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መረጃን ከፖሊስ ጋር መለዋወጥ በጣም ቀላል ነው። .

ወንጀል ከመፈጸሙ በፌት ለመከላከል እንዲቻል የሚጠቁም መረጃ አሊያም የ
ተፈጸመን ወንጀል ለመፍታት የሚረዳ መረጃ ካለዎ፡ ዝም ብለው አይቅሩ። ጠመ
ንጃ እንዳለው የሚያውቁት ሰው አለ? ወደ አመጸኛ ድርጊት ሊለወጥ የሚችል
ጠብ እንዳለ ሰምተዋል? ወይም ወንጀል ሲፈጸም በምስከርነት አይተዋል አሊያ
ም ወንጀል ፈጽሞ የደበቀ ሰው ያውቃሉ? የሚያውቁትን ነገር ለፖሊስ በመንገር
በከተማችን ውስጥ የሚፈጸመውን ወንጀል ለማቆም ይርዱ። መደወል ወይም ሜ
ሴጅ መላክ ይችላሉ ይህንንም ማድረግ ነጻ ሲሆን ማንነትዎንም ጭምር ሳይግልጹ
መቅረት ይችላሉ። ይህን በማድረግዎ እንደ ሁኔታው ታይቶ የጥሬ ገንዘብ ሽልማ
ትም ያሰጥዎታል (ለዝርዝር መረጃ ከጀርባ በኩል ይመልከቱ)።

ወንጀል ከመፈጸሙ በፌት ለመከላከል እንዲቻል የሚጠቁም መረጃ አሊያም የ
ተፈጸመን ወንጀል ለመፍታት የሚረዳ መረጃ ካለዎ፡ ዝም ብለው አይቅሩ። ጠመ
ንጃ እንዳለው የሚያውቁት ሰው አለ? ወደ አመጸኛ ድርጊት ሊለወጥ የሚችል
ጠብ እንዳለ ሰምተዋል? ወይም ወንጀል ሲፈጸም በምስከርነት አይተዋል አሊያ
ም ወንጀል ፈጽሞ የደበቀ ሰው ያውቃሉ? የሚያውቁትን ነገር ለፖሊስ በመንገር
በከተማችን ውስጥ የሚፈጸመውን ወንጀል ለማቆም ይርዱ። መደወል ወይም ሜ
ሴጅ መላክ ይችላሉ ይህንንም ማድረግ ነጻ ሲሆን ማንነትዎንም ጭምር ሳይግልጹ
መቅረት ይችላሉ። ይህን በማድረግዎ እንደ ሁኔታው ታይቶ የጥሬ ገንዘብ ሽልማ
ትም ያሰጥዎታል (ለዝርዝር መረጃ ከጀርባ በኩል ይመልከቱ)።

ወንጀል ከመፈጸሙ በፌት ለመከላከል እንዲቻል የሚጠቁም መረጃ አሊያም የ
ተፈጸመን ወንጀል ለመፍታት የሚረዳ መረጃ ካለዎ፡ ዝም ብለው አይቅሩ። ጠመ
ንጃ እንዳለው የሚያውቁት ሰው አለ? ወደ አመጸኛ ድርጊት ሊለወጥ የሚችል
ጠብ እንዳለ ሰምተዋል? ወይም ወንጀል ሲፈጸም በምስከርነት አይተዋል አሊያ
ም ወንጀል ፈጽሞ የደበቀ ሰው ያውቃሉ? የሚያውቁትን ነገር ለፖሊስ በመንገር
በከተማችን ውስጥ የሚፈጸመውን ወንጀል ለማቆም ይርዱ። መደወል ወይም ሜ
ሴጅ መላክ ይችላሉ ይህንንም ማድረግ ነጻ ሲሆን ማንነትዎንም ጭምር ሳይግልጹ
መቅረት ይችላሉ። ይህን በማድረግዎ እንደ ሁኔታው ታይቶ የጥሬ ገንዘብ ሽልማ
ትም ያሰጥዎታል (ለዝርዝር መረጃ ከጀርባ በኩል ይመልከቱ)።
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የወንጀል ፈቺዎች መረጃ

የወንጀል ፈቺዎች መረጃ

የወንጀል ፈቺዎች መረጃ

1 (866) 411-TIPS

1 (866) 411-TIPS

1 (866) 411-TIPS

መረጃን ከፖሊስ ጋር መለዋወጥ በጣም ቀላል ነው። .

መረጃን ከፖሊስ ጋር መለዋወጥ በጣም ቀላል ነው። .

መረጃን ከፖሊስ ጋር መለዋወጥ በጣም ቀላል ነው። .

ወንጀል ከመፈጸሙ በፌት ለመከላከል እንዲቻል የሚጠቁም መረጃ አሊያም የ
ተፈጸመን ወንጀል ለመፍታት የሚረዳ መረጃ ካለዎ፡ ዝም ብለው አይቅሩ። ጠመ
ንጃ እንዳለው የሚያውቁት ሰው አለ? ወደ አመጸኛ ድርጊት ሊለወጥ የሚችል
ጠብ እንዳለ ሰምተዋል? ወይም ወንጀል ሲፈጸም በምስከርነት አይተዋል አሊያ
ም ወንጀል ፈጽሞ የደበቀ ሰው ያውቃሉ? የሚያውቁትን ነገር ለፖሊስ በመንገር
በከተማችን ውስጥ የሚፈጸመውን ወንጀል ለማቆም ይርዱ። መደወል ወይም ሜ
ሴጅ መላክ ይችላሉ ይህንንም ማድረግ ነጻ ሲሆን ማንነትዎንም ጭምር ሳይግልጹ
መቅረት ይችላሉ። ይህን በማድረግዎ እንደ ሁኔታው ታይቶ የጥሬ ገንዘብ ሽልማ
ትም ያሰጥዎታል (ለዝርዝር መረጃ ከጀርባ በኩል ይመልከቱ)።

ወንጀል ከመፈጸሙ በፌት ለመከላከል እንዲቻል የሚጠቁም መረጃ አሊያም የ
ተፈጸመን ወንጀል ለመፍታት የሚረዳ መረጃ ካለዎ፡ ዝም ብለው አይቅሩ። ጠመ
ንጃ እንዳለው የሚያውቁት ሰው አለ? ወደ አመጸኛ ድርጊት ሊለወጥ የሚችል
ጠብ እንዳለ ሰምተዋል? ወይም ወንጀል ሲፈጸም በምስከርነት አይተዋል አሊያ
ም ወንጀል ፈጽሞ የደበቀ ሰው ያውቃሉ? የሚያውቁትን ነገር ለፖሊስ በመንገር
በከተማችን ውስጥ የሚፈጸመውን ወንጀል ለማቆም ይርዱ። መደወል ወይም ሜ
ሴጅ መላክ ይችላሉ ይህንንም ማድረግ ነጻ ሲሆን ማንነትዎንም ጭምር ሳይግልጹ
መቅረት ይችላሉ። ይህን በማድረግዎ እንደ ሁኔታው ታይቶ የጥሬ ገንዘብ ሽልማ
ትም ያሰጥዎታል (ለዝርዝር መረጃ ከጀርባ በኩል ይመልከቱ)።

ወንጀል ከመፈጸሙ በፌት ለመከላከል እንዲቻል የሚጠቁም መረጃ አሊያም የ
ተፈጸመን ወንጀል ለመፍታት የሚረዳ መረጃ ካለዎ፡ ዝም ብለው አይቅሩ። ጠመ
ንጃ እንዳለው የሚያውቁት ሰው አለ? ወደ አመጸኛ ድርጊት ሊለወጥ የሚችል
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ም ወንጀል ፈጽሞ የደበቀ ሰው ያውቃሉ? የሚያውቁትን ነገር ለፖሊስ በመንገር
በከተማችን ውስጥ የሚፈጸመውን ወንጀል ለማቆም ይርዱ። መደወል ወይም ሜ
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የወንጀል ፈቺዎች መረጃ

የወንጀል ፈቺዎች መረጃ

የወንጀል ፈቺዎች መረጃ

1 (866) 411-TIPS

1 (866) 411-TIPS

1 (866) 411-TIPS

በሀገሪቱ ዋና ከተማ ውስጥ ወንጀል እንዳይፈጸም
ለመከላከል አሊያም የተፈጸ ወንጀል እንዲፈታ
በመርዳት የእርሶን ድርሻ ይወጡ።

በሀገሪቱ ዋና ከተማ ውስጥ ወንጀል እንዳይፈጸም
ለመከላከል አሊያም የተፈጸ ወንጀል እንዲፈታ
በመርዳት የእርሶን ድርሻ ይወጡ።

በሀገሪቱ ዋና ከተማ ውስጥ ወንጀል እንዳይፈጸም
ለመከላከል አሊያም የተፈጸ ወንጀል እንዲፈታ
በመርዳት የእርሶን ድርሻ ይወጡ።
የሽልማቱ ፕሮግራም እንዴት ነው የሚሰራው
እስከ 25,000 ዶላር | የቤት ውስጥ ግድያ

የሽልማቱ ፕሮግራም እንዴት ነው የሚሰራው

የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ የቤት ውስጥ ግድያ መፈ
ጸሙን አስመልክቶ ወንጀሉን የፈጸመው ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲሁም ተጠርጣሪው
ወይም ተጠርጣሪዎቹ በወንጀል መሳተፋቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።

እስከ 25,000 ዶላር | የቤት ውስጥ ግድያ

የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ የቤት ውስጥ ግድያ መፈ
ጸሙን አስመልክቶ ወንጀሉን የፈጸመው ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲሁም ተጠርጣሪው
ወይም ተጠርጣሪዎቹ በወንጀል መሳተፋቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።

እስከ 25,000 ዶላር | የቤት ውስጥ ግድያ የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ የቤት ውስጥ ግድያ መፈ
ጸሙን አስመልክቶ ወንጀሉን የፈጸመው ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲሁም ተጠርጣሪው
ወይም ተጠርጣሪዎቹ በወንጀል መሳተፋቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።

እስከ 10,000 ዶላር| ጠምንጃ የታጠቁ ዘራፊዎች

የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ ጠምንጃ የታ
ጠቁ ዘራፊዎችን አስመልክቶ፡ ይህን ወንጀል የፈጸመውን ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲ
ሁም ተጠርጣሪው ወይም ተጠርጣሪዎቹ ጠምንጃ ታጥቀው መዝረፋቸውን አሊያም ከዝርፊያው ጋር በተገናኘ አ
ደጋ ማስከተላቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።

እስከ 10,000 ዶላር| ጠምንጃ የታጠቁ ዘራፊዎች

የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ ጠምንጃ የታ
ጠቁ ዘራፊዎችን አስመልክቶ፡ ይህን ወንጀል የፈጸመውን ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲ
ሁም ተጠርጣሪው ወይም ተጠርጣሪዎቹ ጠምንጃ ታጥቀው መዝረፋቸውን አሊያም ከዝርፊያው ጋር በተገናኘ አ
ደጋ ማስከተላቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።

እስከ 10,000 ዶላር| ጠምንጃ የታጠቁ ዘራፊዎች

1,000 ዶላር | የወንጀል መረጃዎች የዋሽንግተን ዲሲ ወንጀል ፈቺዎች፡ የወንጀል ተጠርጣሪዎች እንዲ

1,000 ዶላር | የወንጀል መረጃዎች የዋሽንግተን ዲሲ ወንጀል ፈቺዎች፡ የወንጀል ተጠርጣሪዎች እንዲ

1,000 ዶላር | የወንጀል መረጃዎች የዋሽንግተን ዲሲ ወንጀል ፈቺዎች፡ የወንጀል ተጠርጣሪዎች እንዲ

ያዙ በመርዳት፡ ማንነታቸውን ሳይገልጹ፡ ለሚሰጡት መረጃ ሽልማት ይሰጣል።

ያዙ በመርዳት፡ ማንነታቸውን ሳይገልጹ፡ ለሚሰጡት መረጃ ሽልማት ይሰጣል።

ያዙ በመርዳት፡ ማንነታቸውን ሳይገልጹ፡ ለሚሰጡት መረጃ ሽልማት ይሰጣል።

www.mpdc.dc.gov/crimesolvers

ይበልጥ ለመማር ከፈለጉ በድህረ ገጸ ላይ ይመልከቱ www.mpdc.dc.gov/tiplines
እንዲሁም

www.mpdc.dc.gov/crimesolvers

በሀገሪቱ ዋና ከተማ ውስጥ ወንጀል እንዳይፈጸም
ለመከላከል አሊያም የተፈጸ ወንጀል እንዲፈታ
በመርዳት የእርሶን ድርሻ ይወጡ።

እንዲሁም

የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ ጠምንጃ የታ
ጠቁ ዘራፊዎችን አስመልክቶ፡ ይህን ወንጀል የፈጸመውን ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲ
ሁም ተጠርጣሪው ወይም ተጠርጣሪዎቹ ጠምንጃ ታጥቀው መዝረፋቸውን አሊያም ከዝርፊያው ጋር በተገናኘ አ
ደጋ ማስከተላቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።

ይበልጥ ለመማር ከፈለጉ በድህረ ገጸ ላይ ይመልከቱ www.mpdc.dc.gov/tiplines
እንዲሁም

www.mpdc.dc.gov/crimesolvers

በሀገሪቱ ዋና ከተማ ውስጥ ወንጀል እንዳይፈጸም
ለመከላከል አሊያም የተፈጸ ወንጀል እንዲፈታ
በመርዳት የእርሶን ድርሻ ይወጡ።

ይበልጥ ለመማር ከፈለጉ በድህረ ገጸ ላይ ይመልከቱ www.mpdc.dc.gov/tiplines

የሽልማቱ ፕሮግራም እንዴት ነው የሚሰራው

በሀገሪቱ ዋና ከተማ ውስጥ ወንጀል እንዳይፈጸም
ለመከላከል አሊያም የተፈጸ ወንጀል እንዲፈታ
በመርዳት የእርሶን ድርሻ ይወጡ።
የሽልማቱ ፕሮግራም እንዴት ነው የሚሰራው
እስከ 25,000 ዶላር | የቤት ውስጥ ግድያ

የሽልማቱ ፕሮግራም እንዴት ነው የሚሰራው

የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ የቤት ውስጥ ግድያ መፈ
ጸሙን አስመልክቶ ወንጀሉን የፈጸመው ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲሁም ተጠርጣሪው
ወይም ተጠርጣሪዎቹ በወንጀል መሳተፋቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።

እስከ 25,000 ዶላር | የቤት ውስጥ ግድያ

የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ የቤት ውስጥ ግድያ መፈ
ጸሙን አስመልክቶ ወንጀሉን የፈጸመው ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲሁም ተጠርጣሪው
ወይም ተጠርጣሪዎቹ በወንጀል መሳተፋቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።

እስከ 25,000 ዶላር | የቤት ውስጥ ግድያ የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ የቤት ውስጥ ግድያ መፈ
ጸሙን አስመልክቶ ወንጀሉን የፈጸመው ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲሁም ተጠርጣሪው
ወይም ተጠርጣሪዎቹ በወንጀል መሳተፋቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።

እስከ 10,000 ዶላር| ጠምንጃ የታጠቁ ዘራፊዎች

የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ ጠምንጃ የታ
ጠቁ ዘራፊዎችን አስመልክቶ፡ ይህን ወንጀል የፈጸመውን ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲ
ሁም ተጠርጣሪው ወይም ተጠርጣሪዎቹ ጠምንጃ ታጥቀው መዝረፋቸውን አሊያም ከዝርፊያው ጋር በተገናኘ አ
ደጋ ማስከተላቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።

እስከ 10,000 ዶላር| ጠምንጃ የታጠቁ ዘራፊዎች

የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ ጠምንጃ የታ
ጠቁ ዘራፊዎችን አስመልክቶ፡ ይህን ወንጀል የፈጸመውን ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲ
ሁም ተጠርጣሪው ወይም ተጠርጣሪዎቹ ጠምንጃ ታጥቀው መዝረፋቸውን አሊያም ከዝርፊያው ጋር በተገናኘ አ
ደጋ ማስከተላቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።
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1,000 ዶላር | የወንጀል መረጃዎች የዋሽንግተን ዲሲ ወንጀል ፈቺዎች፡ የወንጀል ተጠርጣሪዎች እንዲ
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1,000 ዶላር | የወንጀል መረጃዎች የዋሽንግተን ዲሲ ወንጀል ፈቺዎች፡ የወንጀል ተጠርጣሪዎች እንዲ

ያዙ በመርዳት፡ ማንነታቸውን ሳይገልጹ፡ ለሚሰጡት መረጃ ሽልማት ይሰጣል።

ያዙ በመርዳት፡ ማንነታቸውን ሳይገልጹ፡ ለሚሰጡት መረጃ ሽልማት ይሰጣል።

ያዙ በመርዳት፡ ማንነታቸውን ሳይገልጹ፡ ለሚሰጡት መረጃ ሽልማት ይሰጣል።
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ለመከላከል አሊያም የተፈጸ ወንጀል እንዲፈታ
በመርዳት የእርሶን ድርሻ ይወጡ።
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ለመከላከል አሊያም የተፈጸ ወንጀል እንዲፈታ
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የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ የቤት ውስጥ ግድያ መፈ
ጸሙን አስመልክቶ ወንጀሉን የፈጸመው ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲሁም ተጠርጣሪው
ወይም ተጠርጣሪዎቹ በወንጀል መሳተፋቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።
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ጸሙን አስመልክቶ ወንጀሉን የፈጸመው ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲሁም ተጠርጣሪው
ወይም ተጠርጣሪዎቹ በወንጀል መሳተፋቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።
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የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ ጠምንጃ የታ
ጠቁ ዘራፊዎችን አስመልክቶ፡ ይህን ወንጀል የፈጸመውን ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲ
ሁም ተጠርጣሪው ወይም ተጠርጣሪዎቹ ጠምንጃ ታጥቀው መዝረፋቸውን አሊያም ከዝርፊያው ጋር በተገናኘ አ
ደጋ ማስከተላቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።
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የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ ጠምንጃ የታ
ጠቁ ዘራፊዎችን አስመልክቶ፡ ይህን ወንጀል የፈጸመውን ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲ
ሁም ተጠርጣሪው ወይም ተጠርጣሪዎቹ ጠምንጃ ታጥቀው መዝረፋቸውን አሊያም ከዝርፊያው ጋር በተገናኘ አ
ደጋ ማስከተላቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።
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1,000 ዶላር | የወንጀል መረጃዎች የዋሽንግተን ዲሲ ወንጀል ፈቺዎች፡ የወንጀል ተጠርጣሪዎች እንዲ

1,000 ዶላር | የወንጀል መረጃዎች የዋሽንግተን ዲሲ ወንጀል ፈቺዎች፡ የወንጀል ተጠርጣሪዎች እንዲ

1,000 ዶላር | የወንጀል መረጃዎች የዋሽንግተን ዲሲ ወንጀል ፈቺዎች፡ የወንጀል ተጠርጣሪዎች እንዲ

ያዙ በመርዳት፡ ማንነታቸውን ሳይገልጹ፡ ለሚሰጡት መረጃ ሽልማት ይሰጣል።

ያዙ በመርዳት፡ ማንነታቸውን ሳይገልጹ፡ ለሚሰጡት መረጃ ሽልማት ይሰጣል።

ያዙ በመርዳት፡ ማንነታቸውን ሳይገልጹ፡ ለሚሰጡት መረጃ ሽልማት ይሰጣል።

www.mpdc.dc.gov/crimesolvers

እንዲሁም
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በሀገሪቱ ዋና ከተማ ውስጥ ወንጀል እንዳይፈጸም
ለመከላከል አሊያም የተፈጸ ወንጀል እንዲፈታ
በመርዳት የእርሶን ድርሻ ይወጡ።

እንዲሁም

ይበልጥ ለመማር ከፈለጉ በድህረ ገጸ ላይ ይመልከቱ www.mpdc.dc.gov/tiplines
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ጠቁ ዘራፊዎችን አስመልክቶ፡ ይህን ወንጀል የፈጸመውን ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲ
ሁም ተጠርጣሪው ወይም ተጠርጣሪዎቹ ጠምንጃ ታጥቀው መዝረፋቸውን አሊያም ከዝርፊያው ጋር በተገናኘ አ
ደጋ ማስከተላቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።
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ለመከላከል አሊያም የተፈጸ ወንጀል እንዲፈታ
በመርዳት የእርሶን ድርሻ ይወጡ።
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ለመከላከል አሊያም የተፈጸ ወንጀል እንዲፈታ
በመርዳት የእርሶን ድርሻ ይወጡ።
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እስከ 25,000 ዶላር | የቤት ውስጥ ግድያ

የሽልማቱ ፕሮግራም እንዴት ነው የሚሰራው

የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ የቤት ውስጥ ግድያ መፈ
ጸሙን አስመልክቶ ወንጀሉን የፈጸመው ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲሁም ተጠርጣሪው
ወይም ተጠርጣሪዎቹ በወንጀል መሳተፋቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።

እስከ 25,000 ዶላር | የቤት ውስጥ ግድያ

የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ የቤት ውስጥ ግድያ መፈ
ጸሙን አስመልክቶ ወንጀሉን የፈጸመው ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲሁም ተጠርጣሪው
ወይም ተጠርጣሪዎቹ በወንጀል መሳተፋቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።

እስከ 25,000 ዶላር | የቤት ውስጥ ግድያ የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ የቤት ውስጥ ግድያ መፈ
ጸሙን አስመልክቶ ወንጀሉን የፈጸመው ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲሁም ተጠርጣሪው
ወይም ተጠርጣሪዎቹ በወንጀል መሳተፋቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።

እስከ 10,000 ዶላር| ጠምንጃ የታጠቁ ዘራፊዎች

የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ ጠምንጃ የታ
ጠቁ ዘራፊዎችን አስመልክቶ፡ ይህን ወንጀል የፈጸመውን ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲ
ሁም ተጠርጣሪው ወይም ተጠርጣሪዎቹ ጠምንጃ ታጥቀው መዝረፋቸውን አሊያም ከዝርፊያው ጋር በተገናኘ አ
ደጋ ማስከተላቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።

እስከ 10,000 ዶላር| ጠምንጃ የታጠቁ ዘራፊዎች

የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ ጠምንጃ የታ
ጠቁ ዘራፊዎችን አስመልክቶ፡ ይህን ወንጀል የፈጸመውን ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲ
ሁም ተጠርጣሪው ወይም ተጠርጣሪዎቹ ጠምንጃ ታጥቀው መዝረፋቸውን አሊያም ከዝርፊያው ጋር በተገናኘ አ
ደጋ ማስከተላቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።

እስከ 10,000 ዶላር| ጠምንጃ የታጠቁ ዘራፊዎች

1,000 ዶላር | የወንጀል መረጃዎች የዋሽንግተን ዲሲ ወንጀል ፈቺዎች፡ የወንጀል ተጠርጣሪዎች እንዲ

1,000 ዶላር | የወንጀል መረጃዎች የዋሽንግተን ዲሲ ወንጀል ፈቺዎች፡ የወንጀል ተጠርጣሪዎች እንዲ

1,000 ዶላር | የወንጀል መረጃዎች የዋሽንግተን ዲሲ ወንጀል ፈቺዎች፡ የወንጀል ተጠርጣሪዎች እንዲ

ያዙ በመርዳት፡ ማንነታቸውን ሳይገልጹ፡ ለሚሰጡት መረጃ ሽልማት ይሰጣል።

ያዙ በመርዳት፡ ማንነታቸውን ሳይገልጹ፡ ለሚሰጡት መረጃ ሽልማት ይሰጣል።

ያዙ በመርዳት፡ ማንነታቸውን ሳይገልጹ፡ ለሚሰጡት መረጃ ሽልማት ይሰጣል።

ይበልጥ ለመማር ከፈለጉ በድህረ ገጸ ላይ ይመልከቱ www.mpdc.dc.gov/tiplines
እንዲሁም

www.mpdc.dc.gov/crimesolvers

ይበልጥ ለመማር ከፈለጉ በድህረ ገጸ ላይ ይመልከቱ www.mpdc.dc.gov/tiplines
እንዲሁም

www.mpdc.dc.gov/crimesolvers

የሽልማቱ ፕሮግራም እንዴት ነው የሚሰራው

የሜትሮፖልተን ፖሊስ ክፍሉ ጠምንጃ የታ
ጠቁ ዘራፊዎችን አስመልክቶ፡ ይህን ወንጀል የፈጸመውን ሰው እንዲያዝ እና እንዲፈረድበት የሚጠቁም እንዲ
ሁም ተጠርጣሪው ወይም ተጠርጣሪዎቹ ጠምንጃ ታጥቀው መዝረፋቸውን አሊያም ከዝርፊያው ጋር በተገናኘ አ
ደጋ ማስከተላቸውን የሚያሳይ መረጃ ለሚጠቁሙ ሰዎች ሽልማት ይሰጣል።

ይበልጥ ለመማር ከፈለጉ በድህረ ገጸ ላይ ይመልከቱ www.mpdc.dc.gov/tiplines
እንዲሁም

www.mpdc.dc.gov/crimesolvers

