DICAS DE SEGURANÇA PARA ESTUDANTES
NÃO TRAGA OBJETOS DE VALOR PARA A ESCOLA! Você deve levar apenas suficiente
dinheiro na sua carteira ou bolsa que você precisa para o dia, e você deve pensar duas
vezes antes de levar seu tocador de música portátil para a escola.
Não chame atenção para seus objetos de valor. Tocando o último som no seu celular,
compartilhando música com seus amigos no iPod, ou conversando sobre quanto você
pagou pelo seu novo tênis para basquete, tudo pode chamar atenção indesejada de
outros que podem estar escutando.
Nunca deixe objetos de valor descuidados. A maioria de itens são roubados quando são
deixados desacompanhados: Sacolas deixadas na lanchonete enquanto o estudante está
na fila aguardando seu lanche, e sapatos deixados nos bancos próximos a um armário
do ginásio são exemplos comuns. Frequentemente, itens desaparecem nessas
situações. Se você precisa deixar seus pertences por alguns minutos, você deve ou
deixar trancados ou pedir a um amigo ou adulto para vigiá-los até seu retorno.
Mantenha seu armário sempre trancado. Tentando poupar tempo deixando os armários
não trancados ou o cadeado ajustado para abrir no último número pode custar caro!
Evite compartilhar a combinação com qualquer um.
Proteja objetos de valor que são deixados nos veículos. Os estudantes nunca devem
deixar objetos de valor à vista de todos, mesmo que o veículo esteja trancado. Chapas
desmontáveis, coleções de CDs, e demais itens devem estar guardados no porta-mala.
Bicicletas devem ter cadeados também.
Outras medidas preventivas incluem marcar or gravar sua propriedade com informação
de identificação pessoal. Fazendo uma lista de objetos de valor, incluindo cor, marca,
modelo, número de série, e outras características identificadoras podem ajudar a polícia
em recuperar propriedade roubada e retorná-la ao seu dono.
Nunca leve consigo grandes somas de dinheiro; se precisar, leva o dinheiro em dois
lugares separados.
Reporte um roubo imediatamente. Mesmo que você deixe objetos de valor
descuidados, ninguém tem o direito de levar suas coisas. Reportando um roubo
imediatamente, permite que os funcionários da escola e a polícia uma maior chance de
identificar o ladrão e recuperar o item roubado. É importante que o ladrão explique seu
ato. Consequencias sérias pelo roubo podem ajudar a mudar seu comportamento antes
que ele se torne um hábito da vida.
Se você se achar numa situação de emergência, você deve chamar os bombeiros, a
polícia, ou uma ambulância ligando para 9-1-1 no seu fone. Quando ligar para 911, um
telefonista de emergência – chamado de despachante – imediatamente irá conectar
você à pessoa que você precisa. Se você não se sente confiante na sua habilidade em
comunicar em inglês, peça por seu idioma, por example “Portuguese” e eles irão
conectar você a um tradutor numa ligação triangular para comunicar com o despachante
de emergência.

