Як описувати підозрілих осіб, транспортні
засоби та види діяльності
Коли Ви телефонуєте, щоб повідомити про кримінальні
вчинки, дуже важливо правильно описати ситуацію.
Інформація, яку Ви надасте, допоможе службовцю
зрозуміти ситуацію та відреагувати належним чином.
Описуючи підозрілих
Зверніть увагу на стать, расу, вік, зріст, вагу, колір волосся,
наявність шрамів, татуювань, окулярів, волосся на обличчі,
дані про одяг та будь-яку інформацію, що допоможе поліції
знайти особу. Якщо у Вас немає часу помітити всі деталі,
придивіться до тих ознак підозрілої особи, які вона не може
змінити. Також зверніть увагу на напрямок руху підозрілого.
Описуючи транспортний засіб
Зверніть увагу на номерний знак та напрямок руху
транспортного засобу. Потім зазначте колір, марку, рік
випуску та такі характеристики, як вм’ятини або наклейки на
бампері.
Описуючи види діяльності
Надайте якомога більше детальної інформації про те, чому
ця особа та її поведінка не типова для Вашого району та
викликає у Вас підозру. Це допоможе особі, яка приймає
Ваш дзвінок, визначити черговість відповіді офіцера.

Коли я можу подати заяву в поліцію он-лайн?
Поліцейське бюро м. Портленда має систему он-лайн
повідомлень для громадян /Citizen Online Reporting System/.
Ця інтернет-система дає можливість громадянам
повідомляти про деякі злочини, в яких немає підозрюваних
та які трапилися в межах м. Портлендa.
Громадяни можуть повідомити он-лайн про такі випадки:

• додаткову інформацію про майно (в попередньо
•
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Коли телефонувати
9-1-1 та на номер
неекстреної служби

наданому повідомленні),
загублене майно,
магазинні крадіжки,
підозрілі випадки за останній день (за винятком
випадків, які відбуваються на даний момент),
крадіжку (з загальнодоступного місця),
крадіжку з транспортного засобу,
вандалізм (за винятком графіті),
вандалізм щодо транспортного засобу.

Система он-лайн повідомлень для громадян /Citizen Online
Reporting
System/
доступна
за
адресою:
www.portlandoregon.gov/police/cor. Перевіряйте цю вебсторінку на наявність нових можливостей подачі
повідомлень.

Коли НЕ ПОТРІБНО дзвонити ні на один із цих
номерів
Коли Вам необхідно дізнатися інформацію щодо фірми,
послуг, дорожних умов або Ви хочете повідомити про
відключення електроенергії або тварину, яка не становить
безпосередньої небезпеки, не телефонуйте 9-1-1 або на
номер неекстреної служби.
Якщо Ви хочете поскаржитись або задати запитання щодо
наданої містом послуги, зателефонуйте на інформаційну
лінію міста та округу на номер 503-823-4000, і Вам нададуть
номер телефону бюро, яке матиме змогу відповісти на Ваш
дзвінок.

Невідкладна допомога 9-1-1
Неекстрена служба 503-823-3333
Інформаційне бюро м. Портленда 503-823-4000

Невідкладна допомога 9-1-1
Неекстрена служба 503-823-3333
Інформаційне бюро м. Портленда 503-823-4000

Коли телефонувати 9-1-1 та на
номер неекстреної служби 503-823-3333
Коли телефонувати 9-1-1
Телефонуйте 9-1-1 при надзвичайній ситуації, яка
потребує негайної допомоги поліцейських, пожежників або
медичного персоналу. Наприклад, при вчиненні злочину
на даний момент: бійки, крадіжки, стрілянини; пожежі в
комерційному або житловому будинку, машині; при
екстреній ситуації медичного характеру – серцевому
нападі, інсульті або автомобільній аварії з
пошкодженнями. Якщо Ви не впевнені, чи є ситуація
надзвичайною, зателефонуйте 9-1-1, і особа, яка
прийматиме Ваш дзвінок, визначить необхідність надання
Вам невідкладної допомоги.

Чому я маю чекати на лінії?

Під час того, як Ви розмовляєте телефоном, особа, яка
приймає Ваш дзвінок, направляє Вашу інформацію до
диспетчера, який безпосередньо зв’язується з
пожежниками,
медичним
персоналом
або
поліцейськими. Поки Ви чекаєте на лінії та відповідаєте
на запитання, допомога вже в дорозі.
Особі, яка приймає Ваш дзвінок, може знадобитись
додаткова інформація, яку необхідно надати
службовцям. Не кладіть слухавку, доки Вам не вкажуть
зробити інакше.

Коли Ви телефонуєте 9-1-1, особа, яка приймає Ваш
дзвінок, запитає про характер надзвичайної ситуації (чи
стосується вона діяльності пожежників, медичних
працівників, поліції) та її місцерозташування. Особа, яка
приймає Ваш дзвінок, також запитає про таке:

• фізичний опис причетних осіб;
• опис пожежі;
• травми або симптоми особи, якій необхідна
невідкладна медична допомога;

• Ваше ім’я та номер телефону.
Запитання особи, яка приймає Ваш дзвінок, дуже
важливі. Вони нададуть змогу швидко спрямувати до
Вас необхідну допомогу. Відповіді на ці запитання не
затримують прибуття допомоги.

503-823-3333 - номер неекстреної служби, на який Ви
можете зателефонувати 24 години на добу для
отримання допомоги поліції при виникненні неекстрених
ситуацій. Збережіть цей номер у Вашому телефоні, щоб
Ви могли скористатись ним за необхідністю.
Використання номеру неекстреної служби дає змогу 91-1 відповідати на дійсно невідкладні дзвінки. Особи, які
відповідають на дзвінки 9-1-1, відповідають також і на
номер неекстреної служби. Якщо ви зателефонуєте 9-11 і Ваше питання не потребує терміновості, Вас
попросять покласти слухавку та зателефонувати на
номер неекстреної служби.
Приклади ситуацій, коли Ви маєте зателефонувати на
номер 503-823-3333:

• у Ваш будинок проникли злодії в той час, коли Ви були на
роботі. Злодія всередині немає, і Ви в безпеці,

Мобільні телефони та 9-1-1
Яку інформацію я маю надати 9-1-1?

Коли телефонувати на номер неекстреної
служби

Коли Ви телефонуєте 9-1-1 з мобільного телефону, Ви
почуєте автоматичний запис, в якому Вас попросять
натиснути на будь-яку клавішу або вимовити “9-1-1” після
гудка. Цей фільтр призначений для того, щоб звести до
мінімуму випадкові дзвінки на 9-1-1. Це також дає
можливість особам, які приймають дзвінки, бути
готовими відповісти на Ваш невідкладний дзвінок.
Будь ласка, не думайте, що особі, яка приймає Ваш
дзвінок, відома Ваша особиста інформація та Ваше
місцезнаходження. Будьте готовими відповісти на
запитання. Завжди добре знати своє місцезнаходження,
коли Ви телефонуєте.

Чи
можливо
перекладача?

скористатись

послугами

Послуги перекладачів доступні для осіб, які телефонують
9-1-1 та на номер неекстреної служби. Будь ласка,
зачекайте на лінії, доки особа, яка приймає дзвінок,
з’єднає Вас з перекладачем.

• Ваша дитина, яка втекла з дому, повернулась,
• Ви хочете повідомити додаткову інформацію щодо
випадку, про який Ви вже повідомляли,
• Вашу машину викрали вночі,
• Ваше майно було зловмисно зруйновано раніше.
Ви також можете зателефонувати на номер 503-823-3333 і
повідомити про підозрілу діяльність у Вашому районі.
Приклади підозрілої діяльності:

• людина ходить по вулиці і заглядає у вікно кожного
автомобіля,
• людина підходить до Вас з такими незвичайними
проханнями, як позичити гроші на бензин або
пожертвувати гроші на благодійність, не маючи при
цьому ніяких офіційних документів,
• Ви помітили людей на вулиці, які поводяться підозріло.
Хоча на даний момент і не відбувається очевидного
злочину і ніхто не знаходиться в небезпеці, Ви би хотіли,
щоб поліцейські це перевірили.

