នាយកដាឋនប៉ូ លីសៃនទីរក ុងឡ
ុ ងប ិច
រេបៀបចាប់េផដ ើមដំេណើរការរក ុមឃាលំ
េមើលសហគមន៍
អំពរី ក ុមឃាលេំ មើលសហគមន៍
រក ុមឃាលំេមើលសហគមន៍គឺជារក ុមឧបករណ៍បងាករបទឧរកិដឋដ៏មានរបសិទធភាពខាលំងបំផុតមួ យែដលនាំ
ឲយសហគមន៍ និងប៉ូ លីស (នគរបាល) សហការគានបរងាកបបាននូ វបទឧរកិដឋ និងេធវ ើឲយសហគមន៍នានា
មានសុវតថ ិភាពកាន់ែតលអ ។ ដំេណាះរសាយភាជប់ “បលុកមួ យេទៅបលុកមួ យ” ៃនកមម វ ិធីអនុញាញតឲយសាគល់ចបាស់
អំពីអនកជិតខាងរបស់អនក និងប៉ូ លីសលបាតការពារតាមសងាកត់ េហើយនឹងបេរងៀនអន កឲយដឹងអំពីរេបៀប
េធវ ើការបងាករ ឬទប់សាកត់បទឧរកិដឋេនៅតាមែផន កមួ យៃនទមាលប់របចាំៃថង របស់អនក តាមរយៈការឃាលំេមើល
គានេទៅវ ិញេទៅមកយា៉ងសាមញញ ។
កមម វ ិធីេនះមិនទាមទារឲយមានការជួ បរបជុំគានញឹកញាប់េនាះេទ
និងមិនេសន ើសឲ
ុំ យមនុសសណាមានក់ដាក់
ខល ួនពួ កេគេទៅកនុងសភាពេរគាះថានក់។
ពួ កទទួ លចូ លរ ួមរតូវបានេគេសន ើសឲ
ុំ យរាយការណ៍អំពីសកមម ភាព
សងស័យរបាប់េទៅប៉ូ លីស និងអនុញាញតឲយពួ កេគរគប់រគងសាថនការណ៍។ េដើមបីចាប់េផដ ើមដំេណើរការរក ុមឃាលំ
េមើលេនៅសហគមន៍អនកបាន សូ មេមតាតេមើលបល ង់ ឬែផនទីេនៅទំព័រខាងេរកាយៃនបណណីេនះេដើមបីសាគល់
បាននូ វអន កឯកេទសផដ ល់េសវាកមម របចាំសងាកត់អនក។

េសចកដ ែី ណនាំអនុវតត នខ
៍ ល ីៗ & ឧបករណ៍/លិខិតូករណ៍សរមាប់េជាគជ័យ
•

•

•

•

•

រតូវមានការចូ លរ ួម — ចូ លរ ួមជាមួ យនឹងមនុសសនានាែដលមានរបវតត ិ និងអាយុខុសៗគាន
េដើមបីឆលុះបញាចំងេមើលសហគមន៍ទា ំងមូ លរបស់អនក
របារពធ េធវ ើកិចចរបជុំជាេទៀងទាត់ — របារពធ េធវ ើកិចចរបជុំជាេទៀងទាត់េដើមបីជួយឲយសមាជិក
សមាជិកាសាគល់គានេទៅ វ ិញេទៅមកបានចបាប់ និងេដើមបីសេរមចចិតតេលើយុទធសារសត និង
សកមម ភាពៃនកមម វ ិធី
“រក ុមអន កឃាលំេមើលតាមបងអច”
ួ — េសន ើសុំឲយរបជាពលរដឋ ចូលរ ួមេធវ ើជា “អន កឃាលំេមើលតាមបងអ ួច”
េនៅេពលែដលពួ កេគសថ ិតេនៅផទ ះ េដាយការរប ុងរបយ័តនេធវ ើការឃាលំេមើលកូ នៗ/កុមារៗ និង
សកមម ភាពមិនរបរកតីនានាេនៅកនុងសងាកត់េដើមបីរបាប់េទៅប៉ូ លីសភាលមៗ
រក ុមអន កបកែរប — រតូវមានឆនទ ៈ/សមតថ ភាពបកែរបព័ត៌មានទា ំងអស់េទៅជាភាសាេផសងៗ
ែដលចាំបាច់រតូវមានេដាយអន កមិនេចះនិយាយអង់េគល សេនៅតាមសហគមន៍អនក។ កនុងករណី
សំខាន់ចាំបាច់ រតូវមានអន កបកែរបមានក់េនៅកនុងកិចចរបជុំនានា។
រតូវចងចាំ…អន កមិនែមនជាប៉ូ លីសេទ — រំឭករបាប់េទៅសមាជិកសមាជិការទា ំងអស់ថា រក ុម
ឃាលំេមើលតាមសហគមន៍មិនែមនជាអបបមាទករេទ េហើយមិនរតូវែកល ងេធវ ើជាប៉ូ លីសេនាះេឡើយ។

នាយកដាឋនប៉ូ លីសៃនទីរក ុងឡ
ុ ងប ិច

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរក ុមឃាលំេមើលតាមសហគមន៍

េលខទូ រស័ពទែដលេរបើញឹកញាប់
ប៉ូលីសជំនួយសេរងាគះបនាទន់ & អគគ ីភ័យ
9-1-1
ែផនកបញជន
ូ ព័ត៌មានប៉ូលីស (ករណីមិនបនាទន់) 562-435-6711
ែផនកេពទយសតវ - 562-570-PETS (7387)
ែផនកអនុវតត នច
៍ បាប់ - 562-570-CODE (2633)
ែផនកលុបសានមរកេវមរកវាមេលើជញាជំង - 562-570-2773
មជឈមណឌលរបភពព័ត៌មានសងាកត់ - 562-570-1010
ែផនកអនុវតត នច
៍ បាប់ចំណត - 562-570-2866
ែផនករបមូ លសរមាម & និសសរណកមម សរមាម - 562-570-2876

ហត់ឡាញ PD (សារសំេឡង 24 េមា៉ងេពញ))
ហត់ឡា
ឡាញរាយការណ៍
ញរាយការណ៍អំពីណាកូ ទី
ហត់
ទីន
ន -- 562-570-7125
562-570-7125
បណា
ញទូរសពទ
រសពទផផដ ល
ដលកា
រែណនាំខលីៗេដើមបីប
ក ក បបនេចារ
បណា
ដ ដ ញទូ
់ ់ការែណនាំ
បរងា
រងា
បបនេចារ562-426-4847
562-426-4847
េសុ
ការណ៍អអំពំពីប
ីបទឧរកិ
ទឧរកិដ
ដឋ ឋ បណា
បណា
េសុ
ើបើបការណ៍
ដ ញផដល់កា
ការែណនាំ
រែណនាំខ
ខល ីៗល ីៗ--562-570-5593
562-570-5593
បណដ ឹង
ដ ឹងអំ
អំព
ពីក
ីករណីចរាចរណ៍ -- 562-570-7209
បណ
562-570-7209

រក ុមបរងាកបឧរកិដឋកមម របចាំតំបន់េនៅឡ
ូ សអង់េជែឡស :
េហៅទូ
រស័
ទ េទៅេលខ(800)
(800)222-TIPS
222-TIPS(8477)
(8477) ឬ រាយការណ៍
រាយការណ ៍តាមសារជាអកសររបស់
លល
វិ វិ
េហៅទូ
រស័
ពព
ទ េទៅេលខ
មសារជាអកសររបស់អអន កេទៅ
ន កេទៅ(274637)
(274637)ឬឬេមើេមើ
បសាយែដលមានអាសយដា
ឋ
ន
www.lacrimestoppers.org
បសាយែដលមានអាសយដាឋន www.lacrimestoppers.org

តាមេយើងខញុំេលើបណា
ដ ញព័ត៌មានសងគ ម:

@LBPD

www.nixle.com

LongBeachPD.CA

