LÀM GÌ ĐỂ TỐ CÁO TỘI PHẠM
Tố cáo các hành vi tội phạm đã xảy ra với bản thân hoặc ai đó là một phần quan trọng để giúp đảm bảo an toàn cho
chính mình, người thân và cộng đồng. Nếu bạn có thông tin về một hành động tội phạm đã xảy ra hoặc có thể xảy ra
hoặc về một ai đó có liên quan đến hoạt động tội phạm, thông tin của bạn có thể giúp cảnh sát xử lý tội và ngăn chặn
hoạt động tội phạm.
Bạn có thể báo cáo bằng cách tới gặp chúng tôi, gọi điện thoại và qua mạng điện tử. Tùy theo độ khẩn cấp của vụ việc ,
bạn có thể chọn cách nào phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình và bạn thấy thoải mái.
911

- Trong các trường hợp khẩn cấp hoặc khi có hành động tội phạm đang diễn ra
Citizen Online Police Report System – Hệ thống báo cảnh sát qua mạng cho công dân (www.calgarypolice.ca)
-Mất tài sản hoặc bị mất trộm dưới $5,000 (trừ các loại súng, biển số hoặc quỹ do chính phủ ban hành hay thẻ
căn cước)
- Tổn hại tới tài sản hoặc phương tiện dưới $5,000
- Bị mất trộm trong xe dưới $5,000.
(403) 266-1234
- Tất cả các hành động tội phạm khác phải được báo cho cảnh sát theo số ĐT (403) 266-1234 khu vựchoặc tới
văn phòng cảnh sát.
-Cơ quan Cảnh sát Calgary khuyến khích cư dân Calgary tố cáo tội phạm để giúp cảnh sát định hướng và chỉ huy
tuần tra tốt hơn.
Văn phòng cảnh sát khu vực
- Tất cả các hành động tội phạm khác phải được báo cho cảnh sát theo số ĐT (403) 266-1234 khu vựchoặc tới
văn phòng cảnh sát.
-Cơ quan Cảnh sát Calgary khuyến khích cư dân Calgary tố cáo tội phạm để giúp cảnh sát định hướng và chỉ huy
tuần tra tốt hơn.
Đường dây nóng về tội phạm ma túy (403) 428-8100
- Cơ quan Cảnh sát Calgary nhận cuộc gọi của cư dân báo về hành động tội phạm liên quan tới ma túy và không
muốn công khai danh tính.
-Đường dây nóng về tội phạm ma túy là một cách mà cư dân có thể hỗ trợ cảnh sát bằng cách cung cấp thông tin
và không bao giờ phải nêu danh tính hoặc làm chứng tại tòa.
Đường dây nóng người ngăn chặn tội phạm 1 800 222-8477
- Người ngăn chặn Tội phạm là một tổ chức phi lợi nhuận nhận cuộc gọi của cư dân khi muốn tố cáo tội phạm và
muốn được bảo mật danh tính.
311
- Gọi để báo về các hành động vẽ bẩn nơi công cộng (graffiti)

