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Special Needs 911 Registry Program 
 
 
 
     In an effort to improve service to Dearborn residents that have family members with 
mental or physical impairments such as Autism, Alzheimer’s, Down syndrome and other 
physical conditions, the police and fire department initiated the Special Needs 911 
Registry Program.  The program will allow citizens (or family members) to register their 
residence and the information will be used to alert responding police, fire, or medical 
personnel of special needs individuals residing in the home.  
 
     Residents are encouraged to register their information and their special needs family 
member through the interactive form on the City of Dearborn website. 
 

http://www.cityofdearborn.org/services/public-safety/dearborn-special-needs-registry 
 
    The attached form can also be printed or obtained at the police department front 
desk.  Completed forms can be turned into the police department or sent to the address 
listed below:   
 

Dearborn Police Department 
16099 Michigan 

Dearborn, Michigan 48126 
 
     The information provided to the Dearborn Police Department will be kept confidential 
and only be used to notify first responders of any special conditions during emergency 
calls to the residence.  Participation in this program will assist our police and fire 
departments in providing quality service to the citizens of Dearborn and those residents 
with special needs family members.     
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cityofdearborn.org/services/public-safety/dearborn-special-needs-registry
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 911برنامج تسجيل ذوي االحتياجات الخاصة في نظام النجدة 

 
 

)العقلية أو الجسدية ( مثل التوحد  في محاولة لتحسين الخدمات المقدمة لسكان ديربورن من ذوي االحتياجات الخاصة 

برنامج تسجيل ذوي  والزهايمر ومتالزمة داون وغيرها من االحتياجات الجسدية ، بدأ رجال الشرطة واإلطفاء "

إقامتهم  " سيسمح هذا البرنامج للمواطنين )أو أفراد األسرة( تسجيل أماكن  911االحتياجات الخاصة في نظام النجدة 

سواء كان رجال الشرطة أو قسم  فريق النجدة الذي سيستجيب لنداء الطوارئ  ية و التي يحتاجها والمعلومات الضرور

 لذوي االحتياجات الخاصة الموجودين في المنزل. اإلطفاء ، أو اإلسعاف و الذي سيقدم الخدمات الالزمة 

 

ياجاتهم الخاصة بإستخدام النموذج أفراد األسرة واحت وبجميع  نشجع كافة السكان على تسجيل المعلومات الخاصة بهم 

 التفاعلي الموجود على موقع مدينة ديربورن اإللكتروني التالي:

 

http://www.cityofdearborn.org/services/public-safety/dearborn-special-needs-registry 

 

الحصول عليه من مكتب االستقبال في قسم شرطة ديربورن . يمكنكم تسليم النماذج  أو  يمكن أيضا طباعة النموذج 

 المكتملة إلى قسم شرطة ديربورن أو إرسالها عبر البريد على العنوان المذكور أدناه:

 

 قسم شرطة ديربورن

 جادة ميشيغان ديربورن،16099

 48126ز بريدي ميشيغان رم

 

المعلومات المقدمة إلى قسم شرطة ديربورن ستبقى سرية وال تستعمل إال إلعالم أول المستجيبين عن وجود حاالت من ذوي 

مشاركتكم في هذا البرنامج الشرطة وإدارة   االحتياجات الخاصة أثناء مكالمات الطوارئ التي يقوم بها المقيم . تساعد

 .ذوي االحتياجات الخاصة  دمات عالية الجودة لمواطني ديربورن والمقيمين معهم منمكافحة الحرائق في تقديم خ

 

http://www.cityofdearborn.org/services/public-safety/dearborn-special-needs-registry

