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CHÚNG TÔI CÓ THỂ TÌM 
ĐƯỢC QUÝ VỊ KHÔNG?
Trong các trường hợp khẩn cấp, cảnh sát, 

xe cứu thương, và các đội cứu hỏa được 
huấn luyện để tìm thấy quý vị càng nhanh 
càng tốt. Nhưng nếu họ không thể thấy 
được số nhà của quý vị họ sẽ mất nhiều 
phút quý báu để đi đến hiện trường. Quý vị 
có thể giúp các đội khẩn cấp nhanh chóng 
tìm thấy quý vị bằng cách bảo đảm là số 
nhà của quý vị được 
nhìn thấy rõ trên 
đường phố.

Trách nhiệm yêu 
cầu sự trợ giúp của 
quý vị chưa hết sau 
khi quý vị gọi điện 
thoại để yêu cầu giúp 
đỡ. Các trung tâm 
điều độ sử dụng các 
thiết bị điện toán để 
tìm ra đường phố của 
quý vị và xác định con 
đường ngắn nhất để 
đi đến quý vị. Tuy 
nhiên, họ cần sự giúp đỡ của quý vị để tìm 
ra địa điểm cụ thể trên đường.

Hãy dành ra một phút kiểm tra xem số nhà 
của của quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy 
trên đường  không. Hãy bảo đảm là số nhà 
được treo ở lối vào tòa nhà, và không bị 
che khuất và có thể được nhìn thấy vào ban 
đêm.

Hãy chắc là trong trường hợp khẩn cấp, 
những người mà quý vị cần nhất có thể tìm 
thấy quý vị càng nhanh càng tốt.

Các nhóm cấp cứu có thể mất đi một vài 
phút quý báu để tìm ra quý vị nếu họ không 
thất rõ số nhà trên đường.

Điều luật #30-11 c ủa Thành phố Mississauga có những quy định sau về 
số nhà ở mọi tòa nhà hay các cơ sở Thành phố.
Số nhà phải:
• cao ít nhất là sáu inch (đối với cơ sở kinh doanh/công nghiệp/ 

cơ quan)
• cao ít nhất là bốn inch (đối với nhà ở mà không phải là chung cư)
• làm bằng vật liệu bền

• tương phản với phông nền mà nó được treo lên
• có thể được nhìn thấy dễ dàng từ con đường gần nhất trong thành 

phố

Mỗi người vi phạm điều luật này có thể bị phạt tiền lên đến $25,000.
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