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Để biết thêm thông tin, liên hệ Nhân viên 

liên lạc hỗ trợ cộng đồng 

  

Central Patrol Division  816-759-6313 

 1200 E. Linwood 64109 

  

East Patrol Division   816-482-8506 

 2640 Prospect 64127 

 

Metro Patrol Division   816-581-0715 

 7601 Prospect 64132 

  

 North Patrol Division  816-437-6230 

 11000 N.W. Prairie View Road 64153 

  

Shoal Creek Patrol Division  816-413-3440 

 6801 N. Pleasant Valley Road 64119 

 

South Patrol Division   816-672-2828 

 9701 Marion Park Drive 64137 

 
  

Khi quí vị lên kế hoạch du lịch hoặc công tác, lên kế hoạch 

đề phòng trộm đột nhập luôn. Quí vị sẽ tận hưởng chuyến 

đi của mình tốt hơn nếu cảm thấy an tâm về tài sản nhà cửa 

để lại. Về nhà khi nhà cửa an toàn, sáng sủa thì cảm thấy an 

tâm hơn và có thể làm theo các bước sau: 

 

1. Khóa tất cả cửa và cửa sổ. 

2. Kết nối đèn, radio/TV ở nhiều chỗ trong nhà với một 

đồng hồ định giờ tự động để làm ra vẻ có người trong 

nhà đối với người ngoài. 

3. Để mành cửa và màn cửa ở vị trí thường lệ. 

4. Nhờ hàng xóm, bạn hay bà con lấy giúp thư từ, báo chí 

phát tới nhà. 

5. Sắp xếp để sân cỏ được cắt, tuyết được dọn. Nhờ hàng 

xóm để một bao rác trước nhà vào ngày đổ rác. 

6. Cất đồ giá trị vào nơi an toàn. 

7. Đóng cửa gara. 

8. Báo động cho cảnh sát và hàng xóm lân cận ngó chừng 

nếu có hành vi nào đáng  ngờ khi quí vị đi vắng. 

9. Đèn ngoài sân nên được trang bị công tắc sớm-tối. 

10. Hạn chế việc thông báo cho bên phát báo hay phát thư 

về kế hoạch du lịch của quí vị. 
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Khi quí vị đi du lịch 
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Các lời khuyên đề phòng trộm đột nhập 

 Khi quí vị chuyển đến một ngôi nhà mới, quí không thể biết chắc 
ai có thể có chìa khóa nhà. Thường không cần mua khóa mới mà 

chỉ cần đánh chìa lại khóa cũ. 

 Nhiều tay trộm nhắm vào cửa và cửa sổ bỏ ngõ, không khóa. 
1.  Khóa tất cả cửa ra vào và cửa sổ khi quí vị không có nhà. Cửa 

sổ có thể gài chốt an toàn suốt ngày đêm. 
2.  Khi làm việc bên ngoài, đừng có để cửa nào mà quí vị không 

nhin thấy không khóa. Bao gồm cả cửa gara. 

 Không biết ai đang gõ mà mở cửa có thể khiến quí vị đối mặt 

với một tên tội phạm.   
1. Dùng kính quan sát (peep hole) hoặc cửa sổ trước khi mở 

cửa. 
2. Nếu không nhận ra người ở ngoài, đừng mở cửa và bảo đảm 

rằng người bên ngoài biết có người ở nhà, Kẻ trộm phần lớn 
không muốn đụng độ và không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào 

với quí vị.   

 Khi quí vị đi ra ngoài và ở quanh xóm, quan sát và để ý nếu có 
hoạt động nào khả nghi. Làm quen hàng xóm và ngó chừng giúp 

họ luôn.  

 Gọ cảnh sát khi thấy có hoạt động hay có người nào khả nghi. 

Thà an toàn còn hơn trở thành nạn nhân.  

 Lưu giữ các số seri quan trong và mô tả của nhưng đồ đạc giá trị 

trong nhà quí vị, nhằm để nhận dạng tài sản nếu xảy ra mất cắp.   

   1.   Use a piece of paper that you have at home. 
2. Dùng một tờ giấy, liệt kê các món đồ giá trị trong nhà quí vị 

bao gồm số seri và/hoặc số ID được khắc  vào món đồ. Có 

hình chụp cũng rất có ích. 
3. Giữ danh sách trong két an toàn để có thông tin phòng khi 

quí vị là nạn nhân của một vụ phạm tội. 
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Quyển cẩm nang và danh mục kiểm tra này 

được cung cấp, nhằm giúp quí vị tự kiểm tra 

an toàn trong nhà mình.   

Một cuộc kiểm tra an ninh trong nhà nhằm 

xác định các yếu tố trong nhà hoặc lịch trình 

hàng ngày có thể làm nhà quý vị dễ trở thành 

mục tiêu bị đột nhập trộm cắp. 

Việc khảo sát an ninh nên bắt đầu từ cửa trước. Bao gồm cả 

kiểm tra tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, khóa và quang cảnh 

xung quanh. 

Để kiểm tra an ninh trong nhà, liên hệ Nhân viên liên lạc hỗ 

trợ cộng đồng. 
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Bên ngoài 

Lớp bảo vệ đầu tiên của quí vị là vẻ ngoài căn nhà của quí vị 

nhin từ ngoài đường vào. 

1. Ánh sáng – Tất cả các lối vào nên được thắp sáng 

đầy đủ với đèn được gắn trên cao, không với tới 

được. Một chỗ tốt là ở dưới các mái hiên cũng như 

đèn cảm ứng chuyển động ở bên hông và phía sau 

nhà. 

2. Cây cối và bụi rậm không nên che khuất tầm nhin các 

cửa ra vào và cửa sổ. 

3. Khi ở nhà hoặc rời khỏi nhà vào ban đêm, để đèn 

trong nhà cũng như TV hoặc radio. Đồng hồ định giờ, 

không mắc tiền, có thể dùng để lên lịch mở tắt thiết 

bị vào các thời điểm khác nhau.   

Then cài trên các cửa 

chớp treo có thể dễ 

dàng bị cậy hoặc nậy 

mở ra. Loại cửa sổ này 

có thể đơn giản và 

không tốn kém trong 

việc làm cho an toàn 

Cửa sổ có thể được 

gắn chặt bằng cách 

khoan một lỗ hơi xéo 

xuống chỗ khung cửa 

chồng lên nhau ở giữa cửa sổ. Lỗ khoan nên đuợc khoan 

xuyên qua khung cửa đầu tiên và vào trong, nhưng không 

xuyên qua khung cửa thứ hai. Cửa sổ sau đó được gài chặt 

bằng một cây đinh chắc. Có thể khoan thêm lỗ để gài cửa sổ 

ở vị trí hơi mở cho thông gió. Nhờ nguời có tay nghề giúp 

đỡ nếu cần thiết. 

Một số loại ổ khoá trượt có thể được sử dụng với cửa sổ làm từ 

nhựa vinyl. Ổ khoá trượt cung cấp việc bảo vệ hiệu quả và có sẵn 

cho các cửa chớp treo. Chúng không tốn kém và dễ dàng lắp đặt. 

Các thanh cài an toàn trên cửa sổ có hiệu 

quả cao trong việc giữ an toàn nhà cửa. 
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Cửa sổ 
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Các cửa trượt ra hàng hiên 

Các cửa trượt ra hàng 

hiên có thể dễ dàng bị 

đánh bại bằng cách dở 

khóa hoặc dở cửa ra 

khỏi khung trược. Rất 

may là cả hai loại tấn 

công này đều có thể 

đề phòng. Để đề 

phòng việc dùng lực mở cửa, một thiết bị khóa thứ hai có 

thể gắn vừa trong khung cửa hay một “thanh song hồng” 

cũng dùng được. Có thể mua tại nhiều tiệm bán đồ phụ 

tùng. 

 

Để đề phòng của ra hàng hiên bị 

dở ra, nên sử dụng bù lon một 

đầu tròn gắn cách đều nhau ở 

rãnh phía trên của khung cửa. 

Đầu bù lon tròn nhô ra vừa đủ 

để cửa trượt qua dễ dàng đồng 

thời ngăn cách cửa khỏi bị tháo 

dỡ ra khỏi khung. 

Các cửa bảo vệ có ổ khóa ở trước 

và sau nhà là hàng phòng ngự đầu 

tiên tốt nhất. 

Các cửa bên ngoài nên được làm 

từ gỗ xây dung nguyên tấm hoặc 

loại bọc sắt. 

Các cửa ở tình trạng hư hỏng 

thường quá yếu để có thể bảo vệ 

chống lại lực tác động. 

Gắn niềng kim loại để giúp chỗ ổ khóa cửa được kiên cố. 

Mở cửa khi có người gọi mà không biết ai bên ngoài có thể 

dẫn đến hậu quả là tiếp xúc trực tiếp với một kẻ tội phạm. 

Gắn kính quan sát 180 độ; 

một kính quan sát có góc lớn 

ở cửa để cho quí vị biết ai 

đang ở đó. 

NHI ếU C ừA RA VÀO B ỉ  XÂY D ữNG 

Y ẽU VÀ C ạN ĐƯ ỡC R ảT ÍT  KHI  CÓ 

L ữC TÁC Đ ỗNG  
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Các cửa ra vào 
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Các nẹp chắn dọc khung cửa 

Các nẹp chắn dọc khung cửa thường được làm từ gỗ mềm 

và chỉ cung cấp rất ít sự bảo vệ chống lại việc mở cửa bằng 

vũ lực. Các thanh nẹp sẽ dễ gẫy chỗ gần nắp ốp ổ khóa nếu 

có lực tác động lên cửa đang khóa. 

 

Gia cố nẹp chắc khung cửa bên trong gần ổ khóa. 

1. Gắn một tấm ốp ổ khóa nặng hơn (4 đến 6 lỗ) 

thay vì sử dụng loại đi kèm 

với bộ khóa. Gắn tấm ốp ổ 

khóa này với ít nhất 3 con 

ốc vít đủ dài để vặn chat 

vào song gỗ phía sau tấm ốp 

khóa. 

 

2. Gắn một vật 

thường được gọi 

là tấm giằng thanh nẹp cửa. Đây là một 

miếng nhôm hình chữ nhận phía sau 

phần lõm của thanh nẹp cửa và khuất 

tầm mắt. Lõi chốt của ổ khóa khi khóa 

sẽ xuyên qua một lỗ trên tấm giằng. Nếu 

dùng lực lên cửa, tấm giằng nẹp cửa giúp 

phân tán lực tác động qua thanh nẹp dọc 

cửa, không chỉ hội tụ tại ổ khóa. Thiết bị 

này cũng có cho loại cửa một cánh với 

một vách kính bên. 

Các ổ khóa không chỉ giúp người trung thực giữ trung thực 

mà còn dùng để ngăn kẻ trộm cắp. Cửa có một ổ khóa 

không hiệu quả sẽ thu hút kẻ trộm vì hắn ta có thể vào nhà 

nhanh chóng và dễ dàng mà hàng xóm không nhìn thấy hoặc 

không nghe thấy gì. 

Có nhiều loại khóa cửa khác nhau. 

Hai loại phổ biến nhất được trình 

bày bên phải. 

Khi quyết định mua một khóa chốt 

cố định, hãy nhớ rằng không phải 

loại khóa chốt cố định nào cũng 

như nhau. Hãy cân nhắc các yếu 

tố sau đây khi chọn mua khóa: 

Bù lon tối thiểu 1/4 inch để giữ 

hai nắp ốp ổ khóa với nhau. 

Then bằng thép được gắn chắc 

chắn với chốt 1” . 

Then chốt cửa được bọc trong 

một khối đúc. 

Then chốt cửa được chế tạo 

giới hạn các chuyển động bên 

trong hoặc “xoay chuyển” khi 

then chốt cửa được đẩy ra tối đa. 

Cảnh báo – Sử dụng loại khóa hai lõi chìa 

có thể gây ra khó khăn khi hỏa hoạn và vì 

phạm luật an toàn hỏa hoạn của thành 

phố. 
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Các ổ khóa 


