
Báo Động Nguy Cơ 
 
Các anh chị cần lưu ý những sự việc sau đây: 
 
Khi gửi xe dài hạn (Long-Term Parking) hay đi coi banh, đi xa shopping, đi chơi 
lâu, vân vân…: 

 
 1. Chớ để giấy xe (car registration) và giấy bảo hiểm xe (insurance cards) cũng 
như đồ mở cửa gara tưừ  xa (remote garage opener), và GPS trong ngăn hộp xe 
(glove compartment). Đã có lần kẻ trôm mở cửa lái xe về nhà chủ xe ở Peeble 
Beach vào cướp hết đồ trong nhà. 
 

 2. Đừng bao giờ ghi địa chỉ nhà mình trên GPS vì kẻ trộm sẽ biết nhà và mang xe 
tới khuân hết đồ quí trong nhà. Nên để một địa chỉ gần nhà trên GPS, như thế 
vẫn biết đường về. 

 
 3. Điện Thoại di động (cell phones) không nên ghi tên tuổi mọi người nhà mình. Kẻ 
trôm được cell phone sẽ có thể text về cho người nhà hỏi những Số Cá Nhân 
(PIN) của những thẻ tín dụng mà chúng lấy được khi trộm túi sách của quí bà và 
như thế chúng dễ dàng ra máy ở ngân hàng rút tiền bỏ túi. Do đó phải dặn người 
nhà nếu có nhận được text messages thì phãi gọi trở lại xem có đúng mình text 
hay không trước khi cho những thông tin nhậy cảm (sensitive information). 

 
 4. Khi nhận được text của người nhà hay  ai quen biết hẹn gặp mình ở một nơi đâu 
đó, chớ có đi ngay tới nơi đó. Phải gọi lại để biết chắc (confirm) text đó là do bạn 
mình gửi vì kẻ lạ có thẻ trộm được phone và gửi text làm chuyện mờ ám gì đó. 

 
 5. Khi bị mất hay để quên ví hoặc túi sách tay ỏ một cửa hàng nào đó phải bình 
tĩnh suy nghĩ, chớ cuống cuồng lên. Kẻ trộm được ví hay túi sách có thể giả 
dạng làm nhân viên cửa hang gọi điện thoại bảo mình trở lại cửa hàng lấy ví 
hoạc túi sách mà họ đang lưu giữ. Trong khi mình tới cửa hàng thì bọn trôm 
chúng về nhà mình dọn sạch đồ trong nhà mình. 
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