
FRAUD 
PREVENTION 
PROGRAM
The Garden Grove Fire Department is 
proactively reaching out to the business 
community to educate them on potential 
fraud inspections and unlicensed work.

• Inspectors will always be in uniform
  and have a GGFD badge and 
  identification card.

• Inspectors will never ask for payment 
  on site.

For questions, call the Fire Department at (714) 741-5600.  If you feel threatened, call 911.

To learn more go to: 
www.gardengrovefire.org

Garden Grove Fire Department Inspectors

CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG 
GIAN LẬN

Sở Cứu Hoả đang có một cuộc 
vận động nhằm phổ biến thông tin 
tới các doanh nghiệp địa phương 
những phương thức đề phòng 
chống kiểm tra gian lận (fraud 
inspections).

• Thanh tra viên sẽ luôn mặc đồng 
phục và đeo thẻ nhân viên của Sở 
Cứu Hỏa Garden Grove.
• Thanh tra từ Sở Cửu Hỏa sẽ 
không bao giờ hỏi hoặc nhận bất kì 
lệ phí nào.

Để biết thêm thông tin, vui 
lòng xem tại trang mạng www.
gardengrovefire.org
Hoặc có thắc mắc, xin họi về Sở 
Cứu Hỏa tại (714) 741-5600.  Nếu 
cảm thấy bị đe dọa hoặc gặp nguy 
hiểm, xin gọi 911.

사기 예방 프로그램
가든 그로브 소방국은 사전에 
잠재적인 인스펙션 사기 및 
허가되지 않은 작업에 대해 
비즈니스 커뮤니티를 교육하는 
일에 적극적으로 참여하고 
있습니다.

• 검사관 (Inspector)은 항상 
소방국 유니폼을 입고 가든 
그로브 소방국(GGFD) 배지와 
신분증을 지참합니다.
• 검사관 (Inspector)은 
주민들에게 현장에서 비용을 
지불하도록 요구하지 않습니다.

더 자세한 내용은 www.
gardengrovefire.org에서 확인 
하실 수 있습니다.
궁금한 사항이 있으시면 소방국 
전화 번호 (714) 741-5600 로 
연락해 주세요.
만약에 신변의 위험을 
감지하시면 911로 전화하세요.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DE FRAUDE
 
El Departamento de Bomberos de 
Garden Grove esta proactivamente 
tratando de informar a dueños de 
negocios sobre inspecciones de 
fuego hechos por representantes 
fraudulentos of por personas sin 
licencia.

• Los inspectores de Garden Grove 
serán siempre uniformados, con 
una insignia GGFD y tarjeta de 
identificación.
• Los inspectores nunca pedirán 
pagos por los servicios en persona.

Para aprender más, visite: 
www.gardengrovefire.org

Para preguntas, llame al 
Departamento de Bomberos al 
(714) 741-5600. Si se siente 
amenazado, llame al 911.


