
 

၉၁၁ ေ ခၚဆုိေ နသည္ 
၉၁၁ သည္ တစ္နို္င္ငံလံုး အသိအမွတ္ျပဳျဖစ္ၿပီး၊ မွတ္မိရန္လြယ္ကူကာ၊ တရားဥပေဒေလးစားလိုက္နာေစမႈ၊ 
မီးသတ္နွင့္ အေရးေပၚ ေဆး၀ါး၀န္ေဆာင္မႈေအဂ်င္စီမ်ားထံဆက္သြယ္ရာတြင္ အခမဲ့စနစ္ျဖစ္သည္။  ၉၁၁ 

သည္ ေေရးေ ပၚမ်ားေတြက္  ဖစ္၍၊ ေ ခၚဆုိမႈသည္ မွ န ္ကန္ေ သာ လုပ္ရပ္ဟုြ္၊ မဟုြ္ ေ့ံၾသမိသည္မာွ 
ပံ ုမွန္  ဖစ္ပါသည္။ ြရားဥေပဒကုိေ လးစားလုိက္နာေ စမႈ၊ မီးသြ္သမားမ်ား သုိ  ့မဟုြ္ 

ေ ဆး၀ ါးေကူေညီလုိေပ ္သည္ ့ မည္သည္ ့ေေ  ခေေနြစ္ခုခုသည္ ေေရးေ ပၚမ်ား  ဖစ္ၾကသည္။  
သေ ္္မသခ်ာပါက၊ ၉၁၁ ေ ခၚဆုိၿပီး သ္္ ့ေေ  ခေေနေစေဆံ ုး ေ ခၚဆုိမႈြာ၀န ္ူယ သူမွ 

သ္္ ့ကုိစကားေ   ပာမည္  ဖစ္ၿပီး သ္္ ့ေ ြာ ္မ နွ ္ကန္ေ သာ ေကူေညီကုိ ရရိွပါမည္။ ၉၁၁ ေ ခၚဆုိမႈသည္ 

စိြ္ဖိစီးြြ္ေ သာ လည္ း သ္္ ့ကုိကူညီရန္္ ေ ခၚဆုိမႈြာ၀န ္ူယ သူမ်ားကုိ သ္္တန္ းေ ပးထားပါသည္။  
မိမိေ မွ ်ာ လ္ ္ ့ထားရမည္ ့ေရာကုိ သိရိွၿပီး ေ ခၚဆုိမႈသည္ ေစဥ ္ေ   ေပခ်ာမမြ္တြ္ၿပီး 
သ္ လိ ုေပ ္သည္ ့မည္သည္ ့ေကူေညီကုိမဆုိ ရရိွနုိ္ ္သည္။ 

၉၁၁ ေ ခၚဆုိေ နသည္ 

1. စိြ္တည္ၿ္ိမမစြာ ေ နပါ... 
  ဖည္ းည္္ းမစာနွ္္ ့ ရွ္္ းလ္္ းပီသမစာ ေ   ပာဆုိပါ။ 

2. သ္္ေ ခၚဆုိရသည္ ့ေေၾကာ္္ းကုိ ရွ္္ း  ပပါ... 
သ္္အစီရ ္္ခံ ေ နသည္ ့ေရာကုိ ရွ္္ း  ပပါ။  ေေ  ခေေနသည္ ဆကလက္၍   ဖစ္ပက္ေ နသည္၊   ဖစ္ပေက္မနသည္ကို ေ ဖာ ္  ေပ  ပာဆုိပါ။  
ေ ဖစ္အပ်က္၏ ဘယ္သူ၊ ဘာ၊ ဘယ္ေ နရာ၊ ဘယ္အ ခ် ိန္၊ ဘာေ ၾကာ္္ ့နွ္္ ့ ဘယလိ ုဟူေ သာ ေ မးမခန္ းမ်ားကုိ ၉၁၁ 
ေ ောေ ္ပရြာမ်ားမွ ေ မး  မန္ းပါမည္။ 

3. လိပစြာေ ပးပါ... 
အျဖစ္အပ်က္၏ေနရာ/လိပ္စာ အတိအက် ေပးပါ။  အေရးေပၚတုံ ့ျပန္သူမ်ားက ေနရာမွန္ သိရွိမႈကိုအကူအညီေပးမည့္ လမ္းအမည္ 
သို ့မဟုတ္ တိုက္ခန္းအမွတ္မ်ား၊ အထပ္နွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုခုကိုမဆို ထည့္သြင္းေျပာဆုိပါ။ 

4. သင့္အမည္နွင့္ လက္ရွိေနရာကုိေပးပါ... 
မလုိေပ္ေ သာ လည္ း၊   ဖစ္ပက္သည္ ့ စံ ုစမ္ းစစ္ေ ဆးမႈမ်ားတြ္္ သ္္ ့ေမည္ကိုေ   ပာ  ပ ခ္္ းသည္ ေေထာက္အ ကူ  ပဳပါသည္။ 

5. သ္္ေ ခၚဆုိေ နသည္ ့ ဖုန္ းနံပါြ္ကိ ုေ ပးပါ... 
ေ နာက္ပို္္ းတြ္္ လုိေပ္မည္ ့ ေ နာက္ထ ပ ္သြ္္ းေခ်က္အလက္မ်ားပါ ယ္ ္သြ္္ းေခ်က္အလက္မ်ားကုိေ ပးပါ။ 

6. ဖုန္ းဆက္ကို္္ေ ပးပါ။ ဖုန္ း မခ်လုိက္ပါနွ္္ ့ ... 

၉၁၁ ဖုန္ းေ ောေ ္ပရြာက သ္္ ့ေ ခၚဆုိမႈကုိ ေဆံ ုးသြ္သည္အ ထိ ဖုန္ း မခ်ရ။  သ္္ ့တြ ္္ရ ွိေ သာ သြ္္ းေခ်က္အလက္မ်ား 
ေားလံ ုးကုိေ   ပာ  ေပပးပါ။ ေေ  ခေေနမ်ားသည္ ေၿမဲြမ္ း ေ   ပာ္္ းလဲၿပီး သြ္္ းေခ်က္အလက္မ်ား   ပန လည္ေ   ပာဆုိရန္ 
လုိေပ္ေ ကာ္္ း လုိေပ္နိ ု ္ ္သည္။ 

 

ေေရးေ ပေၚခၚဆုိမႈမ်ား - 
•   ဖစ္ပက္ေ နဆဲ ရာဇ၀ြ္မႈ 
• ရာဇ၀ြ္မႈ ေခ္္ း  ဖမစ္ပားမႈတြ္္ က်  းတလန ္ူသ  
• ရာဇ၀ြ္မႈ ေခ္္ း  ဖမစ္ပားမႈတြ္္ မ်က္  မ္ ္သက္ေ သမ်ား 
• ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈမ်ားနွ္္ ့ ပါ၀ ္္ပြ္သက္န ွ္ ္ ့ ေမြာ ္တဆထိခုိက္မႈြစ္ခုခု 

စိြ္တည္ၿ္ိမမစြာ ေ နပါ။  

သ္္ ့ေေရးေ ပၚ ေေ  ခေေနကုိ ရွ္္ း  ပပါ။ 

ေ မး  မန္ းခ်က္မ်ားေားလံ ုး 
ေ   ဖၾကားေ ပးၿပီး 

လမ္ း  ႊန ္သည္ ့ေြုိ္္ း လမ္ း  ႊန္ခ်က္မ်ားကုိ 

လုိက္နာပါ။ 

ေေရးေ ပၚမ်ားေတြက္၊ ၉၁၁ ေ ခၚဆုိပါ 

ေု ိမာဟာ   ပည္သ ူ  ့ရဲဌာန  

ရမပ ္ကက္ ၀န္ေ ဆာ ္္မႈမ်ားဌာန  

(၄၀၂) ၄၄၄-၅၇၇၂ 

OPDCrimePrevention@cityofomaha.org  

WWW.OPD.CI.OMAHA.NE.US 

 

၅၀၅ ေ ြာ္ ္ဘက္ ၁၅ လမ္ း 
ေုိမာဟာ၊ NE ၆၈၁၀၂ 


