Cách mô tả nghi phạm, phương tiện &
hành động

Khi nào tôi nên nộp một thông báo trực
tuyến?

Khi gọi để báo hoạt động tội phạm, cách bạn mô tả
những gì bạn quan sát được là rất quan trọng.
Thông tin của bạn sẽ giúp (các) nhân viên tiếp nhận
đánh giá tình hình và phản ứng một cách thích hợp.

Cục Cảnh sát Portland có một Hệ thống Thông báo
Trực tuyến dành cho Công dân. Hệ thống trên nền
internet này cho phép các công dân thông báo
những tội phạm nhất định phạm tội trong phạm vi
Thành phố Portland mà không có thông tin đáng
nghi nào.

Mô tả các nghi phạm
Lưu ý giới tính, chủng tộc, tuổi, chiều cao, cân nặng,
tóc, các vết sẹo, hình xăm, kính đeo, tóc tai, trang
phục và bất cứ gì khác có thể giúp cảnh sát tìm thấy
người đó. Nếu bạn không có thời gian để lưu ý tất
cả các điểm này, hãy tập trung vào các điểm mà
nghi phạm không thể thay đổi. Cũng lưu ý hướng
mà nghi phạm đi.
Mô tả phương tiện
Lưu ý biển số xe và hướng xe đang di chuyển. Sau
đó lưu ý màu, kiểu dáng, năm, kiểu thân xe và bất
kỳ đặc điểm nào khác như các vết lõm hoặc nhãn
dán thanh chắn.
Mô tả các hành động
Cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt về lý do tại sao
người này và hành vi của họ là đáng ngờ với bạn và
không bình thường trong khu phố của bạn. Điều này
sẽ hỗ trợ người nhận điện thoại trong việc ưu tiên
nhân viên phản hồi cuộc gọi của bạn.

Khi nào nên
Gọi 9-1-1 và
Số Không-Khẩn cấp

Các công dân có thể thông báo trực tuyến các loại
sự việc sau:

• Thông tin về tài sản bổ sung (dành cho thông
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•
•
•
•
•
•

báo đã nộp trước)
Mất tài sản
Trộm đồ
Hành động khả nghi trong ngày vừa qua (không
bao gồm các sự việc đang xảy ra)
Trộm cắp (từ một nơi ra vào công cộng)
Trộm cắp trên xe
Phá hoại (trừ vẽ bậy)
Phá hoại xe có động cơ

Có thể truy cập Hệ thống Thông báo Trực tuyến
dành cho Công dân tại
www.portlandoregon.gov/police/cor. Hãy kiểm tra
trang Web này thường xuyên để cập nhật các tùy
chọn thông báo mới.

Khi nào KHÔNG NÊN gọi một trong hai số
Khi bạn cần thông tin về một doanh nghiệp hoặc
dịch vụ, các điều kiện đường xá, hoặc bạn muốn
báo cúp điện hoặc một vấn đề về động vật không
phải là mối nguy hiểm trực tiếp, đừng gọi 9-1-1
hoặc số Không-Khẩn cấp.
Nếu bạn có khiếu nại hoặc câu hỏi liên quan đến
một dịch vụ được cung cấp bởi Thành phố, hãy gọi
Đường dây Thông tin Quận và Thành phố số 503823-4000 để yêu cầu số liên lạc của Cục cụ thể mà
có thể giải quyết cuộc gọi đó.

Khẩn cấp 9-1-1
Không-Khẩn cấp 503-823-3333
Thông tin Thành phố Portland 503-823-4000

Khẩn cấp 9-1-1
Không-Khẩn cấp 503-823-3333
Thông tin Thành phố Portland 503-823-4000

Khi nào nên gọi 9-1-1 và
số Không-Khẩn cấp 503-823-3333
Khi nào nên gọi 9-1-1

Tại sao tôi nên giữ cuộc gọi?

Gọi 9-1-1 khi đó là một trường hợp khẩn cấp đòi hỏi
phản ứng ngay lập tức từ cảnh sát, cứu hỏa hoặc xe
cứu thương. Ví dụ một vụ phạm tội đang diễn ra
như đánh nhau, trộm cắp, nổ súng, v.v...; một vụ
hỏa hoạn trong tòa nhà thương mại, nhà hoặc ô tô;
hoặc một trường hợp cấp cứu như đau tim, đột quỵ
hoặc đụng xe chấn thương. Nếu bạn không chắc
chắn trường hợp đó có khẩn cấp hay không, hãy gọi
9-1-1 và người nhận điện thoại sẽ xác định xem bạn
có cần hỗ trợ khẩn cấp hay không.

Trong khi bạn giữ cuộc gọi với người nhận điện
thoại, anh ấy hoặc cô ấy gửi thông tin của bạn đến
người tiếp nhận, người sẽ liên lạc trực tiếp với các
lực lượng phản ứng hỏa hoạn, cấp cứu và công an.
Nếu bạn giữ cuộc gọi và trả lời các câu hỏi, sự hỗ
trợ sẽ được gửi trực tiếp tới bạn.
Người nhận điện thoại có thể cần giữ cuộc gọi với
bạn để cung cấp các thông tin bổ sung cho lực lượng
phản ứng khẩn cấp. Không cúp máy cho đến khi bạn
được yêu cầu làm vậy.

9-1-1 sẽ hỏi tôi điều gì?
Khi bạn gọi 9-1-1, người nhận điện thoại sẽ hỏi bạn
về tính chất của các trường hợp khẩn cấp (hỏa
hoạn, y tế hay cảnh sát) và địa điểm nơi cần hỗ trợ.
Người nhận điện thoại cũng sẽ hỏi chi tiết cụ thể,
như:

• Mô tả nhận dạng những người liên quan.
• Mô tả ngọn lửa nào đó có thể bốc cháy.
• Thương tích hoặc triệu chứng của người đang
trong tình trạng cấp cứu y tế.

• Tên và số điện thoại của bạn.
Các câu hỏi của người nhận điện thoại là quan trọng
để tìm được sự hỗ trợ phù hợp dành cho bạn một
cách nhanh chóng. Trả lời các câu hỏi này không làm
trì hoãn việc phản ứng.

Điện thoại di động và 9-1-1

Khi nào nên gọi số Không-Khẩn cấp
Số Không-Khẩn cấp là 503-823-3333, bạn có thể gọi
24 giờ mỗi ngày để được cảnh sát Không-Khẩn cấp
giúp đỡ. Lưu số này vào điện thoại di động của bạn
để sẵn sàng sử dụng khi cần. Dùng số KhôngKhẩn cấp giúp giữ cho 9-1-1 sẵn sàng cho các
trường hợp khẩn cấp thực sự. Những người nhận
điện thoại trả lời các cuộc gọi 9-1-1 cũng trả lời
đường dây Không-Khẩn cấp. Nếu bạn gọi 9-1-1 cho
một vấn đề không khẩn cấp, bạn sẽ được chuyển
hướng đến cuộc gọi treo và gọi đến số Không-Khẩn
cấp.
Một số ví dụ về những lúc bạn nên gọi 503-8233333 bao gồm:

• Nhà bạn bị đột nhập khi bạn đang ở chỗ làm. Tên
•
•

trộm không còn ở đó và bạn được an toàn.
Con bạn bỏ đi và đã trở về nhà.
Bạn cần bổ sung thông tin vào một sự việc đã
được báo cáo trước đây.
Xe của bạn đã bị đánh cắp lúc nào đó vào nửa đêm.
Tài sản của bạn mới bị phá hoại.

Nếu bạn gọi 9-1-1 từ điện thoại di động, bạn sẽ
được chuyển đến chế độ ghi âm mà có hướng dẫn
bạn ấn nút nào đó hoặc nói "9-1-1" ở tiếng bíp. Bộ
lọc này có sẵn để giảm thiểu các cuộc gọi nhầm đến
9-1-1. Nó cho phép người nhận điện thoại luôn sẵn
sàng để trả lời cuộc gọi khẩn cấp của bạn.

•
•

Vui lòng không giả thiết rằng người nhận điện thoại
có thông tin cá nhân của bạn hoặc vị trí thực tế của
máy tính. Hãy chuẩn bị để trả lời các câu hỏi khi
được hỏi. Việc này luôn hữu ích để biết vị trí của
bạn khi bạn gọi đến.

• Một người đi bộ xuống con phố nhìn vào trong

Có phiên dịch viên ở đó không?
Dịch vụ ngôn ngữ sẵn có đối với những người gọi
đến 9-1-1 và số Không-Khẩn cấp. Vui lòng giữ cuộc
gọi để người nhận điện thoại kết nối bạn với một
phiên dịch viên.

Bạn cũng có thể gọi 503-823-3333 để báo về hành
động đáng ngờ trong khu phố của mình. Những ví
dụ về hành động đáng ngờ bao gồm:

mọi cửa sổ xe ô tô.
• Một người đến cửa nhà bạn với yêu cầu bất
thường, như tiền ga hay thức ăn, hoặc quyên góp
cho một tổ chức từ thiện khi mà người đó không
mang theo bất kỳ một văn bản chính thức nào cả.
• Bạn nhìn thấy một vài người ngoài đường phố
đang cư xử đáng ngờ. Mặc dù không có tội ác nào
đang xảy ra và không có ai gặp nguy hiểm, bạn
muốn gọi cảnh sát đến kiểm tra xem sao.

