
 

9-1-1 ይደውሉ 

የፖሊስ፣ የእሳት  ወይም 
የህክምና አገልግሎት ከታች  
የተዘረዘሩትን የሚመሳስሉ 
አደዎች ላይ አስፈላጊ ሲሆን 

ወንጀል እየተፈፀመ ባለበት 
ሁኔታ ወይም ወዲያው 
ወንጀሉን መፈጸሙን ተከትሎ፤ 
በተለይም ተጠርጣሪው ወንጀሉ 
በተፈጸመበት ቦታ  ያለ እንደሆነ 

ከፍተኛ  የጥቃት ወንጀሎች 
ለምሳሌ በስለት መወጋት፣ 
ዝርፊያ እንዲሁም በቤተሰብ 
መካከል የሚነሳ ፀብ እና 
ድብድብ 

የእሳት/ የጤና አደጋ 

የተኩስ ድምፅ ወይም ሽጉጥ 
ወይም ሌሎች አደገኛ 
መሳሪያዎች የታጠቀ ሰው 

የመኖሪያ ቤት/የስራ ቦታ 
መዳፈር(ሰርጎ-ገብ) 

በሰው ላይ ጎዳት ያስከተለ፣ 
በንብረት ላይ ከፍተኛ ጎዳት 
ያደረሰ እና የመንገድ መዘጋጋት 
ያስከተለ የመኪና አደጋ 

በህገወጥ ሁኔታ እና 
መንገድ በመዝጋት የቆሙ 
መኪናዎች 

በፖሊስ የሚፈለጉ ወንጀለኛ 
የተመለከቱ እንደሆነ  

አጠራጣሪ ሰዎች 

3-1-1 ይደውሉ 

ለከተማዋን  አገልግሎት እና  
አስቸኻይ ያልሆኑ የፖሊስ 
እርዳታ የማይሹ ጉዳት 
ሲገጥሞት፣ ከታች  
የተዘረዘሩትን የሚመሳስሉ  

የህብረተሰብ  ስራዎችን(Public 
Works)፣የተሽከርካሪ ጎዳዮች 
ዲፓርትመንት(Department 
of Motor Vehicles)፣ 
የሀይልና  (Department of 
Energy) የሰብአዊ 
አገልግሎቶችን (Human 
Services) የመሳሰሉ 
የከተማውን  አገልግሎቶች እና 
መረጃዎች ሲያስፈልግዎ (2-1-1   
እባክዎ ይመልሱ! ምሪቶች) 

የመኪና ማቆሚያ አገልግሎት 

የቆሻሻ ማንሳት ችግሮች 
ወይም ስለ ግዙፍ እቃዎች 
ለመጠየቅ 

የተበላሹ መንገዶችን ማመልከት 

የጛሮ መንገድ(alley) ለማጽዳት 
እና ለማደስ 

የተበላሹ ሚትሮች 

የከተማ ኤጀንሲ የስልክ 
ቁጥሮች፣ አድራሻዎች እና 
የአገልግሎት መስጫ ሰአታት 

የተጣሉ አውቶሞቢሎችጀከ 

ከወቅትና ከአየር ንብረት ጋር 
በተያያዘ የሚገጥም አደጋዎች 

Karima Holmes, Director 

2720 Martin Luther King Jr. Avenue, SE 
Washington, DC 20032 

     ስልክ : 202-730-0524 

     ፋክስ: 202-730-0514 

      ቲቲዋይ (TTY): 202-730-0524 

www.ouc.dc.gov 

     የተቀነባበረ ኮሚኒኬሽን ቢሮ  
(Office of Unified Communications) 

ለማን መደወል ይገባኛል? 

OfficeofUnifiedCommunications 

311DCgov 

የህዝብ ደህንነት  ከህዝብ 
አገልግሎት ጋር የሚገናኝበት 



Mayor’s Message 

ስለ ኤጀንሲው ስማርት911 311  አገልግሎቶች 

የተቀነባበረ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ( ኦዩሲ) 
Office of Unified Communications 
(OUC) ራእይ በዲስትሪክቱ  ድንገተኛ  እና 
ድንገተኛ  ላልሆኑ ጥሪዎች ፈጣን፤ ሞያዊ እና 
ወጪን- ያማከለ  ምላሾች መስጠት ነው። 
ኦዩሲ (OUC)  በኦክቶበ 2004 
የሜትሮፖሊታን ፖሊስ ዲፓርትመንት፣ ዲሲ 
የእሳት እና የጤና ድንገተኛ አገልግሎትን እና 
የከንቲባው የከተማው የስልክ ማእከልን 
በማቀናጀት ተቋቋመ። 

ኦዩሲ (OUC) ሜትሮፖሊታን አካባቢውን 
በማገልገ  የተማከለ የአደጋ ግዜ እና ድንገተኛ 
ያልሆነ ግንኙነቶችን፣ የራዲዮ ቴክኖሎጂ  
በማስተዳደር አመሪቂ የደንበኛ አገልግሎት 
ይሰጣል። 

 
 
            

 

 ኦዩሲ (OUC ) 5 ክፍሎች ያካትታል 

                  911 ክንውን ክፍል 

               311 ክንውን ክፍል 

            የቴክኖሎጂ ክንውን ክፍል 

     ንግግሮችን ወደ ፅሁፍ የሚቀይር ክፍል 

        የኤጀንሲ አስተዳደር  

ስማርት 911 የተቀነባበረ ኮሚኒኬሽን ቢሮ (Office of 
Unified Communications ) ለርሶ የሚሰጦ ነጻ ሀገር 
አቀፍ አገልግሎት ነው። በአደጋ ግዜ የእርዳታ ሰራተኞች 
በቅዲሚያ ሊያውቁ ይገባቸዋል የሚሉትን ወሳኝ የሆነ 
የግል እና የጤና መረጃን የያዘ የደህንነት መረጃ(Safety 
Profile) ለቤተሰቦ ይፍጠሩ ። ስለዚህ 9-1-1 
በሚደውሉበት ጊዜ መረጃዎ ወዲያውኑ ይቀርባል፣ 
ጥሪውን የሚቀበለው ሰው ወይም የመጀመሪያ የእርዳታ 
ሰራተኛው በተሻለ ፍጥነት እና ውጤታማ በሆነ መልኩ 
እንዲረዳዎት ያችለዋል። 

 
 
 
ለቤትዎ የደህንነት መረጃ(Safety Profile ) 
ለመፍጠር www.smart911.com  በመግባት 
መረጆዎትን ለ 9-1-1 ዝግጁ ያድርጉ። 
 
 
  
•ለቤተሰብ  አባሎ ከመደወሎ አስቀድሞ ለ 9-1-1 ይደውሉ። 
የእርዳታ ሰራተኞች ወደ እርሶ እየገሰገሱ ባሉበት ወቅት ሁኔታውን 
ለቤተሰቦ ማሳወቅ ይቻላል። 
•በመስመር ላይ በመቆየት ጥያቄዎችን በሙሉ ይመልሱ።  የስልክ 
ተቀባዩ  የበለጠ መረጃ ሲኖረው የተሻለ ሊረዳዎት ይችላል። 
• በትእግስት እና በእርጋታ ለመቆየት ይሞክሩ። እርዳታ ወደ እርሶ  
እየመጣ ባለበት ወቅት  የስልክ ተቀባዩ  እና  የአደጋ ግዜ አሰማሪው 
ጥያቄዎችን ሊጠይቆዎት  ሊያስፈልገው ይችል ይሆናል።  

 
 
 
 
 
 
 

  
ከተማ የስልክ ጥሪ ማእከሉ (Citywide Call Center) አላማ 
ለነዋሪዎች፣ ለአባሎቹ እና ጎብኚዎች የከተማ አገልግሎቶችን፣  
ቁጥሮችን እና አስቸኻይ ያልሆኑ የፖሊስ መረጃዎችን በተማከለ 
ፈጣን እና ሙሉ አገልግሎት(one-stop service) ተሞክሮውን 
ማቅረብ ነው ። 

            

311 እንዴት ማግኘት እችላለሁ? 
1.3-1-1 በቀን 24 ሰአት፤ በአመት 365 ቀናት ይደውሉ 
2.የድሲ 311(DC 311) ስማርት ፎን አፕ ከህብረመረቡ ያውርዱ 
3.ጥያቅይዎትን በ311 በህብረመረቡ መስመር/ ኦን ላይን/  
(www.311.dc.gov) ያቅርቡ 

 
311 መደወል  ለምን ያስፈልገኛል?  
•የከተማ አስተዳደር ቆሻሻን ለማስወገድ፣የመሬት ጉድጘድ ፣ 
የተጠራቀመ ቆሻሻ እና ሪሳይክል የሚሆን ክምችትን የማስነሳት 
ለመሳሰሉ አገልግሎቶች ቀጠሮ ለማስያዝ 
•የከተማ ኤጀንሲ የስልክ ቁጥር እና የስራ ሰአቶችን ለመጠየቅ እና 
ሌሎች ተዛማች የደንበኛ አገልግሎቶች ለማግኘት 
•አይጥ ለማስወገድ እርዳታ ለመጠየቅ 
•ምግብ፤ መጠለያን፣ የገንዘብ እርዳታ እና የጤና ጥበቃን 
የሚመለከቱ ማህበራዊ አገልግሎቶች ወደሚሰጡ አካላት 
ለመመራት 
•የመንግስት ኤጀንሲዎች የስልክ ቁጥር፣ አድራሻ እና የስራ 
ሰአታትን ለማወቅ 
•ስለ ኤች አይ ቪ/ኤድስ እና ሌሎች ጠቃሚ የጤና መረጃዎች 
ለማግኘት 

  
 

 
 

911 ጠቃሚ መረጃዎች  
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