Kēkwāy kita kiskinwahamawacik
Kicahwāsimisak 911 ōhci
Kiskihthitamwak ci kicawāsimisak tāntē kita nāhci
pahiwihcik nāntaw ispathiki?
• Kiskinwahamawik kicawāsimisak tānta kita
nācipahiwēcik nāntaw isi māthipathiki
• Kiskinwahamawik kicawāsimisak akihtāsowina
ita kāwihkēyin ekwa ayamākan ahkihtāsōwin
mayawāc e-nisōhcascihk. Kapih kanawēthihta ita
kāwihkēyin ekwa kita ayamākan akihtāsōwina
kisiwāk ita ayamākan ēyastēk nāntaw isi ēkā
kiskisitwāwi.
• Wihtamawik kicahwāsimisak kita naskwēwasihācik
anihi otayamōwa kākithaw kēkwāy
kakwēcimikotwāwi ekwa ēkā kita pakitinākwāw
ayamākan isko Ekosi tāyitihcik.

9-1-1
Ahpahcihtā
Kātha
Pakwantaitāpatcihtā

Nāntaw Kēsi
Māthipathic

• Kisinwahamawik kicahwāsimisak ēkā kita
mētahwākēcik ayamākan. Ekwa kita ayāwāmiscik
ēkā pahkwanta 911 tēsi wihpahikēcik.

Tānsi ōmēsi kita ayākwāmisit aweyak
ēkā 911 tēsi wihpahiket?
Pahkwanta awēyak kāmihtawākēt 911 mistahi
mēstinikētāsēw ekwa ē-wanahtāht nāntaw awēya
isāyāthicih. Otaminakih ayamākan awēya mistahi
yisāyāthicih nahmwāc kita ke wēchihimāwa
mēskwac.

Iskotēw
Kotak kēkwāy nohtē kiskihthētamēkoh
ayahk ōhci Sask911, Mahtih ōta pih ayamihk
ēkā kita tipahikēyēhk 1.866.757.5911
Ahpo nitowēpahikē
www.gr.gov.sk.ca/Sask911
Sask911Inquiry@gov.sk.ca

Simākanisak
Ahkosēwihtāpānāsk

Tēniki Simākanisak Toronto ōhci
Kā pakitinikowāhkwāw Kita
āpatcihtāyahk omasinahikaniwāwa
Ekwa kita māmēskwatastayahk Ōta
Kisiskātciwanihk kitāpatahk.
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Tēpwāsic 911
Nāntaw kēsi
māthipathic ōhci
wēcihikōwin
Iskotōw
Mēkwāc Kā
māthākamihkak
Akosōwin ōhci ka
nahitāwipathic
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Kēkwāy Oma Eyako?
9-1-1 ōma misiwē kihtapahtahk akihtāsōwin
kānitomiht ahkosēwihtāpānāsk, Simākanisak, ahpo
Kāpastēk Otāpānāsk. Ekwa misiwē ōta tipahaskānihk
Saskatchewan ē-āpahtahk nēstanaw-nēwosāp
tipahikan pēyak Kēsikāw.

Tānspih Oma Kita Kē Ahpahcētāyān?
Ita kā manāhcihecik Athisitiniwak ekwa
kāmanācihtāniwiki āhpahcihcikana. Tāskōc 9-1-1 kakē
Isiwihpahēn kāpastēk, mēkwāc ē-māthakamikahk
āhpo awēyak ē-ākosiht āhpō ē-mamātinikēt.

Simākansak māka nitawēthimakwāwi
ekwa ēkā mitonih ēmāthipathic?
Kēspin namōtha mitoni Māthipathēw, ahpo ēkē
awēyak iwē nihpahiht ahpo ēkā kēkwāy mitoni ēyati
kimotināniwik, tāskōc ēsa awēyak ēkā kahtawah
ē-itathāt otāpānāskwa ahpo ē-waspāhwihtāsocik,
ahpōti kēkwāy ē-wanitāyin, pētosta kakē isi ayamin.
Simākanisewikamikohk tāskōc.

Tānsi kita tōtaman 9-1-1
ahpatcihtāyini
Pēyātahk ayamih ekwa nisihkātc. Wihta kēkwāy
kihtināc kā nihtawēthitaman (Kēspin ci Simākanisak,
ahpo ci E-pastēk ahpo Akosihwihtāpānāsk) ekwa
kita kwayācēyin ēyakōma kita mēkēyin
• Tānsi ē-itāhkamikak
•Tānta ōma kētāhkamikak
• Tānsi ōma ē-isi-thikāsōwin, kitakihtason ita
kāwihkēyin, ekwa kitayamākan akihtāsowin.
Kita mithwāsik ēkā kita pakitinaman kitayamākan
nāntaw isi kōtak kēkwāy nōhte kakwēcihmiskih
otayāmoh. KAWITHA AKOHTA pātimāh itski kita kē
ahkotāyin.

Namōtha katāhc kita tipahikēyin
Pikwēspih kakē ayamin ēkā kahtāc kita tipahikēyin
kāpōsowihpiniht sōniyas ayamākan ahpo piskihc
kākanahwithicihkātēki ayamākanisa pikwihta ōhci
Kisiskātcihwan ita ēyakoni ēyāpatahki. Tihpithahk
9-1-1 tēsiwihpahaman.
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