
 

911 मा कल गर्नहुोस ्
911 राष्ट्रिय रूपमा पररचित छ, सम्झर् सहज, कार्ूर्ी प्रवतरु्, आगलागी र आपतकालीर् चिककत्सा सेवाका एजेन्सीहरूलाई 

सम्पकु गर् ुलागत र्लाग्र् ेववचि।  911 आकष्ट्ममक अवमथाहरूको लाचग भएकोले, यसमा कल गर्न ुसही काय ुहो भर्ी सोच्र्न 
सामान्य हो। कन र् ैपनर् आकष्ट्ममक अवमथामा कार्ूर् प्रवतरु्, आगलागी नर्भाउर्े व्यष्ट्तत वा चिककत्सा सहयोग आवश्यक 

पछु।  तपाईं अनर्ष्ट्श्ित हनर्नहनन्छ भर्,े 911 मा कल गर्नहुोस ्र फोर् उठाउर्ेसँग तपाईंले आफू माफुत आफ्र्ो अवमथा र 

उपयनतत मद्दत प्राप्त गर्कुा लाचग कन राकार्ी गर् ुसतर्नहनर्ेछ। 911 मा कल गर् ुझन्झटिलो छ तर ताललमप्राप्त फोर् उठाउर्े 
व्यष्ट्ततहरूले तपाईंलाई मद्दत गछुर्।्  तपाईंले अपेक्षा गर्नभुएको कल सहज रूपमा गइरहेको थाहा पाउर्नहोस ्र कन र्ै पनर् 

आवश्यक मद्दत प्राप्त गर्नहुोस।् 

911 मा कल गर्नहुोस ्

1. शान्त रहनुहोस.्.. 

बिमतारै र मपरि रूपमा िोल्र्नहोस।् 
2. आफूले फोन गनुकुो कारण बताउनुहोस.्.. 

आफूले गरेको ररपोटिुङको िारेमा वर्रु् गर्नहुोस।्  अवमथा अझ ैपनर् उमतै छ वा छैर् भर्ी वर्रु् गर्नहुोस।्  911 का अपरेिरहरूद्वारा घिर्ामा को, 
के, कहाँ, कटहले, ककर् र कसरी भयो भन्र्े िारेमा प्रश्र्हरू सोध्र् सतर्छेर्।् 

3. ठेगाना दिनुहोस.्.. 

अवमथाको वामतववक मथार्/ठेगार्ा टिर्नहोस।्  ष्ट्मिि वा अपािुमेन्िको र्म्िर, तला र कन र्ै पनर् जार्कारी सटहत जसले आकष्ट्ममक जवाफिेहीलाई 

सही मथार् फेला पार् ुमद्दत पनग्र्छे। 
4. आफ्नो नाम र हालको स्थान बताउनहुोस.्.. 

आवश्यक र्हनँिासम्म, तपाईंको र्ामले कन र्ै पनर् अर्नसन्िार्हरू सनरु गर् ुमद्दत गिुछ। 
5. तपाईंले कल गनुभुएको स्थानको फोन नम्बर दिनुहोस.्.. 

यो जार्कारीको अवमथामा थप जार्कारी उपलब्ि गराउर् पनछ आवश्यक हनन्छ। 
6. लाइनमा रहनुहोस।् कल समाप्त नगनुहुोस.्.. 

911 का अपरेिरहरूले तपाईंको कल र्उठाउँिा सम्म कल समाप्त र्गर्नहुोस।्  तपाईंसँग भएका सिै जार्कारी उपलब्ि गराउर्नहोस।् अवमथाहरूमा 
नर्रन्तर रूपमा पररवतरु् र अद्यावचिक गररएका जार्कारी आवश्यक पर्सुतर्ेछ। 

 

आपतकालीन कलहरू: 

• अपराधमा भइरहेको प्रगतत 

• अपराधको स्थलमा अपराधी 
• अपराधको स्थलमा साक्षी 
• कुन ैपतन िरु्टुनाको चोटपटकहरू सदहत 

शान्त रहनुहोस!्  

आफ्नो अवस्थाको वणनु गनुहुोस।् 
सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस ्र तनिेशशत 

दिशाहरूको पालना गनुहुोस।् 
आपतकालीर् अवमथाको लाचग, 911 मा कल गर्नहुोस ्

ओमाहाको प्रहरी ववभाग  

नछमेकी सेवा केन्र  

(402) 444-5772 

OPDCrimePrevention@cityofomaha.org  

WWW.OPD.CI.OMAHA.NE.US 

 

505 South 15th Street 

Omaha, NE 68102 


