
  ...للطوارئ 911 على اتصل فقط ...الهاتف تغلق الطارئةال تالحاال من نوع ألي هو 911 

 911 يأخر ان ممكن طارئ غير لوضع 911 بــــــــ االتصال تتحدثعند ال او جيد، بشكل االنكليزية تتحدث ال انك لو سواءحتى. الطارئة الحاالت لكل الطوارئ هاتف رقم هو

 حقيقية بحاجة يكون اخر شخص الى الوصول في مساعدتكالمساعدة يمكنه 911 في البدالة عامل مطلقًا، االنكليزية فاالسعا سيارة او الحريق دائرة الشرطة، تحتاج آنت

 يمكنك .المساعدة تلك انالى لك سيبدو انه ورغم فوري، بمترجم ايصالك خالل من تعيش آنت اذا اليهم آذلك،. 911 على االتصال

 وشك على جريمة مثل فقط، الطارئة للحاالت 911 بــ البدالةاتصل عامل يكون ما بمجرد. الهاتف التغلق ،ُفصل قد فيالهاتف او قاطعة،الم في او غرين، بولنغ بـ محددة مدينة في

 لطوارئ االسعاف طلب او حريق، او تحدث، انها او الحدوث  ابقى مجانًا، لك فوري بمترجم ستتصل هي او هو وجاهز، طارئة،قادر حالة لديك آان اذا. آنتاآي والية من مكان اي

 .طبية.ستصل والمساعدة سيرسلهادئ سيجيب الذي البدالة عامل . 911 على اتصل

 270-393-4000 على االتصال يمكن طارئة الغير للحاالت911 في البدالة عامل منك سيحتاجها معلومات.اليك المناسبة الطوارئ خدمة

 االتصاالت من العديد هناك. بالهاتف باللعب لألطفال تسمح ال تككذلكحال ماهي – 911 " هو البدالة عامل سيسأله شيء اول

 علم. بالهاتف االطفال للعب نتيجة هي 911 مرآز في ُتستلم الطارئة؟التي

 عامل  . 911 لنظام المناسب االستخدام الطفل: عن ايضا سيسأل البدالة

 ؟بجرح اصيب واحد اي هناك هل... يحدث؟ ماذا... مكانك؟

 باالسلحة مشارآات يا هناك هل

 

 

 

 

 

 

 

 
    غرين بولنغ لمدينة محفوظة الحفوف جميع 1998-2009



 .911 بـ ثانية مرة اتصل عنك،

 االتصال انقطع اذا. الصمت من قصيرة فترة هناك ستكون

 ممكن

 لتتص ال

  :مثل الضرورية، المعلومات لتزويد مستعدًا آن

 .باالسلحة مشارآات هناك آان

 طبيعة

 فوري مترجم الى بحاجة آنت اذا. الهاتف التغلق. الطارئة

 .حقيقة طارئة حالة ولديه

  الحاالت من نوع اي لديك آان اذا 911 الرقم على اتصل

 

 

 

 

 

 المساعدة على الحصول من شخص يأخر ان

 اذا او جرحى، المكان، الطارئ، الوضع

 منزلك في يعمل واحد هاتف على االقل على احصل

 

 ذلك ألن طارئ، غير لوضع 911 بـ

    غرين بولنغ لمدينة محفوظة الحفوف جميع 1998-2009

 

 
 غرين بولنغ اطفاء دائرة الى خاص شكر

 ايميل جو والى ;الطوارئ خدمات

بالصورللمشارآةنيوزديليصحيفة

  270-393-4000  طارئة الغير للحاالت

هاتف                   بنا اتصل

  911                  الطوارئ

 

 غرين بولنغ شرطة دائرة

 

 

 

 

     اتصل
911  

 

 الحاالت في
  الطارئة


