التتصل بالرقم  199من أجل:
شرطة ونزر
خدمة وحماية

.



االعتفسارات العامة



الشكاوا المتعًقة باإلزعاج أو الح وانات
السا بة أو مواقف الس ارات



انقطاع الغاز أو مشكالت إمدادات الم ا



الحصول عًى معًومات عن الدوا ر الحكوم ة



معًومات دلبل الهاتف أو األرفام غ ر الطار ة
لًشرطة



معًومات عن إغالق المدارس أو حالة الطرق
أو إرشادات السفر

.

يمكن االتصال بالرقم  199من أي هاتف أرضي
أو هاتف متنقل أو هاتف متصل بخدمة اإلنترنت
أو الهواتف الخاصة بالصم

عندما تتصل بالرقم  199من:
 هاتف أرضي  -فإننإت تإتإصإل تإًإقإا إ إا
بشرطة ونزر ,فنن لديهم معًومات مإوعإعإة
تشمل العنوان الذي تتصإل مإنإ  .ومإن أمإةإًإة
ذلت هواتف الب وت والهواتف العامة.


هاتف متنفل :يتم توص ًت بمركز االعإتإبإابإة
لشؤون السالمة العامة األقرب لبرج االتصإال
الذي يستخدم هاتفت .وإن الحوامل الالعًك ة
تحدد خط الطول وارتفاع المتصً ن عن طريق
الهواتف المتنقًة .وإن مسإتإوا الإدقإة لإهإذ
المعًومات مختًف .وعواء اتصًت من هإاتإف
أرضي أو هاتف متنقل ،فس طًب منإت تإحإديإد
مكانت لضمان دقة االعتبابة لًطًب.



هاتف متصل باإلنترنت  : VOIPإذا كنت
تتصل بالرقم  199من هاتف متصل
باإلنترنت ،فس تم توص ًت بمركز االعتبابة ل
شؤون السالمة العامة ( PSAPل س في
ونزر) ثم يتم تحويًت لخدمة الشرطة المحً ة.
والتشمل هذ المعًومات ش ئا عن مكانت.
ويبب أن تالحظ أن االتصال من هاتف موصل
باالنترنت يمكن أن يتوقف عند انقطاع الت ار
الكهربا ي أو عند انقطاع خدمة اإلنترنت.

أرقام هواتف خدمات
بًدية ونزر

 - 211لًحصول عًى معًومات عن الخدمات
الحكوم ة أو الصح ة أو االجتماع ة.
 - 311لًحصول عًى مإعإًإومإات أو لإطإًإب خإدمإات
يًدية ونزر.

أرقام هواتف
لغ ر الطوارئ

الشرطة

591-852-1999

اإلطفاء

591-852-4444

اإلععاف

591-852-8955

ماذا تتوقع عندما تتصل
بالرقم 199

إن االتصال بالرقم  199يمكن أن
ينقذ ح اتت ،ويمكن
أن يساعدك عًى
إنقاذ ح اة
اآلخرين.

إن ”الطارئ“ هو األزمة المفاجئة غإ إر الإمإتإوقإعإة
التي تتطًب عمال فوريا.

تعً مات عند االتصال بالرقم 199


عًم األطعال بأن الرقإم  199هإو لإًإطإوارئ فإقإط،
وعًمهم ك ف ة االتصال ب .



تأكد من أنت في مكان رمن.
حافظ عًى هدو ت واتبع التعً مات المعطاة إل ت.

مةال:


إذا أصبت أنت أو شإخإآ رخإر وكإنإت بإحإاجإة
لعناية طب ة.





إذا رأيت حريقا أو دخانا.





جريمإة تإؤدي إلصإابإة أو الحإتإمإال إصإابإة أو
لتهديد لًح اة.

اعإإتإإمإإع ج إ إإدا وأجإإب عإإن كإإافإإة األعإإئإإًإإة ،فإإنن
المساعدة في طريقها إل ت ،وإن الإمإعإًإومإات الإتإي
تعط ها ضرورية لضباط الشرطة المتوجه ن إل ت.



إذا كنت تتبع عا قا يشت بأن عكران.





حدوث عرقة باعتخدام العنف أو عدم اعتخدام .

إذا اتصًت بالرقم  199عن طريق الخطأ ،فال تإقإفإل
الخط ،ألن أفراد الشرطة ع أتون إلى مكانت لإًإتإأكإد
من حاجتت.



عماع شخآ يصرخ طالبا النبدة.



عماع صوت زجاج يتكسر.



عماع انفبار أو إطالق رصاص.



إذا وقع لًتو حادث ع ارة.



إذا طًب منت شخآ رخر االتصال بإالإرقإم 199
لسبب التعرف .

إن شرطة ونزر هي مركز االعإتإبإابإة لشإؤون السإالمإة
العامة (  )PSAPح ث يتم الإرد عإًإى كإافإة االتصإاالت
بالرقم  199في مدينة ونزر..

عندما تدير الرقم  199وتطًب المساعدة ،حافظ عًإى
هدو ت والتإقإفإل الإهإالف .وإذا كإنإت تإطإًإب خإدمإة
اإلطفاء أو اإلععاف ،فس تإم تإحإويإًإت إلإى الإبإهإات
المختصة .أمإا إذا كإنإت تإطإًإب مسإاعإدة الشإرطإة،
فستوج إل ت بعض األعإئإًإة بإ إنإمإا
يتوج أفراد الشرطة إلى مكانت.
أمةًة عن األعئًة:


أين يقع الحادث؟



متى وقع الحادث؟



ماالذي يحصل؟ ولماذا؟



من المتورطون في الحادث؟

 199يعمل 84
عاعة في ال وم،



هل رأيإت أي أعإًإحإة؟ هإل تإحإدث أحإد عإن أي
أعًحة؟



وصف المتورط ن في الحادث

 515يوما



وجهة السفر؟

في السنة.



هل يشمل الحادث ع ارة؟ مارقإم لإوحإة السإ إارة؟
ماهي وجهة السفر؟



اعمت وعنوانت ورقم هاتفت وتاريخ م الدك.

إن مركز رقم
الطوارئ

