Gọi ngay 110
nếu:
・Bị kẻ trộm đột nhập! (Nhìn thấy kẻ trộm)
・Bị giật đồ (Bị trộm mất đồ)！
・Đang cãi nhau, gây hấn! (Bị bạo hành)
・Xảy ra tai nạn giao thông!
・Có người nằm bất tỉnh trên đường!
・Có người (xe) khả nghi! v.v…

Nếu muốn trao đổi với
cảnh
sát
nhưng
KHÔNG khẩn cấp,
vui lòng quay số #9110
・Lừa đảo và kinh doanh vô đạo đức
・Thiệt hại do thư rác
・Mối quan hệ với hàng xóm v.v…

Nếu điện thoại không có/không sử dụng
được nút “#”, hãy gọi đến số 076-442-0110,
hoặc liên hệ với Sở cảnh sát ở gần đó.
富 山 県 警 察 本 部 通 信 指 令 課
Phòng Chỉ huy Liên lạc Trụ sở Cảnh sát tỉnh Toyama

Có cảnh sát phụ trách trực 24/24!
○

Người nước nào? (Xác nhận ngôn ngữ)

○

Vị trí? (Địa chỉ hoặc cửa hàng, tòa nhà dễ nhận biết v.v.)

○

Vụ việc hay tai nạn?

○

Có phải vụ việc (tai nạn) vừa xảy ra không?

○

Thông tin về phạm nhân? (Giới tính, số người, tuổi tác,
trang phục, hướng bỏ chạy v.v…)

○ Thiệt hại hoặc tình huống đã chứng kiến?

Vừa nghe khai báo, vừa có người phụ trách khác điều
gấp xe tuần tra đến hiện trường nên hãy bình tĩnh trả
lời các câu hỏi của cảnh sát nhé.

Nếu gọi đến 110 bằng điện thoại di động
・ Mặc dù có thể xác định vị trí khai báo bằng chức năng GPS, nhưng độ
chính xác khác nhau tùy thuộc vào loại máy và vị trí khai cáo nên hãy
cho chúng tôi biết tên tòa nhà, tên ngã tư… dễ nhận biết gần đó.
・ Nếu di chuyển trong lúc khai báo, sẽ không xác định được vị trí.

Khi gọi nhầm đến 110
Đừng tắt máy mà không nói gì, hãy cho chúng tôi biết bạn đã gọi nhầm.

Khi không rõ địa chỉ của vị trí khai báo…
※ Nếu có “cột điện” sẽ biết đang ở đâu!
Vui lòng đọc số hiệu trên tấm biển Điện lực
Hokuriku (xem hình bên phải). (Cảnh sát sẽ hỏi)
※ Hãy cho chúng tôi biết địa điểm dễ nhận biết.
Nút giao tín hiện, cửa hàng tiện lợi, trường học,
bệnh viện, tòa nhà, cửa hàng v.v...

