
 Trẻ em phải tuân thủ tất cả các tín hiệu giao thông và 
quan sát trước khi băng qua đường. Không bao giờ 
băng qua đường giữa hai xe đang đậu, giữa block 

đường, hoặc băng xéo ở ngã tư. 

 Dùng đèn bí ngô (Jack-O-Lanterns) hoặc que chiếu 
sáng mạnh để chiếu sáng bậc them trước nhà. Bảo 

đảm rằng trẻ xin kẹo được an toàn. 

 Chỉ được cho kẹo đóng gói bán sẵn. 

 Tổ chức một buổi tiệc Halloween truyền thống trong 

khu nhà để quen biết với hàng xóm.. 

 Chỉ đi xin kẹo trong những khu nhà mà quí vị biết 

người dân tại đó và nhà có đèn sáng trước hiên nhà. 

 Trẻ nhỏ phải có người lớn đi kèm hay có trẻ vị thành 

niên đủ trách nhiệm khi đi đến từng nhà xin kẹo. 

 Luôn đem theo điện thoại di động và nhớ sạc pin đầy 

đủ phòng khi có tình huống khẩn cấp. 

Đê biết thêm thông tin, liên hệ Văn phòng 
hỗ trợ cộng đồng:  
 
Central Patrol Division         816-759-6313 

East Patrol Division         816-482-8506 

Metro Patrol Division         816-581-0715 

North Patrol Division          816-437-6230 

Shoal Creek Patrol Division    816-413-3440 

South Patrol Division         816-672-2828 

 

continued 

Khi khẩn cấp—gọi 911. 

Courtesy of the Kansas City Missouri Police Department 

Halloween là thời gian hào hứng cho mọi người. Khi hoạt 
động lễ hội bắt đầu, quan tâm tới sự an toàn của con 
mình là ưu tiên hàng đầu đối với quí vị. Đây là một vài 
lời khuyên để giúp gia đình một đêm VUI KINH DỊ! 

 Kiểm tra kẹo của các con trước khi cho ăn. Cho con 

trẻ đi ra ngoài với kẹo “starter” an toàn trước. 

 Nhắc nhở các con KHÔNG BAO GIỜ được vào nhà 

hay lên xe của bất kỳ người nào. 

 Để các con đi xin kẹo chung trong nhóm. 

 Lên thời gian trở về nhà sau khi xin kẹo và nhắc các 
con gọi 911 nếu có hoạt động bất hợp pháp hay khả 

nghi nào. 

 Để các con đem theo đèn pin hoặc gậy phát sáng và sử 
dụng băng phản quang trên trang phục hóa trang để 

có thể nhin thấy chúng trong đêm tôi. 

 Cho người lớn đi vòng vòng trong khu phố để làm nản 

chí sự phá hoại ác ý và giữ cho trẻ em được an toàn. 

 Nhắc nhở các con đi ở nơi đông đúc và không được đi 

hẻm sau hay đi ngoài đồng trống. 

 Tránh dùng súng đồ chơi—Chúng có thể bị nhầm là 

đồ thiệt! 
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