong tình trạng hoạt động tốt với ít nhất một phần tư bình xăng trong đó. Khóa

nắp đậy khí và mui xe để giúp ngăn chặn các nỗ lực.
• Học cách thay lốp bị hư để tránh bị mắc kẹt. Nếu lốp xe bị hư ở một nơi không an toàn, hãy tiếp tục lái xe với tốc

độ thấp cho đến khi bạn tìm thấy một nơi có ánh sáng để dừng lại.
• Nếu xe của bạn bị hỏng, hãy nâng mui xe hoặc buộc một miếng vải trắng vào ăng-ten xe của bạn. Ở trong xe của

bạn với các cửa sổ được cuộn lên và cửa xe khóa. Nếu ai đó dừng lại, hãy cuộn cửa sổ xuống một chút và yêu cầu
họ gọi cho cảnh sát hoặc một dịch vụ sửa xe. Để một tấm biển "GỌI CẢNH SÁT" lớn nếu bạn có.

ó, hãy gọi cảnh sát để hỗ trợ họ ngay khi • Không dừng lại để hỗ trợ những người lái xe máy bị mắc kẹt. Thay vào đ
bạn có thể.

• Bạn phải dừng xe của bạn nếu bạn bị triệu tập bởi một chiếc xe có đèn đỏ hoặc có cả màu đỏ và xanh dương. Tuy
nhiên, nếu bạn tin rằng chiếc xe đó không phải là phương tiện khẩn cấp, hãy tiếp tục lái xe an toàn đến khu vực
được chiếu sáng tốt trước khi dừng xe.

• Trong khi dừng xe ở ngã tư, hãy chừa đủ chỗ giữa bạn và xe trước mặt bạn để bạn có thể di chuyển nếu cần thiết.
• Nếu ai đó cố tình  vào xe của bạn và bạn không thể di chuyển, hãy bấm còi, và hét lên để thu hút sự chú ý.
• Nếu ai đó đột ngột vào xe của bạn, hãy ném chìa khóa ra ngoài và ra khỏi xe ngay lập tức.
• Một kẻ tấn công có thể gây ra một tai nạn, thường là tạo ra một vụ đam xe và cướp, để nhằm vào bạn là nạn nhân

tiếp theo. Nếu bạn gặp tai nạn trong một khu vực bị cô lập, đừng ra khỏi xe, hãy ở trong xe. Nếu cả hai phương tiện
đều có thể đi được, chỉ cần thông báo cho người lái xe còn lại đi theo bạn đến một địa điểm đông người để thông
báo cho cảnh sát. Sau khi thông báo cho cảnh sát, quay trở lại hiện trường tai nạn.
Mang theo điện thoại di động với pin dự phòng.
Cho bạn bè hoặc gia đình biết về kế hoạch di chuyển của bạn, tức là thời gian khởi hành, tuyến đường, điểm dừng.
Biết nơi bạn sẽ đi, các tuyến đường an toàn nhất, thời gian đến, và có ai đó theo dõi sự xuất hiện của bạn. Nếu lái
xe trong thời gian mùa đông, hãy kiểm tra điều kiện đường bộ. 18



An toàn cho trẻ
SAU ĐÂY LÀ MỘT VÀI THÔNG TIN, VẤN ĐỀ VÀ Ý TƯỞNG MÀ BẠN NÊN TRÒ CHUYỆN VỚI 
CON CỦA MÌNH ĐỂ CHUẨN BỊ CHO THỜI GIAN CÁC CON PHẢI Ở MỘT MÌNH. CÁC CON PHẢI:

• Để chìa khóa dự phòng cho một người
hàng xóm đáng tin cậy trong trường
hợp chìa khóa bị thất lạc hoặc mất.

• Không giấu chìa khóa gần lối vào của
ngôi nhà của bạn, nếu bạn và con của
bạn có thể thấy nơi để chìa khóa, một
tên trộm cũng có thể thấy.

• Tuân thủ các thủ tục an toàn trong
trường hợp xảy ra hỏa hoạn hoặc chấn
thương.

• Đảm bảo con của bạn biết rằng chúng
có thể liên lạc với cảnh sát, cứu hỏa và
xe cứu thương bằng cách quay số
9-1-1.

Biết tên, địa chỉ và số điện thoại của các con, cũng như tên, địa chỉ và số điện thoại của 
cha mẹ hoặc người giám hộ.
Có thể biết được ai là một người hàng xóm đáng tin cậy, ai đang ở nhà trong ngày, có 
thể báo với ai trong trường hợp khẩn cấp.
Biết cách khóa và mở khóa cửa và cửa sổ trong nhà.
Không bao giờ mở cửa cho một người lạ. Không để cho bất cứ ai không quen thuộc với 
các con biết rằng các con đang không có sự giám sát của người lớn, dù là trên điện 
thoại hay qua cửa.
Biết sơ cứu đối với những chấn thương nhỏ.
Biết cách gọi và khi nào nên gọi 9-1-1. 
Biết rằng không nên vào nhà nếu khi về nhà và thấy cửa nhà và cửa sổ bị mở. 

Phụ huynh nên:Các con nên đến một nơi an toàn và báo cáo 
về sự việc. 

Trẻ em bị mất tích
Hầu hết trẻ em bị mất tích do bị lạc hoặc bỏ trốn, một số trẻ bị bắt cóc bởi một cha/ mẹ không có quyền 
nuôi con, và một số khác bị bắt cóc bởi người lạ. Tất cả các báo cáo trẻ em bị mất tích phải được thực hiện 
nghiêm túc và mọi nỗ lực phải được thực hiện cùng một lúc để xác định vị trí của trẻ để tránh những nguy 
cơ tiềm ẩn. Dạy trẻ em những mối nguy hiểm liên quan đến việc bị lạc hoặc bỏ trốn. Hãy dạy cho các con 
biết có thể gọi cho ai và làm cách nào để gọi điện để được giúp đỡ và các con có thể yêu cầu giúp đỡ. 
Thông báo cho nhà trường và người chăm sóc để về việc chỉ cho phép những người được chỉ định đón con 
của bạn. Yêu cầu con bạn hỏi mật khẩu bí mật nếu có ai đó cố gắng tìm chúng vì bất kỳ lý do gì.

• Họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của cả cha lẫn mẹ.
• Cách quay số và nhấn nút để thực hiện các cuộc gọi nội hạt và đường dài.
• Cách gọi 911 hoặc 0 để được trợ giúp.
• Chúng có thể sử dụng điện thoại khi chúng sợ hãi hoặc không thoải mái.
• Không chơi một mình trong các khu vực bị cô lập.
• Không được vào nhà của bất kỳ ai mà không có sự cho phép của cha mẹ.
• Không bao giờ được đi quá giang.
• Một nơi tập trung được chỉ định nếu bị lạc khi ở rạp chiết phim, đoàn diễu 

hành, trung tâm thương mại,...

Giữ một bản hồ sơ nhận dạng cập nhật về con bạn với mô tả vật lý hoàn chỉnh, ảnh chụp, dấu 
vân tay, hồ sơ nha khoa và các sợi tóc (có chân tóc) để nhận dạng DNA.

Kể cả đứa bé nhỏ nhất cũng cần phải biết: 

10
An toàn cá nhân

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn không trở thành nạn nhân:   
• Trả lời điện thoại và tự nói chuyện một mình để kẻ trộm biết nhà của bạn đang có người. Không bao giờ nói với  

người mà bạn đang nói chuyện điện thoại rằng bạn đang một mình; luôn tỏ ra là có ai đó đang ở cạnh bạn.
• Nhìn qua lỗ mắt thần để xem ai ở ngoài cửa. Không bao giờ mở cửa cho bất cứ ai bạn không biết và tin tưởng. Bạn

luôn có thể trả lời với bất cứ ai qua cánh cửa.
• Xác minh thợ sửa chữa với điều phối viên của họ trước khi cho phép họ vào bên trong; nhờ một người bạn ở cùng  

với bạn hoặc nhờ họ gọi cho bạn nhiều lần; thực hiện các biện pháp đề phòng rõ ràng. Đừng rời mắt khỏi thợ sửa  
chữa, hoặc để lại vật có giá trị trong tầm mắt của họ.

• Nếu ai đó mà bạn không biết yêu cầu cho họ gọi điện thoại khẩn cấp, đừng mở cửa; bạn hãy tự gọi.
• Trẻ em thường ít thận trọng hơn; hãy cẩn thận khi để trẻ em trả lời cửa hoặc điện thoại khi trẻ còn nhỏ.
• Nếu bạn nghĩ rằng có ai đó đã đột nhập vào nhà của bạn, KHÔNG ĐƯỢC ĐI VÀO TRONG NHÀ! Đến một nơi an 

toàn và nhờ sự giúp đỡ càng sớm càng tốt! Gọi ngay cho cảnh sát.
• Lên kế hoạch các tuyến đường thoát hiểm và luôn đảm bảo có thể gọi được các số khẩn cấp.
• Trong các khu chung cư, hãy thận trọng với các phòng giặt ủi, bãi đậu xe và khu vực biệt lập; luôn chắc chắn rằng

chúng được thắp sáng tốt quanh cửa bên ngoài và bên trong. Hãy thử sử dụng những khu vực này với một người  
bạn hoặc hàng xóm đáng tin cậy.

• Cân nhắc việc cài đặt hệ thống Caller-ID (Xác nhận người gọi) trên điện thoại của bạn .
• Không bao giờ cung cấp thông tin về bản thân hoặc nơi bạn sinh sống.
• Nếu bạn đang phải đối mặt và phải hét lên để được giúp đỡ, hãy hét lên "Cháy rồi". Cụm từ này nhận được phản  

ứng tốt nhất từ những người ngoài cuộc. Phá vỡ kính hoặc bấm còi xe - bất cứ điều gì mang lại sự chú ý cho bạn.
• Tận dụng sức mạnh của số đông. Tham gia với hàng xóm để bắt đầu một Đội dân phòng khu phố trong cộng 

đồng của bạn.
• Không bao giờ mang theo số tiền lớn. Mang theo ví của bạn gần người bạn. Tránh để lộ tiền hoặc đồ trang sức đắt

tiền.
• Tránh ở trong khu vực cô lập, nơi một kẻ tấn công có thể tấn công bạn dễ dàng mà không bị chứng kiến. Nếu đối  

mặt với việc bị tấn công, hãy cố thoát khỏi tình huống đố càng sớm càng tốt và thông báo cho cảnh sát.
• Nếu bạn là mục tiêu của một vụ cướp có vũ khí, hãy cho kẻ cướp những gì chúng muốn và tìm kiếm nơi an toàn  

ngay lập tức. Tiền có thể kiếm lại được, nhưng mạng sống của bạn thì không.

AN TOÀN CÁ NHÂN
Bảo vệ an toàn của bản thân

Công cụ quan trọng nhất để phòng chống tội phạm chính là bạn.
Khi được sử dụng hiệu quả và kết hợp với một thái 
độ tự tin và nhận thức sâu sắc, bạn có thể tránh 
những cuộc đối đầu nguy hiểm với những kẻ tấn 
công tiềm năng. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ 
trở thành nạn nhân của bạn. Ngược lại, một thái 
độ rụt rè hoặc sợ hãi báo hiệu cho kẻ tấn công 
rằng bạn sẽ là một mục tiêu dễ dàng. Hãy tự tạo 
cho mình một thói quen để bảo vệ bản thân khỏi 
bị tổn hại bằng cách sử dụng những hiểu biết 
thông thường và một vài thiết bị bảo mật tiêu 
chuẩn. Tuy nhiên, các thiết bị này sẽ không bảo 
vệ bạn nếu bạn không sử dụng chúng.
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Thật khó để hiểu tại sao một số 
người lớn làm trẻ em bị tổn thương, 
nhưng điều quan trọng cần nhớ là 
hầu hết các bậc cha mẹ đều yêu con 
cái của họ và không có ý định lạm 
dụng chúng. Cha mẹ trong những 
tình huống căng thẳng thường mất 
kiểm soát cảm xúc của họ và trút 
giận lên con cái. Đối với những đứa 
trẻ này, bạo lực này là một phần của 
cuộc sống.

Nhiều kẻ ngược đãi chính là nạn 
nhân của sự ngược đãi trẻ em. Bởi lẽ 
họ không được học về kỷ luật khi còn 
là những đứa trẻ, và cha mẹ của họ 
thì dạy họ cách giải quyết cơn tức 
giận bằng bạo lực. Bởi vậy, những 

đứa trẻ đó lớn lên và trở thành bậc cha 
mẹ, chúng sẽ lại tiếp tục có những hành 
vi bạo hành như vậy. Công dân và nhân 
viên thực thi pháp luật phải phối hợp 
cùng nhau để ngừng vòng lặp này. Có 
bốn loại lạm dụng khác nhau: thể chất, 
tình cảm, tình dục và bỏ mặc. Tất cả các 
hình thức lạm dụng đều gây bất lợi cho 
thể chất và cảm xúc của nạn nhân.

Các tác động vật lý của việc lạm dụng và 
bỏ bê trẻ em là điều hiển nhiên; thương 
tích đau đớn, nhiều trong số đó cần 
được chăm sóc y tế và thường dẫn đến 
các vấn đề y tế nghiêm trọng, bao gồm 
nhưng không giới hạn, khuyết tật vĩnh 
viễn, chậm phát triển, và thậm chí tử 
vong.

Những ảnh hưởng về mặt tình cảm do 
sự lạm dụng và bỏ mặc trẻ em gây ra là 
vô cùng sâu sắc; những đứa trẻ bị 
ngược đãi thường tự ti về bản thân, gặp 
nhiều vấn đề bất an và gặp vấn đề tình 
cảm, tất cả đều dẫn đến các mối quan 
hệ khó khăn trong suốt cuộc sống.
Bạo lực gia đình

Bạo lực gia đình
Bạo lực gia đình là một vấn đề phổ quát. Đây là vấn đề xã hội mà không hề 
phân biệt tuổi tác, màu da, thu nhập, tôn giáo hoặc trình độ giáo dục. Bạo lực 
gia đình đang gia tăng nhanh chóng trong toàn tiểu bang của chúng ta, và mối 
quan tâm của cộng đồng về vấn đề này đang ngày càng gia tăng.   

Lạm dụng & 
Bỏ mặc trẻ em

LẠM DỤNG VẬT LÝ
Gây thương tích cho trẻ bằng cách đánh, đá, hoặc 
làm trẻ bị bỏng, vv. Bao gồm cả hành động ném đồ 
vật vào trẻ.

TÌNH TRẠNG NGƯỢC ĐÃI TÌNH CẢM
Làm tan nát tinh thần của một đứa trẻ bằng việc tấn 
công bằng lời nói, xúc phạm, hoặc sỉ nhục.

LẠM DỤNG TÌNH DỤC
Quan hệ tình dục với trẻ em (loạn luân, sờ soạn 
không thích hợp, hiếp dâm, vv); sử dụng trẻ em 
với mục đích khiêu dâm.

BỎ MẶC
Không chu cấp đầy đủ nhu cầu về thể chất hoặc 
tinh thần cho trẻ (thức ăn, quần áo, nơi ở, chăm 
sóc y tế, tình yêu, tình cảm, sự chú ý); không 
hướng dẫn, giám sát trẻ hoặc bỏ rơi trẻ.

Sở cảnh sát Kansas City Missouri   
báo cáo các trường hợp Lạm dụng \ Bỏ 
bê  trẻ em được điều tra bởi phần Ban 
tội phạm tình dục tại Trụ sở cảnh sát 

1125 Locust, Kansas City, Missouri 64106

Điện thoại:  816-234-5220

Lạm dụng & bạo hành trẻ em, 
Đường dây nóng:

1-800-392-3738
11

Trộm cắp tài sản
Trộm ô tô

Trộm xe đạp

Trộm ô tô là hoạt động tội phạm vô cùng phức tạp và "dân chuyên" có thể đột nhập 
và trộm xe của bạn chỉ trong vòng vài giây.

CHỈ CẦN TUÂN THỦ MỘT SỐ QUY TẮC ĐƠN GIẢN KHI 
SỬ DỤNG Ô TÔ, BẠN CÓ THỂ GIẢM THIỂU NGUY CƠ 
TRỞ THÀNH NẠN NHẬN BỊ TRỘM Ô TÔ.

• Luôn nhớ khóa xe của bạn.
• Đỗ xe ở những khu vực đông dân cư, được chiếu sáng tốt và dễ dàng

thấy bởi những người qua đường
• Không bao giờ để chìa khóa bên trong xe của bạn, hoặc để động cơ chạy

mà không giám sát.
• Luôn khóa các đồ vật có giá trị trong cốp xe của bạn, không bao giờ

được để chúng ở những chỗ dễ nhìn thấy.
Trong trường hợp bị trộm ô tô, hãy mô tả đầy đủ về chiếc xe của bạn, bao gồm Mã số 
nhận diện xe (VIN) và số giấy phép cho cảnh sát. Báo cáo hành vi trộm cắp càng sớm 
càng tốt. 

Để ngăn chặn những đối tượng khả nghi, một chiếc xe đạp 
phải được khắc một dãy số nhận dạng ở đâu đó trên 
khung xe đạp. Dãy số này, cùng với số sê-ri và mô tả về xe 
đạp phải được ghi lại và lưu giữ cho cảnh sát trong trường 
hợp bị trộm cắp.

• Không bao giờ được "rời mắt" khỏi xe đạp của mình.
• Luôn cất xe đạp ở nơi an toàn.
• Nếu bạn không thể cất xe đạp của bạn trong nhà, hãy bảo vệ

nó với xích và khóa tốt.
• Tránh để một chiếc xe đạp, kể cả là đã được khóa cẩn thận

trong một khu vực công cộng qua đêm.
• Phải luôn chú ý tới các vật có thể tháo rời trên xe đạp của bạn.

Nếu bạn có một túi đựng tiền và các đồ vật nhỏ gắn liền với
chỗ ngồi của bạn, để trống nó hoặc hãy  mang theo nó bên
mình.

LUÔN NHỚ
Một vài bước chủ động cũng có thể được thực hiện để tăng 
tính sự an toàn cho xe đạp của bạn:

CẢN TRỞ HÀNH VI PHẠM TỘI
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DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO 
NGÔI NHÀ CỦA BẠN

Một cuộc khảo sát an ninh nơi cư trú của bạn có thể làm 
tăng sự an ninh nhà ở và gia đình bạn. Sở cảnh sát Kansas 
City có một chương trình mà trong đó các sĩ quan sẽ giải 
đáp các thắc mắc của dân cư và tiến hành một cuộc khảo 
sát an ninh nhà ở. Nếu bạn muốn có một cuộc khảo sát về 
nhà ở hoặc doanh nghiệp của mình, tất cả những gì bạn cần 
làm là liên hệ với Cán bộ Tương tác Cộng đồng tại Sở phân 
khu tuần tra, nơi nhà bạn đang ở và lên lịch ngày và thời 
gian mà bạn muốn các sĩ quan tiến hành khảo sát.

An ninh nhà ở

Khảo sát an ninh nhà ở

• Cửa bên ngoài- Tất cả các cửa có thể vào được từ bên ngoài (bao gồm cả nhà để xe và tầng
hầm), nên được xây dựng vững chắc với bản lề an toàn và lỗ mắt thần trên cửa.

• Khóa - Cửa bên ngoài phải luôn được khóa với khóa bu lông chết. Nếu bạn đang sử dụng bu
lông chết xi lanh đơn rồi, thì hãy giữ chìa khóa ở nơi cố định, có thể tiếp cận được trong trường
hợp khẩn cấp. Không để chìa khóa trong ổ khóa hoặc nơi nó có thể dễ dàng lấy được bằng
cách đập vỡ kính . (Vì mục đích an toàn, hãy xem xét việc chuyển sang sử dụng bu lông chết xi
lanh đơn khi có thể thực hiện được.)

•

•

•

•

Cửa kính trượt - Tối chiếc ghim qua khung hoặc thanh trong đường rãnh sẽ ngăn cửa kính trượt
có thể được  mở ra từ bên ngoài. Đặt ghim hoặc ốc vít ở đường trên cùng để ngăn cửa bị nâng
ra khỏi đường rãnh.
Cửa nhà để xe - Khóa cửa nhà để xe để không cho phép ai vào khu vực sinh hoạt. Khóa các
công cụ của bạn để tội phạm không thể sử dụng công cụ của bạn khi chùng đột nhập vào nhà.
Nếu đi trong một khoảng thời gian dài, hãy đặt một ổ khóa trên đường rãnh của cửa nhà để xe
để ngăn chặn những tên trộm đột nhập vào nhà bạn và lấy đồ đạc của bạn.
Chìa khóa - Không giấu chìa khóa nhà bên ngoài cửa của bạn, hoặc không đưa chìa khóa cho
nhân viên đỗ xe hoặc bất cứ ai bạn không hoàn toàn tin tưởng. Nếu bạn bị mất chìa khóa hoặc
nghi ngờ rằng nó đã được sao chép, hãy thay chìa khóa hoặc thay thế ổ khóa của bạn .

• Cửa sổ - Đóng cửa sổ một cách cẩn thận với khóa và ghim và chỉ mở một phần của cửa sổ. Sử
dụng rèm cửa hoặc màn che để đảm bảo sự riêng tư.

•

•

Hệ thống chiếu sáng - Duy trì ánh sáng xung quanh nơi bạn ở. Để đèn ở phía trước ngôi nhà của
bạn, và đặt máy dò chuyển động trên những chiếc đèn ở phía sau nhà, để có thể cảnh báo bạn
và những người hàng xóm của bạn về những kẻ khả nghi. Có ánh sáng đầy đủ ở lối vào bên
ngoài, sảnh nhà và đường lái xe.
Xây dựng cảnh quan - Duy trì tầm nhìn, đảm bảo bụi cây được tỉa để tránh xa cửa sổ và cửa ra
vào, và cắt tỉa sao cho kẻ trộm không thể trốn ở những bụi cây. Không trồng cây gần nhà bạn  để
ngăn chặn kẻ trộm đột nhập vào tầng 2.

• Hệ thống báo động - Lắp đặt hệ thống báo động đột nhập hoặc nuôi chó để cảnh báo bạn về
những kẻ đột nhập. Thành phố Kansas City có một Sắc lệnh báo động, yêu cầu bạn phải có  giấy
phép sử dụng hệ thống báo động. Bạn có thể có đơn đăng ký từ bất kỳ sở phân khu cảnh sát nào
hoặc bằng cách liên lạc với văn phòng Điều phối viên Cảnh sát Cảnh sát thành phố  Kansas bằng
số 816-889-1493, để biết thêm thông tin.
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Bạo lực gia đình 

Kansas City Missouri Police Department báo 
cáo các trường hợp bạo hành gia đình được 
điều tra bởi phần Ban bạo hành gia đình tại 

Trụ sở cảnh sát
1125 Locust, Kansas City, Missouri 64106

 Điện thoại:  816-234-5235

• Những đường thoát hiểm: cửa ra vào, cửa sổ tầng 1, lối ra tầng hầm, thang máy, cầu thang,
v.v ...

• Một nơi để đi: một người bạn hoặc người thân luôn hỗ trợ bạn, một khách sạn hoặc nơi trú
ẩn an toàn.

• Những thứ cần thiết để sinh tồn: tiền để đi taxi, quần áo để thay, chìa khóa nhà và xe dự
phòng, thuốc, sổ séc, Đơn hàng bảo hộ và sổ địa chỉ. Đóng gói trước những thứ này và giữ
chúng ở một nơi an toàn hoặc để chúng với một người bạn hoặc người thân đáng tin cậy.

• Mở một tài khoản tiết kiệm cá nhân, với các bản sao kê được gửi đến một người bạn
đáng tin cậy;

• Tránh tranh luận với kẻ ngược đãi tại các địa điểm có chứa những vật có thể trở thành
vũ khí, chẳng hạn như nhà bếp hoặc nhà để xe, hoặc ở những nơi nhỏ mà không có 
cửa ra vào bên ngoài. 

•

Phụ nữ chiếm 95% số nạn nhân bị bạo hành gia đình. Ở Missouri, một phụ nữ có nhiều 
khả năng bị tấn công, bị thương, cưỡng hiếp, hoặc bị giết bởi người tình của mình hơn 
là bởi bất kỳ kẻ tấn công nào khác. Vũ khí được sử dụng trong 30% số vụ phạm tội này. 
Ngoài ra, 20% số phụ nữ bị lạm dụng khi đang mang thai. Nghiên cứu chỉ ra rằng bạo 
lực gia đình dẫn đến nhiều tổn thương hơn cho phụ nữ về mặt điều trị y tế hơn là tổn 
thưởng do hành vi hãm hiếp, tai nạn ô tô và hành vi cướp cộng lại. Mỗi năm, hơn một 
triệu phụ nữ ở Hoa Kỳ tìm kiếm sự hỗ trợ y tế vì các chấn thương do bạo hành.
Có thể khó hiểu tại sao những người phụ nữ này, 
"không chịu bỏ đi". Tuy nhiên, có nhiều lý do, bao 
gồm các yếu tố kinh tế và xã hội. Nạn nhân 
không thể lúc nào cũng có thể tìm một nơi tá túc 
an toàn và gia đình, bạn bè, và nơi làm việc 
không phải lúc nào cũng hỗ trợ họ. Rất nhiều lần, 
người phụ nữ không thể tự chủ tài chính cho bản 
thân và con cái của mình. Niềm tin tôn giáo cũng 
có thể ngăn cản người phụ nữ rời bỏ gia đình. 
Khi rời đi, cô ấy đang từ bỏ tất cả hy vọng rằng 
người mà cô ấy yêu sẽ thay đổi. Sợ hãi cũng là 
một mối quan tâm lớn. Phụ nữ có nhiều khả 
năng bị sát hại hơn khi họ li thân với chồng hoặc 

bạn trai của họ. Nguy cơ bị giết cao hơn trong hai 
tháng đầu sau khi ly thân.
Khi xử lý các vụ bạo hành gia đình, không thể ép phụ 
nữ rời bỏ gia đình. Tuy nhiên, cô ấy có thể được cung 
cấp thông tin liên quan để có lựa chọn của mình, 
chẳng hạn như đường dây nóng khủng hoảng, nơi tạm 
trú, Lệnh bảo vệ từ một phía hay đầy đủ, tư vấn, sự 
ủng hộ của tòa án, vv. Thể hiện mối quan ngại về sự 
an toàn của cô ấy và sự an toàn của con cái. Giải thích 
rằng trong hầu hết các trường hợp, hành vi bạo lực chỉ 
trở nên tồi tệ hơn. Hãy cho cô ấy biết rằng luôn có sự 
hỗ trợ khi cô ấy sẵn sàng rời đi. Cung cấp cho cô ấy sự 
hỗ trợ trong việc phát triển một kế hoạch an toàn.

Bạo hành gia đình

Kế hoạch an toàn nên bao gồm:

Ngoài ra, một người phụ nữ bị bạo hành nên:
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An ninh nhà ở

TRÔNG CHỪNG CHO 
HÀNG XÓM CỦA BẠN

CHƯƠNG TRÌNH ĐỘI 
DÂN PHÒNG KHU PHỐ

Không có nghĩa là bạn là một người 
hàng xóm tò mò.
Trông chừng cho hàng xóm của bạn và gọi cảnh sát 
khi bạn thấy có hành vi đáng ngờ không khiến bạn 
thành người hàng xóm tò mò, nó là hành động của 
một công dân có trách nhiệm, những người quan 
tâm đến hàng xóm và cộng đồng của họ. Nếu khu 
phố của bạn có Chương trình đội dân phòng khu 
phố, hãy hỗ trợ chương trình đó.

“ Vũ khí tốt nhất mà 
một khu phố có để chống
 lại hoạt động phạm tôi là 

Chương trình đội dân phòng 
khu phố.”

KHI GỌI 9-1-1, BẠN CẦN CUNG CẤP 
CHO CẢNH SÁT NHỮNG THÔNG 
TIN SAU:

• Tên của bạn. Điều này là không bắt
buộc, nhưng nếu có thể, vui lòng cung
cấp tên và số điện thoại của bạn.
Thông tin này sẽ được giữ bí mật và sẽ
rất hữu ích nếu cảnh sát cần thêm
thông tin.

• Bạn gọi từ đâu.
• Bạn gọi về vấn đề gì.
• Sự cố hay vấn đề đó xảy ra ở đâu.
• Mô tả các cá nhân và phương tiện có

liên quan và hướng đi của họ.
• Bạn cần dịch vụ cấp cứu nào nữa,

chẳng hạn chư Cấp cứu hoặc Cứu hỏa.
• Đối tượng có mang vũ khí hay không
• Luôn nhớ không được cúp máy trừ khi

phía cảnh sát bảo bạn làm như vậy.
Họ có thể muốn bạn cung cấp thêm 
thông tin, đặc biệt nếu sự việc vẫn 
đang diễn ra. 

An ninh nhà 
Thường thì một kẻ đột nhập sẽ bị ngăn cản xâm nhập vào nhà của bạn nếu bạn khiến việc 
đột nhập trở nên ồn ào, khó khăn, tốn thời gian và quá dễ bị phát hiện. Khi đi, hãy cố gắng 
làm cho ngôi nhà của bạn trông như thể vẫn đang có người ở trong. Bật đèn và radio khi 
ra ngoài. Nhờ một người bạn hoặc hàng xóm nhận thư và báo của bạn, và cắt cỏ nếu bạn 
cần. Hãy luôn sáng tạo khi giấu những vật có giá trị; những tên trộm thường đi thẳng đến 
phòng ngủ để tìm dưới nệm, trên giá đỡ cạnh giường và trong tủ quần áo để lấy tiền và đồ 
trang sức. 

Liên hệ với Cán bộ tương tác cộng 
đồng của bạn.
Nếu không và bạn muốn bắt đầu Chương trình đội 
dân phòng khu phố, hãy liên hệ với Cán bộ Tương 
tác Cộng đồng trong Ban tuần tra nơi bạn sinh 
sống. Họ sẽ cung cấp thông tin và trợ giúp bạn bắt 
đầu một Chương trình đội dân phòng khu phố 
trong khu phố của bạn.

Có thể liên hệ với Cán bộ Tương tác Cộng đồng tại bất kỳ địa điểm nào sau đây:
816-759-6313 816-482-8506
816-581-0715 816-437-6230

Phân khu tuần tra Trung tâm
Phân khu tuần tra Đô thị
Phân khu tuần tra Shoal Creek 816-413-3440

Phân khu tuần tra phía Đông
Phân khu tuần tra phía Bắc
Phân khu tuần tra phía Nam 816-672-2828

• Thiết lập cấu trúc tổ chức và tạo mạng chia 
sẻ thông tin.

• Gặp gỡ những người hàng xóm và tạo ra các 
mối quan hệ xã hội sẽ giúp mọi người có thể
làm việc cùng nhau.

• Cho phép cảnh sát đào tạo công dân về các 
hoạt động phòng chống, phát hiện và báo 
cáo hoạt động tội phạm.

• Truy cập thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ
cảnh sát và các cơ quan khác của Chính phủ
có thể giúp cải thiện điều kiện sống trong
khu phố của bạn.

• Cung cấp cho cộng đồng một "tiếng nói 
chung" mạnh mẽ để thông báo cho các nhà 
lãnh đạo cộng đồng về các chương trình và 
hành động mà mọi người ủng hộ.

Chương trình Đội dân phòng khu khố được 
thiết kế để nhắm hỗ trợ các khu vực địa lý cụ 
thể và trợ giúp người dân trong khu vực đó:

• Cấu trúc và khái niệm của chương trình đội
dân phòng khu phố.

• Khi nào bạn nên gọi cảnh sát.
• Cần cung cấp những thông tin gì khi gọi

cảnh sát.
• An toàn nhà ở.
• Các chương trình phòng chống tội phạm

hiện có.

Tại buổi họp đào tạo đội dân phòng khu 
phố, Cán bộ sẽ đề cập những chủ đề sau:

Để giảm tỷ lệ tội phạm 
trong khu dân cư, cảnh sát 
và khu phố phải hợp tác 
chặt chẽ với nhau.

Những khu phố có Đội dân phòng được tổ chức chặt chẽ và chủ động trong việc 
báo cáo hành vi khả nghi sẽ giúp giảm đáng kể tỷ lệ tội phạm trong khu vực. 

An ninh nhà ở 

Hành vi khả nghi
Nếu bạn thấy điều gì đó đáng ngờ, đừng chần chừ báo cáo cho 
cảnh sát, hãy gọi cho họ ngay lập tức. Đừng chờ đợi cho đến 
khi hoạt động phạm tội đã xảy ra hoặc kẻ tình nghi có cơ hội 
trốn thoát, “GỌI 9-1-1 NGAY LẬP TỨC”.

• Một người không phải là dân cư trong
khu phố đi bộ qua lại giữa các ngôi nhà
rất có thể là một tên đột nhập .

• Một người lảng vảng trước một ngôi nhà,
doanh nghiệp hoặc trường học rất có thể
sẽ thực hiện một vụ trộm hoặc cướp.

• Một người nhìn vào nhà ở hoặc xe hơi có
thể là một kẻ rình mò để ăn trộm.

• Một chiếc xe có người đậu ở trong khu
vực có thể là kẻ rình mò đang chuẩn bị
thực hiện hành vi phạm tội hoặc là một
chiếc xe ăn cắp.

• Một chiếc xe liên tục  đi qua đi lại trong
khu vực, hoặc lái xe mà không bật đèn
pha.

• Ai đó gõ cửa và yêu cầu chỉ đường, hoặc
tìm người nào đó mà bạn chẳng hề biết.
Kẻ đó có thể là một tên trộm cố gắng tìm
hiểu xem nhà đang có người trong nhà
hay không.

Sau đây là một vài ví dụ về những trường hợp mà bạn nên gọi cảnh sát:
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