
 

 

Giữ an toàn cho người cao tuổi   

Hướng dẫn Dễ Đọc dành cho người cao tuổi   

 

Cách sử dụng hướng dẫn này 

 

Lực lượng Cảnh sát WA biên soạn hướng dẫn 

này.  Khi quý vị thấy từ ‘chúng tôi’, đó có nghĩa là 

Lực lượng Cảnh sát WA.   

 

Chúng tôi đã viết hướng dẫn này theo cách dễ 

đọc.   

Chúng tôi sử dụng các hình ảnh để giải thích một 

số ý.   

 

Chúng tôi có một số từ in đậm.   

Điều này có nghĩa là các chữ dày hơn và đậm 

hơn.   

 

Chúng tôi giải thích nghĩa của các từ này.    

Danh mục các từ này ở trang 31.    

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. 

 

Chúng 
tôi 

Dễ Đọc 

Không đậm 

Đậm 

Danh mục từ 



 

 Trang 2 

 

Hướng dẫn Dễ Đọc này là bản tóm tắt của  

tập sách khác tên là Lời khuyên về An toàn cho 

Người cao niên.    

 

Quý vị có thể xem tập sách đó trên trang mạng của 

chúng tôi tại www.police.wa.gov.au/    

 

Quý vị có thể yêu cầu giúp đỡ để đọc hướng dẫn 

này.    

Một người bạn, người nhà, hoặc người hỗ trợ có 

thể có thể giúp quý vị.   

http://www.police.wa.gov.au/


 

 Trang 3 

Nội dung của hướng dẫn này là gì?   

Hướng dẫn này là về vấn đề gì? 4 

An toàn tại nhà 5 

An toàn khi quý vị rời khỏi nhà 12 

Giữ tiền của quý vị an toàn 19 

An toàn khi lên mạng trực tuyến 20 

Tiếp thị qua điện thoại và lừa đảo 21 

Giấy tờ quan trọng 23 

Ngược đãi người cao tuổi 26 

Tôi có thể nói chuyện với ai? 28 

Các số điện thoại quan trọng 29 

Các trang mạng hữu ích 30 

Danh mục các từ 32 

  



 

 Trang 4 

Hướng dẫn này là về vấn đề gì?   

 

Hướng dẫn này có các mẹo và thông tin về cách 

 quý vị có thể:   

 

• giữ an toàn cho bản thân   

 

• giúp cho cộng đồng của chúng ta an toàn 

hơn.   

 

Quý vị nên luôn tin vào cảm giác của mình nếu quý 

vị nghĩ rằng có điều gì đó không an toàn.   

  



 

 Trang 5 

An toàn tại nhà    

 

Điều quan trọng là phải nghĩ cách giữ an toàn cho 

bản thân khi ở nhà.   

 

Đặc biệt nếu quý vị sống một mình.   

 

Chỉ nói ra việc quý vị đang sống một mình với 

những người quý vị tin tưởng, chẳng hạn như:   

• gia đình   

• bạn thân    

• người hàng xóm mà quý vị biết rõ.  

  



 

 Trang 6 

Xung quanh nhà của quý vị   

 

Luôn chắc rằng quý vị đã khóa tất cả các cửa nhà.   

 

Nếu muốn để cửa ra vào mở, quý vị nên khóa cửa 

lưới an toàn nếu có.   

 

Đưa chìa khóa dự phòng cho người mà quý vị tin 

tưởng giữ.     

Không nên để chìa khóa dự phòng bên ngoài nhà 

của quý vị. 

 

Ban đêm, hãy đóng rèm cửa để mọi người không 

thể nhìn thấy bên trong nhà của quý vị.   

 

Đảm bảo mọi người ngoài đường có thể nhìn thấy 

số nhà của quý vị.   

 

Trong trường hợp khẩn cấp, mọi người sẽ dễ dàng 

 tìm nhà của quý vị hơn, chẳng hạn như:   

• cảnh sát   

• xe cứu thương.   



 

 Trang 7 

Thiết bị an ninh   

 

Có các thiết bị khác nhau quý vị có thể sử dụng để 

bảo vệ an toàn cho nhà mình.   

 Chúng gồm:   

 

• các khóa cho cửa ra vào và cửa sổ   

 

• lưới an toàn cho cửa ra vào và cửa sổ  

 

• chuông báo động   

 

• máy quay an ninh   

 

• đèn tự động bật sáng khi có người 

đi qua.   



 

 Trang 8 

Mức độ an toàn của nhà quý vị như thế nào?   

 

Chúng tôi có một danh mục các câu hỏi mà quý vị 

có thể suy nghĩ để kiểm tra mức độ an toàn cho 

nhà của mình.   

 

Chúng tôi đã soạn một hướng dẫn có tên Bảo vệ 

nhà của quý vị khỏi bị trộm cắp.   

 

Quý vị có thể xem phiên bản Dễ Đọc của hướng 

dẫn trên trang mạng của chúng tôi tại 

www.police.wa.gov.au/   

  

http://www.police.wa.gov.au/


 

 Trang 9 

Hàng xóm   

 

Những người hàng xóm tốt bụng giúp làm cho 

cộng đồng của quý vị được:   

• an toàn   

• thân thiện   

• hỗ trợ.   

 

Cũng là điều tốt khi quý vị làm quen với những người 

hàng xóm của mình.   

 Quý vị có thể:   

 

• canh chừng lẫn nhau   

 

• lên kế hoạch để dành thời gian với nhau   

 

• giúp đỡ lẫn nhau.    

  



 

 Trang 10 

Khách đến nhà   

 

Quý vị nên khóa cửa, ngay cả khi  

quý vị đang đợi khách.   

 

Nếu người lạ gõ cửa nhà, quý vị không cần phải:   

• mở cửa   

• cho họ vào nhà.   

 

Quý vị có thể nói chuyện với họ qua cửa lưới an 

toàn, nếu có.   

 

Một số người có thể muốn chào bán thứ gì cho 

quý vị.   

 

Nếu họ nói rằng họ làm việc cho một công ty, quý 

vị có thể yêu cầu xem thẻ nhận dạng có hình của 

họ.   

 

Hãy nhớ rằng, quý vị không cần phải đưa ra quyết 

định nào ngay lập tức.   

 

Quý vị có thể nói với họ rằng quý vị cần thời gian 

để suy nghĩ.   



 

 Trang 11 

Điện thoại   

 

Điện thoại di động có thể hữu dụng.   

 

Quý vị có thể mang theo điện thoại di động:   

• mọi lúc  

• bất cứ nơi nào quý vị đi.   

  

Nếu quý vị chỉ muốn sử dụng điện thoại bàn, quý 

vị có thể gắn điện thoại:   

• trong nhà bếp    

• gần giường ngủ.   

 

Điều này giúp quý vị dễ dàng gọi cho ai đó nếu quý 

vị cần giúp đỡ.   

 

Quý vị nên chắc rằng mình có một danh sách các 

số điện thoại quan trọng:   

• để gần bên điện thoại bàn của quý vị   

• lưu trong điện thoại di động của quý vị.   

 

Chúng tôi đã bắt đầu lên danh sách cho quý vị trên 

trang 29 của hướng dẫn này.   

Danh sách 

Danh sách 



 

 Trang 12 

An toàn khi quý vị rời khỏi nhà   

 

Điều quan trọng là quý vị cần phải giữ an toàn khi 

rời khỏi nhà mình.   

 

Quý vị nên khóa cửa xe, ngay cả khi  

đang ở trong xe.   

 

Nếu quý vị cần sử dụng phòng tắm công cộng, nên 

chọn nơi:   

• đủ ánh sáng   

• có nhiều người sử dụng, chẳng hạn như tại 

một trung tâm mua sắm.   

 

 

Giữ túi xách hoặc ví của quý vị:   

• ở nơi an toàn     

• sát bên người   

• kéo khóa và gài lại. 



 

 Trang 13 

 

 

Đừng bỏ mặc túi xách hoặc ví của quý vị ở đâu đó, 

chẳng hạn như:   

• trên bàn   

• trong xe đẩy hàng.    

 

Đừng chống trả khi ai đó giựt lấy túi xách hoặc ví 

của quý vị.    

Sự an toàn của quý vị quan trọng hơn đồ đạc trong 

 túi xách hoặc ví của quý vị.   

 

Cố gắng nhớ hình dạng người đó ra sao.   

Điều này có thể giúp cảnh sát tìm thấy họ.   

  



 

 Trang 14 

Ban đêm   

 

Khi ra ngoài lúc trời tối nên có bạn đồng hành, nếu 

có thể.   

 

Nên đi ở những khu vực có đủ ánh sáng, như gần 

các con đường chính.   

Tránh những con đường tối.    

 

Quý vị có thể:   

• để đèn pin trong túi hoặc giỏ của quý vị.   

• sử dụng đèn pin trên điện thoại di động của 

quý vị.  

 

Lái xe   

 

Nếu cần đeo kính, quý vị nên đeo khi lái xe.   

 

Đừng lái xe nếu:    

• thuốc quý vị uống khiến quý vị cảm thấy 

chóng mặt, mệt mỏi hoặc không khỏe   

• quý vị vừa mới uống rượu bia   

• quý vị mệt mỏi hoặc ngủ không ngon giấc.   



 

 Trang 15 

 

Lái xe với tốc độ an toàn.   

Ví dụ: quý vị có thể cần phải lái xe chậm hơn nếu:   

• quý vị đang lái xe trên đường đất  

• trời đang mưa 

• trời tối hoặc khó nhìn.    

 

Hãy kiểm tra chắc chắn quý vị và người đi cùng xe 

luôn đeo dây an toàn.    

 

Đảm bảo rằng xe của quý vị:   

• an toàn để lái   

• được thợ máy kiểm tra thường xuyên.   

 Quý vị có thể truy cập các trang mạng này để kiểm 

tra mức độ an toàn của xe quý vị:   

 

www.ancap.com.au  

 

www.rsc.wa.gov.au/Your-Safety 

http://www.ancap.com.au/
http://www.rsc.wa.gov.au/Your-Safety


 

 Trang 16 

Thể dục   

 

Nếu quý vị cần đeo kính hoặc máy trợ thính, quý vị 

nên đeo chúng khi tập thể dục.    

 

Để mọi người có thể thấy rõ, quý vị hãy mặc:   

• đồ sáng màu   

• đồ phản quang vào ban đêm.   

 
Nếu quý vị cần sang đường:   

 

• luôn băng qua tại chỗ đèn giao thông hoặc  

lối qua đường dành cho người đi bộ   

 

• nên giao tiếp bằng mắt với người lái xe  

trước khi quý vị băng qua đường.   

 Khi đi xe đạp, quý vị phải:   

 

• đi bên trái, giống như khi lái xe hơi   

 

• luôn đội mũ bảo hiểm.      



 

 Trang 17 

 

Quý vị có thể đạp xe trên đường hoặc vỉa hè trừ 

khi có biển báo "Cấm Xe đạp".    

 

Quý vị có thể xem bản đồ tuyến đường xe đạp trực 

tuyến. 

www.yourmove.org.au/community/ 

 

Quý vị có thể đăng ký xe đạp của mình trên   

Trang mạng Bikelinc.      

 

Trang mạng Bikelinc giúp cảnh sát và cộng đồng 

trả lại xe đạp của quý vị nếu xe bị:   

• mất  

• ăn cắp.   

 Khi quý vị ra ngoài đi dạo:   

 

• đi bộ trên vỉa hè hoặc lề cỏ - không đi bộ  

trên lòng đường trừ khi buộc phải đi     

 

• không nên đi bộ gần những con đường đông 

đúc. 

Mất 

http://www.yourmove.org.au/community/
https://bikelinc.com.au/


 

 Trang 18 

Xe lăn có động cơ và xe điện   

 

Quý vị có thể đi xe lăn có động cơ hoặc  

xe điện của mình trên:   

 

• vỉa hè nếu xe không đi nhanh quá 10km/h   

 

• dọc lề đường nếu không có vỉa hè.   

 

Nếu xe lăn có động cơ hoặc xe điện của quý vị có 

thể đi nhanh hơn 10km/h, thì quý vị chỉ có thể lái 

trên đường.   

  



 

 Trang 19 

Giữ tiền của quý vị an toàn   

 

Không nên mang nhiều tiền mặt trong:   

• ví tiền    

• bóp   

• xách tay.   

 

Tiền tiết kiệm và những món tiền lớn của quý vị  

sẽ an toàn khi được giữ trong ngân hàng, không 

phải ở nhà.   

 

Không đưa mã PIN các thẻ ngân hàng của quý vị  

cho bất kỳ ai.   

 

Quý vị có thể rút tiền từ tài khoản ngân hàng của 

mình:   

• khi trả tiền mua hàng tạp hóa   

• tại Ngân hàng  

• tại máy ATM.  

 

Nếu quý vị sử dụng máy ATM để rút tiền, cố gắng 

dùng máy ATM bên trong:   

• ngân hàng    

• trung tâm mua sắm.   

Không nên sử dụng máy ATM ở bên ngoài.   

Ngân hàng 

Ngân hàng 

Ngân hàng 



 

 Trang 20 

An toàn khi lên mạng trực tuyến   

 

Điều quan trọng là giữ an toàn khi lên mạng trực 

tuyến.    

 

Khi trả tiền mua hàng trực tuyến, quý vị nên sử 

dụng thẻ tín dụng có hạn mức thấp.   

Cố gắng luôn sử dụng cùng một thẻ.    

 

Chắc rằng quý vị kiểm tra:   

• báo cáo ngân hàng     

• biên lai.   

  

Một trang mạng an toàn là khi quý vị thấy có biểu 

tượng ổ khóa bên cạnh địa chỉ trang mạng khi quý 

vị cần trả tiền cho món hàng.  

  

Thẻ Tín dụng 

Báo cáo 
Ngân hàng 

Biên lai 



 

 Trang 21 

Tiếp thị qua điện thoại và lừa đảo    

 

Đôi khi, người ta gọi điện thoại và muốn:    

• chào bán cho quý vị thứ gì đó   

• lấy thông tin của quý vị.   

Chúng tôi gọi họ là những người tiếp thị qua 

điện thoại.   

 

Khi ai đó cố gắng lừa hoặc lấy cắp tiền của quý vị, 

chúng tôi gọi đó là lừa đảo.    

 

Họ có thể:   

• gọi điện cho quý vị   

• gửi thư cho quý vị    

• gửi email cho quý vị    

• gửi tin nhắn cho quý vị.    

 

Họ thường cố thúc giục quý vị, vì vậy quý vị không 

có  thời gian để:  

• suy nghĩ về quyết định của mình   

• kiểm tra xem điều họ nói có đúng không.    



 

 Trang 22 

 

Đừng cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho 

bất kỳ ai mà quý vị không biết.  Điều này bao gồm:   

• Tên   

• địa chỉ   

• số điện thoại   

• số thẻ tín dụng.   

 

Ngân hàng hoặc cơ quan chính phủ sẽ không gửi 

email yêu cầu thông tin cá nhân của quý vị. 

 

Nếu quý vị không chắc, hãy gọi lại cho ngân hàng 

hoặc cơ quan chính phủ.    

 

Để biết thêm thông tin hoặc lời khuyên về lừa đảo:   

• xem trang www.scamnet.wa.gov.au 

• xem trang www.scamwatch.gov.au  

• gọi số 1300 304 054. 

 

Chính phủ có một trang mạng mà quý vị có thể sử 

dụng để ngưng các cuộc gọi tiếp thị đến quý vị.   

www.donotcall.gov.au 

Tên 

Thẻ tín dụng 

Ngân hàng 

http://www.scamnet.wa.gov.au/
http://www.scamwatch.gov.au/
http://www.donotcall.gov.au/


 

 Trang 23 

Giấy tờ quan trọng 

 

Các giấy tờ quan trọng có thể gồm:   

• di chúc của quý vị - tài liệu cho biết điều quý 

vị muốn xảy ra khi mình qua đời    

• các giấy tờ bảo hiểm   

• chứng thư - tài liệu cho biết quý vị sở hữu 

một thứ gì đó, chẳng hạn như một căn nhà.  

 

Ký giấy tờ    

 

Quý vị luôn có thể chọn xem có nên ký một giấy tờ 

gì hay không.    

 

Quý vị có thể dành thời gian để:   

• đọc giấy tờ này   

• bàn với người khác về giấy tờ này. 

 

Quý vị nên đọc kỹ trước khi ký một giấy tờ quan 

trọng.    

Di chúc 

Bảo hiểm 

Chứng thư 



 

 Trang 24 

 

Quý vị có thể nhờ người khác đọc giấy tờ quan 

trọng, chẳng hạn như luật sư.   

Luật sư là người biết và hiểu về luật pháp.    

 

Quý vị có thể gọi cho Văn phòng Tư vấn Công dân 

của WA và xin tư vấn   

(08) 9221 5711 

 

Luôn giữ bản sao của bất kỳ giấy tờ nào mà quý vị 

ký.      

  

Bản sao 



 

 Trang 25 

Giữ giấy tờ của quý vị an toàn    

 

Quý vị có thể giữ các giấy tờ quan trọng của mình ở nơi an toàn, chẳng 

hạn như:   

• nơi an toàn trong nhà của quý vị   

• tại văn phòng luật sư của quý vị  

• trong ngân hàng. 

 

Một số ngân hàng sẽ giữ an toàn tài liệu của quý vị  

 miễn phí.    

 

Quý vị cũng nên nói với người mà quý vị tin tưởng về:  

• những tài liệu quan trọng mà quý vị có   

• nơi họ có thể tìm thấy các tài liệu quan trọng của quý vị trong 

trường hợp khẩn cấp.   

 

Quý vị có thể nói với:   

• luật sư của quý vị   

• một người trong gia đình   

• một người bạn mà quý vị tin tưởng.  

Ngân hàng 

Ngân hàng 

Miễn phí 



 

 Trang 26 

Ngược đãi người cao tuổi    

 

Chúng tôi gọi đó là hành vi ngược đãi người cao tuổi khi một người 

lớn tuổi bị đối xử tệ bạc hoặc bị tổn thương.    

 

Ngược đãi người cao tuổi có thể thường gây ra bởi:   

• người trong gia đình    

• người chăm sóc.  

 
Ngược đãi người cao tuổi có thể về:   

 

• tài chính - họ lấy tiền của quý vị hoặc kiểm soát cách quý vị chi 

tiêu   

 

• cảm xúc – họ làm tổn thương cảm xúc của quý vị hoặc khiến quý 

vị cảm thấy tồi tệ   

 

• xã hội - họ muốn kiểm soát những người quý vị gặp hoặc ngăn 

quý vị gặp những người khác   
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• thể chất – họ làm tổn thương thân thể quý vị    

  

• tình dục - họ khiến quý vị làm những điều liên quan đến tình dục 

mà quý vị không muốn làm.   

 

Một số người lớn tuổi không có được cơ hội chăm sóc và hỗ trợ mà họ 

cần.   

Chúng tôi gọi đây là sự bỏ bê.    

 

Nếu quý vị lo lắng về việc ngược đãi người cao tuổi, quý vị có thể gọi 

cho Đường dây Trợ giúp Ngược đãi Người cao tuổi.   

1300 724 679 

 

Nếu sống ở nông thôn, quý vị có thể gọi cho Đường dây Trợ giúp 

Ngược đãi Người cao tuổi số 1800 655 566. 
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Tôi có thể nói chuyện với ai?   

 Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể gọi cảnh sát theo số:   

 

000 

 

112 - nếu quý vị gọi bằng điện thoại di động    

 

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    

 

Quý vị có thể gọi cho Ngăn chặn Tội phạm (Crime Stoppers) nếu thấy ai 

đó đang làm điều gì đáng ngờ.     

  

Quý vị có thể liên hệ với Ngăn chặn Tội phạm (Crime Stoppers) qua số 

1800 333 000     

 

Quý vị có thể gọi đến Đường dây nóng Tạm biệt Vẽ Bậy lên tường 

(Goodbye Graffiti Hotline) theo số 1800 442 255 để báo về việc vẽ bậy 

lên tường 
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Các số điện thoại quan trọng    

 

Quý vị nên để một danh sách các số điện thoại quan trọng gần điện 

thoại của quý vị.    

 

Chúng tôi đã khởi đầu danh sách này để giúp quý vị.    

 

Một người trong gia đình hoặc người bạn    

Tên: _______________________________ 

Số điện thoại: ________________________ 

 

Người hàng xóm   

Tên: _______________________________ 

Số điện thoại: ________________________ 

 

Bác sĩ của quý vị   

Tên: _______________________________ 

Số điện thoại: ________________________ 

 

Nhóm cộng đồng, như nhà thờ của quý vị   

Tên: _______________________________ 

Số điện thoại: ________________________ 

Danh sách 

Danh sách 
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Các trang mạng hữu ích   

 

Dưới đây là một số trang mạng hữu ích để quý vị có thể tìm thêm thông 

tin về cách giữ an toàn.    
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Cảnh sát 
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WA   

www.police.wa.gov.au  

 

Canh chừng Khu phố (Neighbourhood Watch)   

www.nhw.wa.gov.au  

 

Ngăn chặn Tội phạm (Crime Stoppers)   

www.crimestopperswa.com.au  

 

Tạm biệt Vẽ bậy lên tường (Goodbye Graffiti)   

www.goodbyegraffiti.wa.gov.au  

Danh mục các từ ngữ   

 Chứng thư    

Chứng thư là tài liệu cho biết quý vị đang sở hữu một thứ gì đó, chẳng 

hạn như một căn nhà.    

 

Ngược đãi người cao tuổi    

Chúng tôi gọi đó là hành vi ngược đãi người cao tuổi khi một người lớn 

tuổi bị đối xử tệ bạc hoặc bị tổn thương.   

Chứng thư 

http://www.police.wa.gov.au/
http://www.nhw.wa.gov.au/
http://www.crimestopperswa.com.au/
http://www.goodbyegraffiti.wa.gov.au/
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Luật sư    

Luật sư là chuyên gia hiểu biết và nắm rõ pháp luật.    

 

Bỏ bê   

Một số người lớn tuổi không có được cơ hội chăm sóc và hỗ trợ mà họ 

cần. Chúng tôi gọi đây là sự bỏ bê.    

 

Tiếp thị qua điện thoại   

Những người tiếp thị qua điện thoại là những người gọi điện và cố:    

• chào bán cho quý vị thứ gì đó   

• lấy thông tin của quý vị.   

 

Lừa đảo   

Khi ai đó cố gắng lừa hoặc lấy cắp tiền của quý vị, chúng tôi gọi đó là 

lừa đảo.    

 

Di chúc    

Di chúc là văn bản cho biết điều quý vị muốn xảy ra khi mình qua đời.   

Di chúc 
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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-A.   

 

http://www.informationaccessgroup.com/

