9-1-1 ព័តមា
៌ ន អំពល
ី ទ្ធ ភាពចូ លប្រើ្ាស់
ទូ រស័ព្ទបង់ថ្លៃ ក្នុងទីក្ក្ ុង ក្រូវបានដម្ៃ ើង មដើ្បីឱ្យមោក្
អ្ន ក្អាចមៅទូ រស័ព្ទមៅ 9-1-1 បាន មដើ្បីទទួ លបាន
ជំនួយ មោយ្ិនចំបាច់ោក្់ក្បាក្់ ក្នុងទូ រស័ព្ទម ើយ ។
មានអ្ន ក្បក្ប្ក្បជាង 150 ភាសា សក្មាប់ជួយក្បជា
ព្លរដឋ មៅ្ូ លោឋន ប្ដល្ិនមចេះនិយាយ ភាសា
អ្ង់មលៃ ស ។

ព័ត៌មានរន្នែ ម ស្មារ់ការប្តៀមលកខ
ណៈចំប េះប្រេះមហនត រាយ
សូ ្ចូ លម្ើលមលហ្ទំព្័រន្ទយក្ោឋនរបស់មយើង ៖
longbeach.gov/disasterpreparedness
longbeach.gov/fire
longbeach.gov/police
longbeach.gov/CivilService

បរ ិក្ខារ 9-1-1 លឺបងក រលទធ ភាព្្ុខងារ TTY សក្មាប់
្នុសសលៃ ង់ និងអ្ន ក្សាាប់្ិនសូ វឮ ។

មលខសមគងារេះបន្ទទន់ ភាាប់ផ្ទទល់ម្សងៗ មទៀរ ៖

ការប្ញើសារ-បៅ-9-1-1 នឹងមកដល់ឆារ់ៗ បនេះ

នគរាល- 562-435-6711

ម្ញើសារ-មៅ-9-1-1 លឺជាបមចេ ក្ វ ិទាលម ីជាង ក្នុងរដឋ ក្ខលីហ្វ័រ
ញ៉ា មហ្ើយនឹងអាចម្វ ើបាន មៅក្នុងមោន្ី ូ ស ប្អ្នប្ជ
មលស មៅបំណាច់ឆ្នំ 2017 ។ ស្រថ ភាព្ក្នុងក្ខរម្ញើសារ
អ្រថ បទ មៅ

អគគ ីភ័យ- 562-436-8211

9-1-1 នឹង្ា ល់សាធារណជន នូ វ្ម្ាបាយបប្នថ ្មទៀរ
ក្នុងក្ខរមសន ើសុំមសវាសមគងារេះបន្ទទន់ និង្ដ ល់ក្ខរគំក្ទ
បប្នថ ្ ដល់សហ្ល្ន៍្នុសសលៃ ង់ សាដប់សូវឮ និងព្ិបាក្
និយាយ ។
ព័ត៌មានគន្ ឹេះ ស្មារ់ការប្ញើសារ

• ក្ុំម្ញើសារ ក្នុងមព្លមបើក្បរ
• មក្រៀ្ខល ួនម្ៃ ើយសំណួរ និងអ្នុវរា តា្ក្ខរប្ណន្ទំ ព្ី

ការន្ណនំ កនុងការបៅ
ទ្ូ រស័ពទបៅបសវាសបគ្គេះ
រនទន់ 9-1-1 ៖
បៅបពលបោកអន ក ្តូវការជំនួយ
នគរាល ជំនួយអគគ ីភ័យ ឬជំនួយបវជជ
សាគសត ។

បណា
ា ញក្បព្័នធ្សព្វ ្ាយសងរ ្ ៖
twitter.com/@LongBeachDP
Instagram/ @longbeachdprep
facebook.com/@LongBeachDisasterPreparedness
ចុេះម្មេះលម ីឥ ូ វមនេះ សក្មាប់ AlertLongBeach ៖
longbeach.gov/disasterpreparedness/ alertlong-beach/

អ្ន ក្បញ្ជន
ូ ព្័រ៌មាន 9-1-1

• ម្ញើសារ ជាពាក្យ្្ម តា – ម្ញើសាររបស់មោក្អ្ន ក្
មោយ្ិនមក្បើអ្ក្សរក្ខរ់ ក្គ្ភាសា ឬសញ្ញាអារ្ម ណ៍

• រ ូបភាព្ និង វ ីមដអ្ូ ្ិនអាចម្ញើមៅ 9-1-1 ក្នុងមព្ល
មនេះមទ

• ក្ខរមៅ ជាសំម ង មៅ 9-1-1 (មៅមព្លប្ដលអាចម្វ ើ
មៅបាន) លឺជា វ ិ្ីលអ និងមលឿន បំ្ុរ មដើ្បីមសន ើសុំ
ជំនួយ ។

ទី ក្ក្ ង
ុ ុ ងបច
៊ិ

ន្ទយក្ោឋនមក្រៀ្លក្ា ណៈ ចំមពាេះមក្គេះ្ហ្នា
រាយ និងក្បព្័នធទំន្ទក្់ទំនងសមគងារេះបន្ទទន់
2990 Redondo Ave
Long Beach, CA 90806
ទ្ូ រស័ពទ (562)570-9250 ទ្ូ រសារ (562)570-9254
អីន្ម៉ែល LongBeach-EOC@longbeach.gov

“ បៅទ្ូ រស័ពទ បរើបោកអន កអាចប្វ ើាន, បរើមិន
អាចបទ្ ប្ញើសារ វ ញ ”

ព្័រ៌មានមនេះ លឺអាចរក្បាន ក្នុងទក្្ង់ម្សងៗ មទៀរបាន តា្ក្ខរមសន ើសុំមៅមលខ
(562)570-9250 ។ ម្វ ើបចចុបបនន ភាព្ មៅប្ខក្ក្ក ោ ឆ្នំ 2017 ។
©2016 ទីក្ក្ ុង ុ ងប ៊ិច ។ រក្ាសិទធិក្លប់យា៉ាង ។

នយកដ្ឋានប្តៀមលកខ ណៈ ចំប េះ
ប្រេះមហនត រាយ និង្រព័នធទ្ំនក់
ទ្ំនងសបគ្គេះរនទន់

ឹ ពីបពលគួ របៅទ្ូ រស័ពទបៅ 9-1-1
្តូវដង

របរៀរបៅទ្ូ រស័ពទ ្ារ់ករណីអាសនន បៅបលខ 9-1-1

ក្បាប់អ្នក្បញ្ជន
ូ ជំនួយ ឱ្យដឹងព្ីក្បមភទអាសនន ប្ដលមោក្អ្ន ក្

មលខ 9-1-1 លឺសក្មាប់ប្រមព្លមានអាសនន ប៉ាុមណា
ណ េះ ។

ជំនួយ នឹង្តូវរញ្ជន
ូ បៅភា្មៗ

ក្ំព្ុងរាយក្ខរណ៍ ។ មចរគស់្ទេះ ក្ខរគំងមបេះដូ ង មក្គេះថានក្់

មោក្អ្ន ក្លួ រប្រចុចមៅ មៅ 9-1-1 ប្រក្នុងក្រណី ៖

ជំនួយ ក្ំព្ុងក្រូវបានមរៀបចំបញ្ជន
ូ មចញ ខណៈមព្លមោក្អ្ន ក្

ចរាចរណ៍ ឬព្ិ្ីជប់មលៀងឮោៃំង ? រក្ាភាព្នឹងនរ ។ ក្បសិនមបើ

•
•
•
•

រាយក្ខរណ៍ អ្ំព្ី ឧក្ក្ិដឋក្្ម ឬជនសងស័យ

ក្ំព្ុងនិយាយមៅក្ខន់អ្នក្បញ្ជន
ូ ព្័រ៌មាន 9-1-1 ។ ខណៈមព្ល

មោក្អ្ន ក្អាចម្ៃ ើយសំណួររបស់ព្ួក្មល បានក្ខន់ប្ររហ្័ស មន្ទេះព្ួ ក្

ជួ យនរណាមានក្់ ប្ដលរងរបួ ស និងក្រូវក្ខរជំនួយ

ជំនួយក្ំព្ុងសថ ិរមៅតា្្ល វូ អ្ន ក្បញ្ជន
ូ ព្័រ៌មាន 9-1-1 នឹងសួ រ

មលអាចបញ្ជន
ូ មសវា បានក្រឹ្ក្រូវក្នុងមលបឿនក្ខន់ប្ររហ្័ស មៅដល់

មោក្អ្ន ក្្ុំក្ៃិនប្្សង ឬម ើញអ្លរ ីភ័យ

សំណួរន្ទន្ទ បប្នថ ្មទៀរ ។

ទីតាំង របស់មោក្អ្ន ក្្ងប្ដរ ។

មោក្អ្ន ក្ ឬនរណាមានក្់ម្សងមទៀរ ក្ំព្ុងជួ បអាសនន

ព្័រ៌មានោងមក្ក្ខ្មនេះ ជួ យឱ្យអ្ន ក្បញ្ជន
ូ ព្័រ៌មាន 9-1-1 អាច

ប្្ន ក្មវជា សាគសា ។

បញ្ជន
ូ បុលរលិក្ និងបរ ិក្ខារ បានក្រឹ្ក្រូវ មៅក្ខន់ឧបបរា ិមហ្រុ

ក្បាប់អ្នក្បញ្ជន
ូ ជំនួយ ប្ដលទទួ លទូ រស័ព្ទ អ្ំព្ប
ី ញ្ញាខុស្រ ង ដូ ច

រាយក្ខរណ៍ អ្ំព្ីក្ខរបងក ររបួ សសាន្ ប្្ន ក្រាងក្ខរយ ចំមពាេះ

មន្ទេះ ៖

ជា ៖

•
•

មោក្អ្ន ក្ផ្ទទល់ ឬចំមពាេះនរណាមានក្់ម្សងមទៀរ
មោក្អ្ន ក្សងស័យថា មានបទឧក្ក្ិដឋ ក្ំព្ុងមក្ើរម ើង ។

...... ្ទ េះរបស់ខ្ុំ ក្ំព្ុងឆ្បម្េះ ។
បតើទ្ីតង
ំ រញ្ហា បៅឯណា?

...... មាដយរបស់ខ្ុំ បានដួ លមបាក្ក្ាលរបស់គរ់មហ្ើយ ។
...... ខ្ុំឮសំម ងរំោន ព្ីោងមក្ៅ មហ្ើយម ើញក្សមមាល

ក្បសិនមបើមោក្អ្ន ក្្ិនក្បាក្ដថាមរើ សាថនភាព្របស់មោក្

អ្ន ក្បញ្ជន
ូ ព្័រ៌មាន 9-1-1 អាចក្រូវបានទក្់ទង ព្ីក្លប់ឧបក្រណ៍

អ្ន ក្ លឺជាក្គអាសនន ឬយា៉ាងណាមន្ទេះ មោក្អ្ន ក្លួ រប្រមៅ

ជាមក្ចើនប្្នប្ទន ប្ដលអាចដំមណើរក្ខរមៅទូ រស័ព្ទបាន (ទូ រស័ព្ទ

ទូ រស័ព្ទមៅ 9-1-1 មដើ្បីធាន្ទសុវរថ ិភាព្ មហ្ើយទុក្ឱ្យអ្ន ក្បញ្ជន
ូ

មក្បើប្ខសជាក្បថ្ព្ណី ទូ រស័ព្ទចល័រ, VoIP) ។

ព្័រ៌មាន ប្ដលទទួ លក្ខរមៅទូ រស័ព្ទ របស់មោក្អ្ន ក្ ជាអ្ន ក្

្តូវដឹង ពីទ្ីតង
ំ ន្ដលបោកអន កសែិតបៅ ។ សូ ្ក្បាប់ អ្ន ក្បញ្ជន
ូ

ក្ុំោក្់ទូរស័ព្ទចុេះ រហ្ូ រទល់ប្រអ្ន ក្បញ្ជន
ូ ជំនួយ 9-1-1 ក្បាប់

សមក្្ចថាមរើ ក្រូវបញ្ជន
ូ ជំនួយ ឬ្ិនបញ្ជន
ូ មន្ទេះ ។

ជំនួយ អ្ំព្ី ម្មេះរបស់មោក្អ្ន ក្ មលខទូ រស័ព្ទ និងអាសយោឋន

មោក្អ្ន ក្ថា លួ រម្វ ើប្បបមនេះ ។ ព្ួ ក្មលអាចក្រូវក្ខរសួ រសំណួរ

របស់ទីតាំងមោក្អ្ន ក្ក្ំព្ុងមៅទូ រស័ព្ទមចញ្ក្ ។

បប្នថ ្ មដើ្បីជួយ ្គនដ ីនលរបាល អ្ន ក្ព្នៃ រ់អ្លរ ីភ័យ និងអ្ន ក្

ក្ខរដឹង ព្ីទីតាំងបញ្ញា ឬទីតាំង ប្ដលមោក្អ្ន ក្សថ ិរមៅ ក្បប្ហ្ល

ជំនួយមវជា សាគសា ឱ្យអាចរក្ម ើញមោក្អ្ន ក្ បានឆ្ប់ តា្ប្ដល

ជាព្័រ៌មានសំោន់បំ្ុរ ប្ដលមោក្អ្ន ក្អាច្ដ ល់ឱ្យ ក្នុងន្ទ្ជា

អាចម្វ ើមៅបាន ។

ក្ុំមៅទូ រស័ព្ទមៅ មលខ 9-1-1 ក្គន់ប្រមោយសារប្រមោក្អ្ន ក្

អ្ន ក្មៅទូ រស័ព្ទ 9-1-1 ។ ក្រូវដឹងព្ីទីក្ប្នៃ ងជុំ វ ិញខល ួនមោក្អ្ន ក្

ក្បសិនមោក្អ្ន ក្ចង់មបាេះបង់សំមណើរបស់មោក្អ្ន ក្ ក្នុងក្ំ ុ ង

ច្អ ិនអាហារមព្លោាចមោៃច មហ្ើយមភញៀវរបស់មោក្អ្ន ក្ នឹង

និង្ា ល់ព្័រ៌មានឱ្យបានល្អ ិរ តា្ប្ដលអាចម្វ ើមៅបាន ។

មព្លមៅទូ រស័ព្ទ ក្រូវនិយាយឱ្យបានចាស់ោស់ មៅក្ខន់អ្នក្

្ក្ដល់ក្នុងមព្លប៉ាុន្ទមនន្ទទីមទៀរ មដើ្បីជាក្ខរមលងមសើច ឬ

ក្បសិនមបើមោក្អ្ន ក្្ិនសារល់មលខ្ល វូ ក្រូវរក្ក្ប្នៃ ងសមារល់ងាយ

បញ្ជន
ូ ជំនួយ ្ុនមព្លោក្់ទូរស័ព្ទចុេះ ឬផ្ទដច់ ។

មោយសារមោក្អ្ន ក្មៅដល់យឺរ សក្មាប់ក្ខរក្បជុំ និងក្រូវក្ខរ

រក្ ឬ្ល វូ ្ៃ ងក្ខរ់ ។ ក្បសិនមបើមោក្អ្ន ក្មៅោងក្នុងអ្គរ្ំ ឬ

ជំនួយ ក្នុងក្ខរប្សវ ងរក្អាសយោឋន មន្ទេះម ើយ ។

អ្គរណា្ួ យ ប្ដលមានមក្ចើនជាន់ មោក្អ្ន ក្អាចជួ យ មសវាស

ខណៈមព្លប្ដលសាថនភាព្ទ ំងមន្ទេះ អាចរាប់ជា ក្គមាន

មគងារេះបន្ទទន់ មោយក្បាប់អ្នក្បញ្ជន
ូ ជំនួយ ឱ្យដឹងព្ីជាន់ ព្ីអា

អាសនន សក្មាប់មោក្អ្ន ក្ សាថនភាព្ទ ំងមន្ទេះ្ិនប្្នជា

ផ្ទរ់្ិនណា្ួ យ ប្ដលមោក្អ្ន ក្សថ ិរមៅ ។ល។

ឹ ពីបពលមិនគួ របៅទ្ូ រស័ពទបៅ 9-1-1
្តូវដង

បញ្ញាសុវរថ ិភាព្សាធារណៈមន្ទេះមទ ។ ក្ខរមក្បើក្បាស់ ក្បព្័នធ 9-1-1
ក្នុងលក្ា ណៈ្ិនស្រ្យលឺជាក្ខរខា េះោាយ្នធាន និងម្វ ើឱ្យ

្ួ យតា្បងអ ួច ។
...... ខ្ុំមទើបប្រ្ក្ដល់្ទេះ មហ្ើយ្ទេះរបស់ខ្ុំ ក្រូវបានមល
គស់ចូល ។

រប្ងៀនកូ នៗ ររស់បោកអន ក អំពី 9-1-1
ក្បាប់ក្ូនៗ របស់មោក្អ្ន ក្ ឱ្យដឹងថា 9-1-1 លឺជាមលខទូ រស័ព្ទ
ក្រូវមៅមៅ មៅមព្លព្ួ ក្មល ក្រូវក្ខរជំនួយ ឬព្ួ ក្មលម ើញមាន

បតើជារញ្ហាអវ ី?

ក្បព្័នធទូ រស័ព្ទចមងអ ៀរ មៅ្ជឈ្ណឌល 9-1-1 ។

នរណាមានក្់ក្រូវក្ខរជំនួយ ភាៃ្ៗ ។
វាជាក្ខរសំោន់ ប្ដលក្ុមារដឹង អ្ំព្ីមព្លជាក្់ោក្់ ប្ដលក្រូវមៅ

្តូវរកាភាពនឹងនរ ។ មៅមព្លមោក្អ្ន ក្និយាយទូ រស័ព្ទជា្ួ យ

ទូ រស័ព្ទមៅ មលខ 9-1-1 ។ ក្បាប់ព្ួក្មល ឱ្យដឹងថា ព្ួ ក្មលមៅ

អ្ន ក្ បញ្ជន
ូ ជំនួយ 9-1-1 មោក្អ្ន ក្ លឺជាប្ភន ក្ និងក្រមចៀក្ របស់

ទូ រស័ព្ទមចញមៅ ប្រមៅមព្លនរណាមានក្់ ឬអ្វ ី្ួយ រងអ្ំមព្ើបងក រ

ព្ួ ក្មល ។ មទេះបីជាមោក្អ្ន ក្អាចភ័យសៃ ន់មសាៃក្៏មោយ ក្៏ក្រូវ

របួ សសាន្ ឬសថ ិរក្នុងមក្គេះថានក្់ ឬក្បសិនមបើព្ួក្មលក្រូវក្ខរ្គនដ ី

ព្ាយា្ទប់អារ្ម ណ៍ ។ អ្ន ក្បញ្ជន
ូ ជំនួយ ក្៏ចំបាច់ក្រូវដឹងថាមរើ

នលរបាល អ្ន ក្ព្នៃ រ់អ្លរ ីភ័យ ឬមវជា បណឌិរ ប៉ាុមណា
ណ េះ ។

ឧក្ក្ិដឋក្្ម / សាថនភាព្ / ឧបទទវមហ្រុមន្ទេះ មទើបប្រក្រូវបានរក្
ម ើញ ឬវាមទើបប្របានមក្ើរម ើង?
“ចាក់បសារ មនដ្ឋក់ចូលបោប ៉ែ ” សូមចាក់បសារ
ទ្ូ រស័ពទចល័ត ររស់បោកអន កជានិចច បដើមបីបចៀស
វាង មិនឱ្យមានការបៅទ្ូ រសពទ បៅ បលខ 9-1-1
បដ្ឋយចចដនយ ។
ចង់កា្យជាអន ករញ្ជន
ូ ជំនួយ 9-1-1 ន្ដរឬបទ្ ? សូមចូ លបមើល បសវាសី វ ញលឡ
ុ ងប ៊ិច ស្មារ់ការបរើកដំបណើរការនន ។

