
 تقدیم تبلیغ إلى الشرطة
خالل انتشار فیروس كورونا

 ستبقى منشآت أقسام شرطة العاصمة مفتوحة خالل ھذه الفترة, ولكن للتخفیف من التعرض المحتمل
 النتشار فیروس كورونا (كوفید-19) , ستقوم شرطة العاصمة بواجبھا للحد من التعرض دون تقلیل

.مستوى الخدمة التي نقدمھا لمجتمعنا

فإذا أردت التبلیغ عن جریمة ,فال یتحتم علیك فعل ذلك شخصیأ
 یتاح لك طریقتان للتبلیغ عن غیر جرائم العنف دون التماس المباشر مع موظفي قسم شرطة

العاصمة
 تقدیم تبلیغ إلى الشرطة إلكترونیأ

 وفرت شرطة العاصمة أداة تبلیغ إلكترونیة عن الحاالت غیر الطارئة وذلك بمسح
الموجود أعاله , أو بزیارة موقعھا (QR) رمز اإلستجابة السریعة

https://mpdc.dc.gov/onlinepolicereport

 تقدیم تبلیغ إلى الشرطة ھاتفیأ
تم تكبیر وحدة التبلیغ الھاتفیة لمعالجة المكالمات الھاتفیة الواردة على رقم 911 و رقم 311

متى یجب علي اإلتصال برقم 911؟

إذا كان الحادث ذا طبیعة عنف أو حادث أوجریمة أسریة أو بسالح أو إصابة بالغة
إذا كان المشتبھ بھ في موقع الجریمة أو في جوارھا القریب

في حالة الطوارئ أو إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فویة

 فإذا استدعت الظروف استجابة الشرطة في أي وقت خالل المقابلة الھاتفیة األولى, سیقوم متلقي اإلتصال بإرسال
  . ضابط إلى الموقع

  لخدمات المدینة والحصول على المعلومات 24
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CONNECT WITH US

أتصل برقم 911
فورأ

عض الحیوانات 
اإلحتیال بواسطة بطافات اإلتمان

 تشویھ الممتلكات العامة أو
 الخاصة
التزویر

الضرب والھروب
سرفة الشخصیة

اإلبالغ عن إصابة
متفرقات

نشل من المحالت

شخص مریض إو مصاب
تھحم بسیط

 سرقة لوحات تسجیل السیارات أو
الدراجات

أخذ ممتلكات بغیر حق
 تھدید باإلضرار الجسدي أو

 تھدیدات جنحیة

 األضرار الالحقة بالممتلكات
 تحطیم الممتلكات

  فقدان الملكیات أو لوحات تسجیل السیارات 
 السرقة من الدرجة األولى والثانیة

السرقة من داخل سیارة

       

ما الحوادث التي أستطیع التبلیغ عنھا إلكترونیأ أو ھاتفیأ؟
 ستعالج وحدة التبلیغ الھاتفیة المكالمات الواردة على الرقم 311أو الرقم 911

 وتقوم بإنشاء تقریر عن كل الحوادث المذكورة أدناه
 وستعامل كل ھذه التقاریر بنفس المتابعة المكثفة التي تعامل بھا التقاریر التي تستلمھا شخصیأ

ھاتفیأ فقط إلكترونیأ أو ھاتفیأ

ساعةاتصل برقم 311




