
 

 

Giữ an toàn cho xe của quý vị    

 
  

Đậu xe của quý vị ở nơi an toàn   

 

Quý vị phải luôn đậu xe ở nơi an toàn, chẳng hạn 

như: 

 

 trong gara 

 

 gần nơi quý vị đến 

 

 nơi dễ nhìn thấy quý vị, chẳng hạn như ở:   

 nơi có nhiều ánh sáng 

 nơi đông đúc.  

  
In an emergency, call the police on 000. Call 106 if you have a hearing 

impairment. If it’s not an emergency, you can call the police on 131 
 

Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể gọi cảnh sát theo số 000. Gọi 106 - nếu quý vị bị khiếm 

thính. Nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể gọi cảnh sát theo số 131 444. 



 

 

Khóa xe của quý vị lại 

 

Hãy kiểm chắc rằng quý vị đã khóa xe của mình. 

 

Quý vị nên giữ chìa khóa an toàn trong: 

 giỏ xách 

 túi.  

Mang theo tất cả các đồ vật có giá trị của quý vị   

 

Đừng để những đồ vật có giá trị trong xe của quý 

vị.   

 

Các đồ vật có giá trị bao gồm:   

 ví tiền   

 tiền 

 túi xách tay 

 điện thoại, máy tính xách tay hoặc máy tính 

bảng 

In an emergency, call the police on 000. Call 106 if you have a hearing 

impairment. If it’s not an emergency, you can call the police on 131 
 

Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể gọi cảnh sát theo số 000. Gọi 106 - nếu quý vị bị khiếm 

thính. Nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể gọi cảnh sát theo số 131 444. 



 

 

 

Nhóm Truy cập Thông tin đã tạo tài liệu Dễ Đọc này bằng cách sử 

dụng hình ảnh lưu trữ và ảnh tự chọn. Những hình ảnh này không thể 

được sử dụng lại nếu không được phép. Mọi thắc mắc về hình ảnh, 

vui lòng truy cập www.informationaccessgroup.com. Số Trích dẫn 

công việc 3543-C. 

 

Sử dụng ốc vít chống trộm   

 

Quý vị có thể gắn ốc vít chống trộm cho  

biển số xe của mình. 

 

Ốc vít chống trộm khiến ai đó khó tháo biển số 

của quý vị hơn.   

Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể gọi cảnh sát theo số 000. Gọi 106 - nếu quý vị bị khiếm 

thính. Nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể gọi cảnh sát theo số 131 444. 

Rủi ro 
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