Đi Shopping ở Khu Trung Tâm Eden Cẩn Thận
Bích Phượng

Xin chuyển đến Quý Vị,
Về vấn đề trộm cắp trong khu vực Trung Tâm Eden…

Thật sự những ngày vui, lễ hội cuối năm cũng là thời gian cao điểm của trộm cắp ở
khắp các khu vực thương mại, khổng hẳn là chỉ tại Trung Tâm Eden...
Xin vui lòng theo dõi bản tin ngắn do Cô Bích Phượng cho biết và lưu ý, đề phòng...
Cẩn thận vẫn tốt hơn...
Trân trọng..
Xin mọi người hãy lưu ý, đề cao cảnh giác khi đi nhà vệ sinh phía cổng có đồng hồ,
nhất là các cô các bà đừng để bóp trong xe và lấy đồ che lại hay dấu trong cốp xe.
Hôm nay Eden không có đông người và bây giờ rất là nhiều người vô gia cư, da màu,
Trung đông, Việt Nam lai vảng. Họ đều biết người Việt Nam hay có nhiều tiền mặt
và rất là đeo vòng vàng nữ trang.
Phượng ở Eden hôm nay gặp cảnh sát đang làm biên bản vì một cô ở Springfield, cô
không muốn xách bóp theo, cô dấu dưới túi đi chợ vừa xong, cô che bóp lại. Cô vào
trong tiệm Thanh Sơn trong vòng mười lăm phút ra là xe bị đập bể kiếng, cái bóp bị
mất trong đó có hơn 100 đô la, cả thẻ tín dụng , bằng lái xe.

Và thứ hai 12/14 Vào lúc 11.00 khuya các cổng đã khóa nhưng hai anh chàng
người Mễ đã trốn trong những phòng vệ sinh. Những người này đã leo trên nóc của
ba tiệm phía cổng có đồng hồ. B Phượng không thể nêu tên những tiệm đó ra vì chủ
nhân không muốn. Và họ leo xuống vì một tiệm có cái gác lửng. Vì nghĩ rằng những
tiệm này có tiền mặt.

Vì cảnh sát đang trong vòng điều tra bích Phượng không thể cho biết những chi
tiết hay cho coi Video, nhưng cảnh sát đã có coi những video và nhận diện những
người này. Hy vọng sẽ bắt được tội phạm.
*****Lưu ý những người ở xa đến họ chú ý những bản số xe của tiểu bang xa và biết
trong cốp xe lúc nào cũng có ba lô iPad những đồ quan trọng đem theo. Khi vào nhà
hàng ăn hoặc đi đạo , nhớ đem theo đừng để trong cốp xe đừng để trong xe họ nhìn
thấy. Đó là lời cảnh sát khuyên.
Xin nhớ chia sẻ để mọi người cảnh giác, có dùng phòng vệ sinh nên đi 2, 3 người
hoặc nhờ các phái nam đi theo đứng ngoài hành lang canh chừng.
Hy vọng vấn đề an ninh sẽ được chặt chẽ hơn theo lời ông Alan Frank.
Và có một cô cũng vừa chia sẻ cô ở Apartment phía sau Eden bị một người Trung
Đông dí súng cướp của. Có tin tức gì thêm B. Phương sẽ cho biết .

