Austin Code Department
Austin Code သည် မမ ြို့တတ က
ော် ျငဝ
ော် တော်စညော််းကမော််းမျ ်းနှငော် စညော််းမျဉော််းစညော််းကမော််းမျ ်း တေချ ကက
ို ော်ညီမှုရှတစရနော် လိုပော်တ

ငော်ေညော်။ ကျွနော်ိုပော်တေ
ိုို့ ညော် တ မမျ ်းနှငော်

အမော်မျ ်း၏ လံိုခခံ တရ်း၊ ကျနော််းမ တရ်းနှငော် တရ ်းဥပတေအရ အေံို်း ပ နင
ို ော်တရ်းတက
ိုို့ ို က ကွယတ
ော် ပ်းေညော်။ အနတရ ယော်ရှတေ အတ ခအတနမျ ်းနှငော် စံချနော် စံညွှနော််းမမီတေ
အတ ခအတနမျ ်းကို ခွွဲ ခ ်းတ

ဝနော်တ

ော်ထတ
ို ၍
ော် အနညော််း

်းံို စံနှုနော််းနှငော် တေချ ကက
ို ော်ညီမှုရှတစရနော် ၎ငော််းကို လိုပော်တ

ငော်ပါေညော်။

ငော်မမ
ှု ျ ်း

ကျငော်ဝတော်စညော််းကမော််း ချ ်းတ

ကော်မက
ှု ို တိုငော်ကက ်း ခငော််း

ကျငော်ဝတော်စညော််းကမော််း ချ ်းတ

ကော်မှုကို 3-1-1 ေိုို့ ိုန်းော် တခေါ်

ို၍ စော်တစ ေမ
ိုို့ ဟိုတော် အွနလ
ော် င
ို ်းော် မှတစော် ငော် တင
ို ကော် က ်းစ တစော်တစ ငော် ပ၍
ိုို့
စော်တစ တင
ို ော်ကက ်းပါ။

ကျငော်ဝတော်စညော််းကမော််း ချ ်းတ

ကော်မှုမျ ်းနှငော် ပတော်ေကော်၍ တနောကော်ထပော် ေတငော််းအချကော်အလကော်မျ ်းအတွကော်

စော်တလရှေညော် ကျငဝ
ော် တော်စညော််းကမော််း ချ ်းတ

ကော်မမ
ှု ျ ်းစ ရငော််း

ကို က်းို က ်းပါ။

ကျငော်ဝတော်စညော််းကမော််း

ိုငော်ရ တင
ို ော်ကက ်းေညော် အမှုမျ ်းကို ရှ တ ွ ခငော််း

Citizen Connect ေညော် လပော်စ ၊ အမှုနံပါတော် ေမ
ိုို့ ဟိုတော် မတူညီေညော် တေေမျ ်းကို စစော်ထိုတော် ခငော််း ငော် တိုငော်ကက ်းထ ်းေညော် အမှုမျ ်းကို ရှ တ ွခွငတ
ော် ပ်းထ ်းေညော်။

Code Connect နှငော်
တယဘိုယျ ကျငော်ဝတော်စညော််းကမော််း

ကော်ေွယော် ခငော််း
ိုငရ
ော် တမ်းခွနော််းမျ ်းနှငော်ပတော်ေကော်၍ ေငော်အ ်းကူညီတပ်းနိုငော်မပီ်း အရငော််းအ မစော် လမော််းညွှနော်မှုမျ ်းတပ်း ခငော််းနှငော် ေငလ
ော် ကော်ရှ

အမှုမျ ်းအတွကော် အပော်ေပော်မျ ်းတပ်း ခငော််းတိုို့ကို ပ လိုပတ
ော် ပ်းနိုငော်ေညော် အတတွြို့အကကံ ရှတေ ပံပို်းတပ်းေူတစော်ဦ်းနှငော် စက ်းတ ပ

ေငော်၏စီမံခနို့ော်ခွွဲမှု

ိုငော်ရ ကက ်းနောမှုကို တကော်တရ ကော် ခငော််း

ေငော်တွငော် မမှနော်မကနော်လိုပော်ထ ်းေညော် ကျငော်ဝတော်စညော််းကမော််း

င
ို ော်ရ ချ ်းတ

ကော်မှုရလျှ
ှ ငော် စီမံခနို့ော်ခွွဲမှု

ိုငော်ရ ကက ်းနောမှုအတွကော် စ

ငော်တခေါ်စ တစော်တစ ငော်ကို ရရှပါမညော်။ ေငော်ေညော် ကက ်းနောမှုတင
ွ ော် တရ ကော်ရတနရမညော်
ှ
စော်မပီ်း စီမံခနို့ော်ခွွဲမှု
ထိုေိုို့ လိုပော်တ

ိုပါ

ငော်တရ်းေ ်းထ ်းတေ

ိုငော်ရ ကက ်းနောမှုအတွကော် ေတော်မှတထ
ော်
်းေညော် တနို့စွွဲတင
ွ ော်

ငော်ရမညော် စော်ေညော်။

ငှ ်းရမော််းမှု မှတော်ပိုတ
ံ ငော် ခငော််းရှ တ မနှငော် အမော်ရ အတ
ငှ ်းရမော််းမှု မှတော်ပံိုတငော် ခငော််းေညော် ကျငော်ဝတော်စညော််းကမော််း ချ ်းတ

ကော်အအံို

ကော်မှု မျ ်းစံိုရေည
ှ
ော် တ မနှငော် အမော်ရ အတ

ကော်အအံိုအတွကော်

စော်ေညော်။

ခွငော် ပ ချကော်မျ ်း
တရတို ငှ ်းရမော််းမှု ခွငော် ပ ချကော်အတွကော် တလျှ ကော်ထ ်း ခငော််း
တရတို ငှ ်းရမော််းမှုမျ ်း (STR မျ ်း) ၏ ပိုငော်ရှငော်မျ ်းေညော် ခွငော် ပ ချကော်ကို နှစော်စဉော် ေကော်တမော််းတ်းို ရနော် လိုအပော်ေညော်။ ဤတရ ်းဥပတေေညော် တစော်
ထကော်နညော််းေညော် ငှ ်းရမော််းမှုမျ ်း စော်ေညော် (အခနော််းမျ ်းနှငော် တညော််းခိုရပော်ေ မျ ်း အပါအဝငော်) တ မနှငော် အမော်ရ အတ

ပိုဂ္ဂလက ကိုနော်ပစစညော််း ေယော်ယူပတ
ိုို့
Austin မမ ြို့တတ ော်အတွငော််းရှ အမှုကော် စိုတ
ေစော်ရွကော်တ
ေယော်ယပ
ူ တ
ိုို့

ကော်တညော််း ရကော်တပါငော််း 30

ကော်အအံိုအ ်းလံို်းနှငော် ကျံ ်းဝငော် ေညော်။

ငော်တရ်းလိုပော်ငနော််း ခွငော် ပ ချကော် ရယူ ခငော််း

ငော််း ခငော််း၊ ယော်ရှ ်း ခငော််း ေမ
ိုို့ ဟိုတော် ေယော်ပိုို့ ခငော််း၊ ပနော်လညော် အေံို်းချ ခငော််းနှငော်/ ေမ
ိုို့ ဟိုတော် ေဘ ဝ တ မဩဇ ပ လိုပော် ခငော််း/

ွ်း တ မဩဇ ပ လိုပော် ခငော််းနှငော်ပတော်ေကော်ေညော် ပိုဂ္ဂလက ကိုနော်ပစစညော််း ေယော်ယူပိုို့တ

ငော်တရ်းလိုပော်ငနော််းမျ ်းေညော် ပိုဂ္လ
ဂ က ကိုနပ
ော် စစည်းော်

ငော်တရ်းလိုပင
ော် နော််း ခွငော် ပ ချကော် ရရှရနော် လစဉော်တကက်းတပ်းရမညော် စော်ေညော်။

အခနော််း ငှ ်း ခငော််း/ အမော်ငှ ်းလကော်ခံ ခငော််းအတွကော် ခွငော် ပ ချကော်ရယူ ခငော််း
စီ်းပွ ်း စော် ေမ
ိုို့ ဟိုတော် တနထင
ို ော်ရ တ မနှငော် အမော်ရ အတ

ကော်အအံိုတင
ွ ော် အခနော််း ငှ ်း ခငော််း/ အမော်ငှ ်းလကော်ခံ ခငော််း လိုပော်တ

ငော်ရနော်အတွကော် ခွငော် ပ ချကော် လအ
ို ပော်ေညော်။

