
         
 

S. E. A. L. Security Solutions joins the International District Team! 
 

Please join us in welcoming S. E. A. L. Security to the International District Team. S. E. A. L.  is your new 
Courtesy Security Patrol contractor for the district and they have already earned a great reputation locally for 
their professionalism and dedication to reducing crime in the Sharpstown residential area. All S. E. A. L. 
personnel are Experienced Level 3 Officers and K-9 Certified, utilizing highly trained Patrol Dogs to deter 
criminal activity. 
 
S. E. A. L. Security will be conducting regular patrols of your business centers and will be stopping in to meet 
you personally. We urge you to make them feel welcome and get to know each officer on a first name basis. We 
believe you will find them to be friendly, professional and eager to help! You may reach S. E. A. L. Security 
Solutions, ‘Your New Guys’, at: 713 422-2770 (LIC# PSB C15942). Remember, if you have an emergency Call 
911 First! 

 
About S. E. A. L. Security Solutions: 

 
• All officers have prior military, police or security experience 
 
• All officers are K-9 certified 
    
• All officers are level 3 trained and are required to attend monthly in service training  
 
• S. E. A. L. operates a regional security officer training center  
 
• Training is conducted by active duty veteran police officer 
 
• S. E. A. L. operates a 24 hour communication center that maintains continuous contact with on duty 

officers through Hand Held Phone/Walkie Talkie and GPS Tracking 
 
• Clients may contact S. E. A. L. at their 24 hour number: 713 422-2770 

                                                                                 
If you have any Public Safety concerns or questions please call Brian Burks, Director of Services and Public 
Safety at 713.564.5252 or email bburks@hhcllp.com. 
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S.E.A.L Security Solutions hợp tác với International District! 
 

Hẫy cùng với chúng tôi chào đón đội tuần tra an ninh S.E.A.L tới International District.  S.E.A.L là đội tuần tra mới cho 
quận và họ đã được uy tính tốt về sự lịch sự và tận tâm đễ giảm bớt tỷ lệ phạm tội quanh khu vựt Sharpstown.  Tất cả 
nhân viên cảnh dụ được huấn luyện ở cấp bậc ba và được trang bị với đội cảnh khuyển để tiêu trừ các hình tội phạm pháp. 
 
 
Đội tuần tra sẽ thường xuyên tiến hành tuần tra ở trong khu vực kinh doanh và sẽ làm quen với các quí vị.  Chúng tôi kêu 
gọi bạn để làm cho họ cảm thấy được chào đón và biết tên cũa từng viên chức cũa đội tuần tra.  Chúng tôi tinh rằng quí vị 
sẽ thấy họ thân mật, chuyên nghiệp, và sẳn sàng giúp đỡ quí vị!  Đội tuần tra an ninh S.E.A.L Security Solutions có thể 
được liên lạc qua số điện thoại 713. 422. 2770 (LIC# PSB C15942).  Sinh nhớ, nếu có chuyện khẩn gấp, hảy gọi 9-1-1 
trước.   
 

Về S.E.A.L Security Solutions: 
 
Tất cả nhân viên có kinh nghiệm do xuất thân từ quân đội, cảnh vụ hay tuần tra. 
 
Tất cả nhân viên cảnh dụ được huấn luyện và được trang bị với đội cảnh khuyển. 
 
Tất cả nhân viên tuần đã được huấn luyện ở cấp bậc 3 và phải tham dự các buổi huấn luyện bổ túc hàng tháng. 
 
S.E.A.L điều hành một trung tâm đào tạo tuần tra an ninh. 
 
Việc huấn luyện được thực hiện bởi cảnh sát có kinh nghiệm lâu năm. 
 
SEAL điều hành một trung tâm thông tin liên lạc hoạt động 24 giờ để duy trì liên lạc liên tục với các tuần tra 
viên qua điện thoại cầm tay / bộ đàm và hệ thống định vụ GPS. 
 
Thân chủ có thể liên lạc với SEAL 24 giờ tại số: 713 422-2770. 
 
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về An Ninh Công Cộng hoặc câu hỏi xin vui lòng liên lạc Phụ Tá Giám Đốc Dịch 
Vụ và An Ninh Công Cộng tại 713.564.5252 hoặc qua email atrinh@imdhouston.org. 
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         Courtesy Business Check 
 

 
Dear Business Owner: The International Management District is providing courtesy Security Patrols 
of businesses within the District. In an effort to better serve your needs, we are evaluating the 
security composition of your place of business and providing a complimentary Crime Prevention 
Survey for your consideration. 

 

Business Name:    
 
Location Address:    
 

Name of Business Owner:    
Name of Business Manager(s):    
Daytime Business Contact Number:    

 

Business’ Primary E-mail Address:    
 

After Hours Business Contact Person (primary):    
After Hours Business Contact Number (primary person):    
 

After Hours Business Contact Person (secondary):    
After Hours Business Contact Number (secondary person):    
 

Alarm Company Name that Monitors this Business:    
Alarm Company Phone Number:    
Who Does Alarm Company contact (in order) in event of an alarm:    
 

Date:   /  /  Time:   Security Officer (print name)  Initials          
 

Does the location have adequate lighting? Yes    No    
Are the front and back doors secured? Yes    No    
Is there an after hour’s business number listed for emergency contact? Yes    No    
Is there a visible alarm company telephone number? Yes    No    
Are there any objects obstructing the windows? Yes    No    

 

Comments:               
               

                

If you have any questions about the International Management District, please contact Brian Burks, 
Director of Services, and (281) 564-5252 or Email bburks@hhcllp.com. If you need security 
assistance concerning a non-emergency, contact S.E.A.L. Security Dispatch PSB C15942 at (713) 
422-2770. In the case of an emergency, always call 9-1-1.  

 
                
Received by: (Print Name) Initials   Date Received 
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