
Chia sẻ thông tin với cảnh sát thật dễ dàng.
Nếu bạn biết được một chi tiết có thể giúp ngăn ngừa hoặc giải 
quyết một tội ác, đừng giữ im lặng. Biết người nào có súng? 
Nghe nói về một sự than vãn có thể biến thành bạo động? Quý 
vị có chứng kiến hoặc biết được người nào đã phạm tội ác?  
Giúp vào việc chấm dứt bạo động trong thành phố của chúng 
ta bằng cách báo cho cảnh sát những điều mình biết. Gọi điện 
thoại hoặc gửi tin nhắn bằng chữ được miễn phí và quý vị vẫn 
có thể giữ kín danh tánh. Một số trường hợp được thưởng bằng 
tiền mặt (xem mặt bên kia để biết chi tiết).

đường dây báo cáo của mpd

GỌI  (888) 919-CRIME
THÁM TỬ  (202) 727-9099

HOẶC GỬI TIN NHẮN BẰNG CHỮ ĐẾN  50-411
báo cáo giải quyết tội ác

1 (866) 411-TIPS

Chia sẻ thông tin với cảnh sát thật dễ dàng.
Nếu bạn biết được một chi tiết có thể giúp ngăn ngừa hoặc giải 
quyết một tội ác, đừng giữ im lặng. Biết người nào có súng? 
Nghe nói về một sự than vãn có thể biến thành bạo động? Quý 
vị có chứng kiến hoặc biết được người nào đã phạm tội ác?  
Giúp vào việc chấm dứt bạo động trong thành phố của chúng 
ta bằng cách báo cho cảnh sát những điều mình biết. Gọi điện 
thoại hoặc gửi tin nhắn bằng chữ được miễn phí và quý vị vẫn 
có thể giữ kín danh tánh. Một số trường hợp được thưởng bằng 
tiền mặt (xem mặt bên kia để biết chi tiết).

đường dây báo cáo của mpd

GỌI  (888) 919-CRIME
THÁM TỬ  (202) 727-9099

HOẶC GỬI TIN NHẮN BẰNG CHỮ ĐẾN  50-411
báo cáo giải quyết tội ác

1 (866) 411-TIPS

Chia sẻ thông tin với cảnh sát thật dễ dàng.
Nếu bạn biết được một chi tiết có thể giúp ngăn ngừa hoặc giải 
quyết một tội ác, đừng giữ im lặng. Biết người nào có súng? 
Nghe nói về một sự than vãn có thể biến thành bạo động? Quý 
vị có chứng kiến hoặc biết được người nào đã phạm tội ác?  
Giúp vào việc chấm dứt bạo động trong thành phố của chúng 
ta bằng cách báo cho cảnh sát những điều mình biết. Gọi điện 
thoại hoặc gửi tin nhắn bằng chữ được miễn phí và quý vị vẫn 
có thể giữ kín danh tánh. Một số trường hợp được thưởng bằng 
tiền mặt (xem mặt bên kia để biết chi tiết).

đường dây báo cáo của mpd

GỌI  (888) 919-CRIME
THÁM TỬ  (202) 727-9099

HOẶC GỬI TIN NHẮN BẰNG CHỮ ĐẾN  50-411
báo cáo giải quyết tội ác

1 (866) 411-TIPS

Chia sẻ thông tin với cảnh sát thật dễ dàng.
Nếu bạn biết được một chi tiết có thể giúp ngăn ngừa hoặc giải 
quyết một tội ác, đừng giữ im lặng. Biết người nào có súng? 
Nghe nói về một sự than vãn có thể biến thành bạo động? Quý 
vị có chứng kiến hoặc biết được người nào đã phạm tội ác?  
Giúp vào việc chấm dứt bạo động trong thành phố của chúng 
ta bằng cách báo cho cảnh sát những điều mình biết. Gọi điện 
thoại hoặc gửi tin nhắn bằng chữ được miễn phí và quý vị vẫn 
có thể giữ kín danh tánh. Một số trường hợp được thưởng bằng 
tiền mặt (xem mặt bên kia để biết chi tiết).

đường dây báo cáo của mpd

GỌI  (888) 919-CRIME
THÁM TỬ  (202) 727-9099

HOẶC GỬI TIN NHẮN BẰNG CHỮ ĐẾN  50-411
báo cáo giải quyết tội ác

1 (866) 411-TIPS

Chia sẻ thông tin với cảnh sát thật dễ dàng.
Nếu bạn biết được một chi tiết có thể giúp ngăn ngừa hoặc giải 
quyết một tội ác, đừng giữ im lặng. Biết người nào có súng? 
Nghe nói về một sự than vãn có thể biến thành bạo động? Quý 
vị có chứng kiến hoặc biết được người nào đã phạm tội ác?  
Giúp vào việc chấm dứt bạo động trong thành phố của chúng 
ta bằng cách báo cho cảnh sát những điều mình biết. Gọi điện 
thoại hoặc gửi tin nhắn bằng chữ được miễn phí và quý vị vẫn 
có thể giữ kín danh tánh. Một số trường hợp được thưởng bằng 
tiền mặt (xem mặt bên kia để biết chi tiết).

đường dây báo cáo của mpd

GỌI  (888) 919-CRIME
THÁM TỬ  (202) 727-9099

HOẶC GỬI TIN NHẮN BẰNG CHỮ ĐẾN  50-411
báo cáo giải quyết tội ác

1 (866) 411-TIPS

Chia sẻ thông tin với cảnh sát thật dễ dàng.
Nếu bạn biết được một chi tiết có thể giúp ngăn ngừa hoặc giải 
quyết một tội ác, đừng giữ im lặng. Biết người nào có súng? 
Nghe nói về một sự than vãn có thể biến thành bạo động? Quý 
vị có chứng kiến hoặc biết được người nào đã phạm tội ác?  
Giúp vào việc chấm dứt bạo động trong thành phố của chúng 
ta bằng cách báo cho cảnh sát những điều mình biết. Gọi điện 
thoại hoặc gửi tin nhắn bằng chữ được miễn phí và quý vị vẫn 
có thể giữ kín danh tánh. Một số trường hợp được thưởng bằng 
tiền mặt (xem mặt bên kia để biết chi tiết).

đường dây báo cáo của mpd

GỌI  (888) 919-CRIME
THÁM TỬ  (202) 727-9099

HOẶC GỬI TIN NHẮN BẰNG CHỮ ĐẾN  50-411
báo cáo giải quyết tội ác

1 (866) 411-TIPS

Chia sẻ thông tin với cảnh sát thật dễ dàng.
Nếu bạn biết được một chi tiết có thể giúp ngăn ngừa hoặc giải 
quyết một tội ác, đừng giữ im lặng. Biết người nào có súng? 
Nghe nói về một sự than vãn có thể biến thành bạo động? Quý 
vị có chứng kiến hoặc biết được người nào đã phạm tội ác?  
Giúp vào việc chấm dứt bạo động trong thành phố của chúng 
ta bằng cách báo cho cảnh sát những điều mình biết. Gọi điện 
thoại hoặc gửi tin nhắn bằng chữ được miễn phí và quý vị vẫn 
có thể giữ kín danh tánh. Một số trường hợp được thưởng bằng 
tiền mặt (xem mặt bên kia để biết chi tiết).

đường dây báo cáo của mpd

GỌI  (888) 919-CRIME
THÁM TỬ  (202) 727-9099

HOẶC GỬI TIN NHẮN BẰNG CHỮ ĐẾN  50-411
báo cáo giải quyết tội ác

1 (866) 411-TIPS

Chia sẻ thông tin với cảnh sát thật dễ dàng.
Nếu bạn biết được một chi tiết có thể giúp ngăn ngừa hoặc giải 
quyết một tội ác, đừng giữ im lặng. Biết người nào có súng? 
Nghe nói về một sự than vãn có thể biến thành bạo động? Quý 
vị có chứng kiến hoặc biết được người nào đã phạm tội ác?  
Giúp vào việc chấm dứt bạo động trong thành phố của chúng 
ta bằng cách báo cho cảnh sát những điều mình biết. Gọi điện 
thoại hoặc gửi tin nhắn bằng chữ được miễn phí và quý vị vẫn 
có thể giữ kín danh tánh. Một số trường hợp được thưởng bằng 
tiền mặt (xem mặt bên kia để biết chi tiết).

đường dây báo cáo của mpd

GỌI  (888) 919-CRIME
THÁM TỬ  (202) 727-9099

HOẶC GỬI TIN NHẮN BẰNG CHỮ ĐẾN  50-411
báo cáo giải quyết tội ác

1 (866) 411-TIPS

Chia sẻ thông tin với cảnh sát thật dễ dàng.
Nếu bạn biết được một chi tiết có thể giúp ngăn ngừa hoặc giải 
quyết một tội ác, đừng giữ im lặng. Biết người nào có súng? 
Nghe nói về một sự than vãn có thể biến thành bạo động? Quý 
vị có chứng kiến hoặc biết được người nào đã phạm tội ác?  
Giúp vào việc chấm dứt bạo động trong thành phố của chúng 
ta bằng cách báo cho cảnh sát những điều mình biết. Gọi điện 
thoại hoặc gửi tin nhắn bằng chữ được miễn phí và quý vị vẫn 
có thể giữ kín danh tánh. Một số trường hợp được thưởng bằng 
tiền mặt (xem mặt bên kia để biết chi tiết).

đường dây báo cáo của mpd

GỌI  (888) 919-CRIME
THÁM TỬ  (202) 727-9099

HOẶC GỬI TIN NHẮN BẰNG CHỮ ĐẾN  50-411
báo cáo giải quyết tội ác

1 (866) 411-TIPS

Chia sẻ thông tin với cảnh sát thật dễ dàng.
Nếu bạn biết được một chi tiết có thể giúp ngăn ngừa hoặc giải 
quyết một tội ác, đừng giữ im lặng. Biết người nào có súng? 
Nghe nói về một sự than vãn có thể biến thành bạo động? Quý 
vị có chứng kiến hoặc biết được người nào đã phạm tội ác?  
Giúp vào việc chấm dứt bạo động trong thành phố của chúng 
ta bằng cách báo cho cảnh sát những điều mình biết. Gọi điện 
thoại hoặc gửi tin nhắn bằng chữ được miễn phí và quý vị vẫn 
có thể giữ kín danh tánh. Một số trường hợp được thưởng bằng 
tiền mặt (xem mặt bên kia để biết chi tiết).

đường dây báo cáo của mpd

GỌI  (888) 919-CRIME
THÁM TỬ  (202) 727-9099

HOẶC GỬI TIN NHẮN BẰNG CHỮ ĐẾN  50-411
báo cáo giải quyết tội ác

1 (866) 411-TIPS

Chia sẻ thông tin với cảnh sát thật dễ dàng.
Nếu bạn biết được một chi tiết có thể giúp ngăn ngừa hoặc giải 
quyết một tội ác, đừng giữ im lặng. Biết người nào có súng? 
Nghe nói về một sự than vãn có thể biến thành bạo động? Quý 
vị có chứng kiến hoặc biết được người nào đã phạm tội ác?  
Giúp vào việc chấm dứt bạo động trong thành phố của chúng 
ta bằng cách báo cho cảnh sát những điều mình biết. Gọi điện 
thoại hoặc gửi tin nhắn bằng chữ được miễn phí và quý vị vẫn 
có thể giữ kín danh tánh. Một số trường hợp được thưởng bằng 
tiền mặt (xem mặt bên kia để biết chi tiết).

đường dây báo cáo của mpd

GỌI  (888) 919-CRIME
THÁM TỬ  (202) 727-9099

HOẶC GỬI TIN NHẮN BẰNG CHỮ ĐẾN  50-411
báo cáo giải quyết tội ác

1 (866) 411-TIPS

Chia sẻ thông tin với cảnh sát thật dễ dàng.
Nếu bạn biết được một chi tiết có thể giúp ngăn ngừa hoặc giải 
quyết một tội ác, đừng giữ im lặng. Biết người nào có súng? 
Nghe nói về một sự than vãn có thể biến thành bạo động? Quý 
vị có chứng kiến hoặc biết được người nào đã phạm tội ác?  
Giúp vào việc chấm dứt bạo động trong thành phố của chúng 
ta bằng cách báo cho cảnh sát những điều mình biết. Gọi điện 
thoại hoặc gửi tin nhắn bằng chữ được miễn phí và quý vị vẫn 
có thể giữ kín danh tánh. Một số trường hợp được thưởng bằng 
tiền mặt (xem mặt bên kia để biết chi tiết).

đường dây báo cáo của mpd

GỌI  (888) 919-CRIME
THÁM TỬ  (202) 727-9099

HOẶC GỬI TIN NHẮN BẰNG CHỮ ĐẾN  50-411
báo cáo giải quyết tội ác

1 (866) 411-TIPS



Làm phần mình để ngăn ngừa và giải quyết 
 tội ác tại Thủ Đô của Quốc Gia.

Cách Hoạt Động của Chương Trình Thưởng
Lên đến $25,000 | Vụ án mạng   Thưởng cho thông tin nào dẫn đến việc 
bắt giữ và kết án một hoặc nhiều kẻ tình nghi trong một vụ án mạng, được cung cấp 
bởi Sở Cảnh Sát Đô Thị.
Lên đến $10,000 | Vụ Cướp Có Vũ Khí   Thưởng cho thông tin nào dẫn đến 
việc bắt giữ và kết án một hoặc nhiều kẻ tình nghi trong một vụ cướp hoặc vụ cướp có 
gây ra thương tích, được cung cấp bởi Sở Cảnh Sát Đô Thị.
$1,000 | Báo Cáo về Tội Ác   Thưởng cho các báo cáo nặc danh và thông tin 
dẫn đến việc bắt giữ một kẻ tình nghi, được cung cấp bởi Ban Giải Quyết Tội Ác của 
Washington, DC.

Tìm hiểu thêm tại www.mpdc.dc.gov/tiplines và www.mpdc.dc.gov/crimesolvers
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