Ảnh được cung cấp bởi Matt Donnelly

Amtrak® Các Mách Bảo về An Ninh và Phòng Chống Tội Ác

Báo cáo cho nhà ga hoặc nhân viên trên tàu biết các hoạt động đáng ngờ hoặc bất kỳ điều
gì bất thường, gọi cho Cảnh Sát Amtrak theo số (800) 331-0008, nhắn tin tới
APD11 (27311), hoặc gọi 911.

Tại Nhà Ga:
•
•
•
•
•

Luôn để mắt đến hành lý và đồ đạc của quý vị và không bao giờ để chúng lại mà không trông coi.
Chỉ sử dụng dịch vụ Amtrak Red Cap được ủy quyền để nhận trợ giúp.
Không bao giờ nhận gói đồ hoặc hành lý từ những người lạ.
 Mang túi xách có khóa kéo hoặc khóa móc quay vào phía trong người và cất ví vào túi trước hoặc
túi trong.
 Không được để lộ một số tiền lớn khi ở giữa đám đông, và cẩn trọng với bất cứ ai theo dõi các giao
dịch bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của quý vị.

Trên Tàu:
•
•
•

 Tất cả hành lý cần được gắn thẻ đúng cách. Hỏi nhân viên phục vụ trên tàu về thẻ hành lý nếu được
yêu cầu.
 Cất hành lý lên giá đỡ trên cao hoặc trong khu vực bảo quản được quy định. Không đặt bất cứ thứ gì
dưới ghế ngồi.
Luôn để tất cả đồ đạc bên cạnh quý vị, đặc biệt là các đồ vật có giá trị.

Hoạt Động Đáng Ngờ

Hoạt động đáng ngờ là sự kết hợp giữa các hành động và hành vi có biểu hiện kỳ lạ, không phù hợp hoặc bất
thường. Nghi ngờ phải căn cứ vào địa điểm một người đang có mặt và những việc người đó đang làm, chứ
KHÔNG phải dựa vào chủng tộc, màu da, sắc tộc, hay giới tính.

Theo dõi các cá nhân:
•
•
•
•
•
•
•

Đang xâm phạm vào khu đất dành riêng cho đường sắt hay khu vực trái phép hoặc bị hạn chế.
Đang lai vãng, nhìn chằm chằm hoặc theo dõi các nhân viên và khách hàng.
Đang biểu lộ mức độ quan tâm bất thường vào các hoạt động, trang thiết bị, và nhân viên.
Ăn mặc không thích hợp với điều kiện thời tiết, như mặc áo khoác rộng trong mùa hè.
Đang biểu lộ trạng thái hồi hộp hoặc lo lắng cực độ.
Đang giới hạn sự tự do vận động của một cá nhân nào đó.
Đang được dặn dò về nội dung cần nói với các nhân viên hành pháp hoặc cán bộ di trú.

Những Gói Đồ Đáng Ngờ

Không phải tất cả các đồ vật bị mất rồi được tìm thấy đều khả nghi, hầu hết các đồ vật đó chỉ đơn giản là đồ
vật bị quên. Nghi ngờ phải căn cứ vào loại và địa điểm của gói đồ. Bất kỳ gói đồ, túi, thùng chứa hoặc hành
lý có vẻ ngoài đáng ngờ hoặc không được trông coi được tìm thấy ở trong hoặc gần xe lửa, nhà ga, phương
tiện hoặc tòa nhà cần được báo ngay với cảnh sát.

Để ý các gói đồ:
•
•
•
•

Bị bỏ lại hoặc cố ý đặt vào sai vị trí.
Của người nào đó vội vã rời khỏi khu vực sau khi bỏ lại.
Có thể nhìn thấy có các dây, pin, đồng hồ hoặc đồng hồ hẹn giờ.
Chảy ra chất lỏng có mùi, dạng hơi sương hoặc dạng dầu.
Amtrak là thương hiệu được đăng ký của Tổng Công Ty Vận Tải Hành Khách Đường Sắt Quốc Gia.
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