ان�ں:
حقا�ئ ق ج� ی

م�ں  911پر کال
صحت کی �ہ نگامی صورتحال ی
کرنے پر ک�ی ا توقع کر�ن ی چ�ا�ہ �ی ے
ض
غ�ر ملکی کارکنان کے ل�ی ے
عار�ی اور ی
گر آپ کو کو�ئ ی ا�ی ج
مر��ی نسی �ہ و ،تو
فورا  911پر کال کر�ی ں۔
ً
 911پر کال کے دوران :مدد حاصل کرنے کے ل�ی ے در�
ج
سواالت کے ج�وابات د�ی ں
• 911پر کال اٹھانے واال شخص آپ سے چ
پو�ھے گ�ا911“ :

 پول�ی س ،فا�ئ ر �ی ا ا�ی مبول�ی نس؟” م�ی ڈ�ی کل ا�ی جمر��ی نسی
کے ل�ی ے ک ہ� ی�ں “ا�ی مبول�ی نس۔” آپ کی کال کو ا�ی مبول�ی نس
ڈسپ�ی � کی ج�انب منتقل کر د�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔ فون بند نہ کر�ی ں۔
چ
•آپ کو مدد د�ی نے کے ل�ی ے  911پر کال اٹھانے واال شخص
م� ج
ک�ھ سواالت چ
چ
ر�م کی ضرورت
پو�ھے گ�ا۔ اگر آپ کو ا�ی ک ت
م�ں اپ�نی زبان کا نام بتا�ئ ی�ں۔ آپ کی کال کو ا�ی ک
�ہ و ،تو �ہ ی
م� ج
ر�م کی ج�انب منتقل کر د�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔ فون بند نہ کر�ی ں۔
ت

آپ کی ا�ی ج
م�ں ج�اننے کے
مر��ی نسی اور مقام کے بارے ی
ل�ی ے  911پر کال اٹھانے واال شخص در� ذ�ی ل سواالت
ج
گ
چ
ھے� ا:
پو�
•کون سی م�ی ڈ�ی کل ا�ی ج
مر��ی نسی �ہ ے؟

 911پر کال کے بعد :اگر آپ محفوظ �ہ ی�ں ،تو ج� ہ�اں پر �ہ ی�ں
و�ہ ی�ں ج
مو�ود ر�ہ ی�ں
• یپ�رام�ی ڈ�ی کس عملہ کے ساتھ ا�ی ک ا�ی مبول�ی نس آپ کی ج�انب
روانہ �ہ و ج�ا�ئ ے گ�ی۔ اگر محفوظ �ہ و ،تو اپ�نی ج�گہ کو نہ چ�ھوڑ�ی ں۔
•اگر آپ نے کسی دوسرے شخص کے ل�ی ے کال کی تھی ،تو

یپ�رام�ی ڈ�ی کس عملے کے ساتھ مالقات کر�ی ں اور ان ہ� ی�ں متعلقہ
شخص کے پاس لے ج�ا�ئ ی�ں۔

• یپ�رام�ی ڈ�ی کس ا�ی ک ط ب�ی ج�ا�ئ زہ مکمل کر�ی ں گے۔ وہ موقع پر
عال� بھی کر سکتے �ہ ی�ں اور اس کے بعد وہ مر�ی ض کو �ہ سپتال
ج
م�ں لے ج�ا�ئ ی�ں گے۔
�ی ا کسی نگ ہ�داشت صحت کی س ہ�ولت گ�اہ ی
اگر کام پر کو�ئ ی م�ی ڈ�ی کل ا�ی ج
مر��ی نسی �ہ و ج�ا�ئ ے ،تو  911پر
کال کر�ی ں اور در� ذ�ی ل معلومات استعمال کر�ی ں:
ج
پتہ:

•ا�ی ج
س�ر�ی ٹ کا نام،
مر��ی نسی کا ا�ی ڈر�ی س (ش ہ�ر ،ٹاؤن ،ٹ
نم�ر) ک�ی ا �ہ ے؟
�ہ اؤس �ی ا ر�ی ز�ی ڈ�ی نس ب
•آپ ک ہ�اں (ف�ی لڈ ،ک�ی �ب�ن  ،گودام ،بنک �ہ اؤس) پر
ج
مو�ود �ہ ی�ں؟
نم�ر ک�ی ا �ہ ے؟
•آپ کا ٹ�ی ل�ی فون  /س�ی ل فون ب
م� ج
ر�م کی ضرورت �ہ ے؟ اگر �ہ اں ،تو آپ کون
•ک�ی ا آپ کو ا�ی ک ت
سی زبان بولتے �ہ ی�ں؟
ان ج�وابات کی مدد سے کال اٹھانے واال شخص آپ کو مطلوبہ
مدد بھ�ی ج�نے کا ف�ی صلہ کرتا �ہ ے۔
مدد کے پ ہ� چ
ن�نے تک ان کی �ہ دا�ی ات پر عمل کر�ی ں۔

ان�رس�ی کشن:
ٹ
اور
م�ں ج�و زبان بولتا �ہ وں:
ی

