LONG BEACH POLICE DEPARTMENT
PAANO MAGSIMULA NG ISANG
COMMUNITY WATCH GROUP
TUNGKOL SA COMMUNITY WATCH
Ang Community Watch ay isang napakuhusay na tool sa pagpigil ng krimeng pinagsasama
ang parehong komunidad at kapulisan upang pigilan ang krimen at gawing mas ligtas ang
mga komunidad. Ang “block-to-block” approach ng programa ay nagbibigay-daan upang
makilala mo ang iyong mga kapitbahay at ang iyong mga beat oﬃcer, at tuturuan ka kung
paano gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain ang pagpigil sa krimen, sa
simpleng paraan ng pagbabantay sa isa’t isa.
Hindi nangagailangan ang programa ng madalas na mga pagpupulong at hindi hinihinging
ilagay ng sinuman ang kanilang sarili sa alanganin. Hinihiling sa mga kalahok na iulat ang
anumang kahina-hinalang ak-bidad sa pulisya at hayaan silang mamahala sa sitwasyon.
Upang magsimula ng isang Community Watch sa iyong kapitbahayan, -ngnan ang mapa sa
kabilang pahina ng ﬂyer na ito upang matukoy ang Neighborhood Services Specialist sa
iyong lugar.

MGA TIP AT TOOL SA PAGTATAGUMPAY
•

•

•

•

•

Maging mapanglahok — magsama ng mga taong may iba’t ibang pinanggalingan at edad
na magsasalamin sa iyong buong komunidad
Magsagawa ng Mga Regular na Pulong — magsagawa ng mga regular na pulong upang
makatulong sa mga miyembrong makilala ang isa’t isa at magpasiya sa mga estratehiya at
ak-bidad ng programa
“Mga Taga-silip sa Bintana” — humiling sa mga taong maging “taga-silip sa bintana” kapag
nasa bahay sila, taga-ngin sa mga bata at taga-ulat ng mga hindi pangkaraniwang
ak-bidad sa mga kapitbahayan upang agad na iulat sa pulis
Mga Tagapagsalin — maging bukas / magkaroon ng kapasidad na isalin ang anumang
impormasyon sa ibang wikang kinakailangan ng mga hindi nagsasalita ng Ingles sa iyong
komunidad. Kung kinakailangan, magkaroon ng isang tagapagsalin sa mga pulong.
Tandaan…Hindi Ka Pulis…— ipaalala sa mga miyembro na ang mga community watch
group ay hindi mga vigilante at hindi dapat gampanan ang papel ng pulis.

Long Beach Police Department

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan ng Community Watch

MADALAS NA GAMITING MGA NUMERO NG TELEPONO
Emergency Police at Bumbero
9-1-1
Dispatch ng Pulisya (Hindi-Emergency) 562-435-6711
Mga Serbisyo ng Pangangalaga ng Hayop - 562-570-PETS (7387) Code Enforcement - 562-570-CODE (2633)
Pagpigil sa Graﬃ- - 562-570-2773
Neighborhood Resource Center - 562-570-1010
Pagpapatupad ng Parking - 562-570-2866
Pangongolekta ng Basura at Pagre-recycle - 562-570-2876

Mga Hotline ng PD (24 oras na Voicemail)
Narco-cs Hotline - 562-570-7125
Criminal Intelligence Sec. Tip Line - 562-570-5593

Gang Tip Line 562-426-4847
Mga Reklamo sa Trapiko - 562-570-7209

Pangrehiyong Tagapigil ng Krimen ng LA:
Tumawag sa (800) 222-TIPS (8477) o i-text ang iyong -p sa CRIMES (274637) o bisitahin ang
www.lacrimestoppers.org

SUNDAN KAMI SA SOCIAL MEDIA:

@LBPD

www.nixle.com

LongBeachPD.CA

