ਜੁਰਮ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਭਾਵੇ ਤੁਸ� ਹੋ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ,
ਆਪਣੇ ਿਪਆਰਾਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ. ਅਗਰ ਤਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮ ਜੋ ਕੇ ਹੋ ਚੁਿਕਆ ਹੈ ਜ� ਜੁਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਦੇ ਜੁਰਮ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪੋਿਲਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ.
ਤੁਸ� ਜੁਰਮ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਜ� ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ ਜ� ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਤੇ ਓਨਲਾਇਨ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸ� ਜੁਰਮ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੌਕੇ ਦੀ
ਆਵੱ ਸ਼ਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਚਦੇ ਹੋਏ, ਓਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤਹਾਨੂੰ ਸਬ ਤੋ ਿਜਆਦਾ ਮੁਨਾਿਸਬ ਲਗਦਾ ਹੈ.
911
- ਸੰ ਕਟ (ਅਪਾਤਕਾਲ) ਜ� ਜੁਰਮ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਨਾਗਿਰਕ ਓਨਲਾਇਨ ਪੋਿ ਲਸ ਿਰਪੋਰਟ ਿਸਸਟਮ (www.calgarypolice.ca)
- ਗੁਆਚੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜ� $5,000 ਤੋ ਘਟ ਚੋਰੀ (ਹਿਥਆਰ, ਲਸੰ ਸ ਪਲੇ ਟ, ਜ� ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦਤੇ ਫੰ ਡ ਜ� ਆਈ ਡੀ (ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪ�ਮਾਣ)
ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ)
- ਮਲਕੀਅਤ (ਜਾਇਦਾਦ) ਜ� ਗੱ ਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਛੇੜਖਾਨੀ
- ਗੱ ਡੀ ਿਵਚੋ $5,000 ਤੋ ਘਟ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋਰੀ

(403) 266-1234
- ਉਪਰ ਿਦਤੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਗੈਰ-ਸੰ ਕਟ ਲਾਈਨਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ - (403) 266-1234 ਜ� ਿਜਲਾ ਦਫਤਰ ਜਾਓ.

- ਕੈਲਗਰੀ ਪੋਿਲਸ ਸਰਿਵਸ ਕੈਲਗਰੀ ਿਨਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.
ਿਜਲਾ ਦਫਤਰ
- ਉਪਰ ਿਦਤੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਗੈਰ-ਸੰ ਕਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ - (403) 266-1234 ਜ� ਿਜਲਾ ਦਫਤਰ ਜਾਓ.
- ਕੈਲਗਰੀ ਪੋਿਲਸ ਸਰਿਵਸ ਕੈਲਗਰੀ ਿਨਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦਾ ਰੁਖ਼ (ਝੁਕਾਅ) ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਸ਼ ਨੂੰ ਿਦਸ਼ਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਕਣ.
ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੂਹ ਲਾਈਨ
- ਕੈਲਗਰੀ ਪੋਿਲਸ ਉਨ�� ਲੋ ਕ� ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਲ ਲੈ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਸਬੰ ਿਧਤ ਜੁਰਮ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤਰ� ਨਾਲ ਗੁਮਨਾਮ ਜ�
ਅਿਗਆਤ ਰਹਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
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ਿਦਵਾਰ ਉਪਰ ਅਣਇੱ ਛਤ ਿਲਖਤ ਜ� ਿਚੱ ਤਰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ

