
Quý Vị Có Sử Dụng  
Hết Chức Năng Điện 

Thoại Thông Minh  
Của Mình Không? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liên Lạc OPD Trong Trường Hợp 
Không Khẩn Cấp 
(510) 777-3333 

 
Liên Lạc OPD Trong Trường Hợp 

Khẩn Cấp Qua Điện Thoại Di Động  
(510) 777-3211 

 
www.oaklandpolice.com 

 
Thông Báo Qua Tin Nhắn / Email 

www.nixle.com 
twitter.com/oaklandpoliceca 

Tiết Kiệm $$$ và Tránh Đau Đầu 
Hãy Bảo Vệ Bản Thân và  
Điện Thoại Của Quý Vị! 
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HÃY CHUẨN BỊ 
• Cài đặt ứng dụng theo dõi, ví dụ như ứng 

dụng Find My iPhone 
• Đăng ký điện thoại của quý vị và các thiết bị 

khác với công ty điện thoại di động và/hoặc 
nhà sản xuất 

• Giữ mô tả chi tiết các thiết bị điện tử của quý 
vị: số xê ri #, màu sắc, và hiệu sản xuất 

• Tải lên các hình ảnh/mô tả các thiết bị của quý 
vị, đồ trang sức, và các vật dụng có giá trị khác 
qua trang mạng reportit.leadsonline.com 

• Tạo từ khóa để bảo vệ điện thoại của quý vị 
 
 

 

PHÒNG CHỐNG  
• Không cho người lạ mượn điện thoại của mình 
• Tránh nói chuyện điện thoại khi đang đi bộ 

trên vỉa hè hoặc ngồi trong xe của quý vị 
• Tai nghe có thể gây chú ý không cần thiết 
• Tránh đeo trang sức bằng vàng, hào nhoáng 
• Lưu ý tới môi trường xung quanh 
• Nhìn vào mắt mọi người khi đi đường 
• Nếu có ai đó tới gần, hãy giữ khoảng cách an 

toàn và tìm một nơi đông người. 
 
 

BÁO CÁO  
• Nếu quý vị tin rằng có ai đang bám theo quý 

vị, hãy giữ bình tĩnh, tiếp tục đi bộ, và tìm một 
nơi an toàn. Sau đó gọi OPD Theo Số Điện 
Thoại Trường Hợp Không Khẩn Cấp (510) 
777-3333. 

• Nếu điện thoại quý vị bị đánh cắp, hãy gọi 
911 hoặc gọi bằng điện thoại di động tới 
số (510) 777-3211.  

• Báo cáo nặc danh các trường hợp dùng súng 
trái phép tại số (510) 535-GUNS (510) 535-
4867)  

• Hãy gọi báo cáo tội phạm nặc danh cho 
Crimestoppers tại số (510) 777-8572  

 
 

CÁC NGUỒN THÔNG TIN  
• Thành lập hoặc tham gia nhóm Canh Phòng Khu 

Phố (Neighborhood Watch). Để biết thêm thông tin: 
xin gọi số (510) 238-3091 hoặc truy cập 
www.oaklandnet.com/neighborhoodwatch  
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