זעט זאגט
אויב איר

עּפעס

Counter
Terrorism

עּפעס

פארדעכטיגטע פעקל\בריוו באהאנדלונג וועגווייזער

די פאראייניגטע שטאטן פאָסטעל און שיפינג סעקטאר קען ווערן אויסגענוצט דורך מענטשן וואס פרובירן
צו פאראורזאכן שאדן פאר אנדערע דורך שיקן אויפרייס מאטריאלן אדער כעמיקאל אנטהאלטנדע
סובסטאנצן דורך פאסט .באקאנטע ביישפילן פון די פארדעכטיגטע פעקלעך\בריוון קענען אויסזען אזוי:

פארדעכטיגטע צייכענעס אויף א פעקל\בריוו:

דראטן וואס שטעקן זיך ארויס
אומבויגזאם אדער גרויס
קרומע\אומגלייכע פעקל סטרוקטור
מאדנע גערוך
אומריכטיגע טיטל און נאמען
אויל פלעקן ,אפגעשאסענע קאליר\קריסטאליזאציעס
איבריגע טעיפ אדער שטריק
פארמאכט מיט אומגעווענליכע טעיפ (צ.ב .דאקט טעיפ)
אומריכטיגע אדרעס

מעגליכע געפארן אינעם פאסט שטראם:

 PPלופט-געפירטע ביאלאגישע אגענטן
 PPשעדליכע כעמישע מאטריאלן
 PPאויפרייס באשטאנדטיילן

איבריגע סטעמפס

געשיקט פון א
פרעמדע לאנד

פערזענליך

באגרעניצנדע
צייכענונגען

נישט ריכטיג
געשריבענע ווערטער
אדרעסירט נאר
צום טיטל
אומבויגזאם אדער
גרויס
קיין ריטוירן אדרעס

שלעכט גע’טייפ’ט
אדער געשריבן

מאדנע
גערוך אדער
קלאנג

אומריכטיגע טיטל
מיט נאמען

דראטן וואס
שטעקן זיך
ארויס
קרום

אלגעמיינע שריט אויב מען טרעפט א
פארדעכטיגטע פעקל\בריוו:

אויל פלעקן אויף
פאק פאפיר

•נישט  :שאקלען אדער האקן דעם פעקל\בריוו
•נישט  :עפענען ,שמעקן ,אנרירן אדער פארזוכן
•יא  :זאפארט אפזונדערן געשעדיגטע אדער
פארדעכטיגטע זאך
•יא  :מעלדן פארן אויפזעער ,סעקיוריטי שטאב אדער
לאקאלע געזעץ פארסירונג
•יא  :זיך פארבינדן מיט פאָסטעל אינספעקטארס

אויב א ביאלאגישע\כעמישע
געפאר ווערט פארדעכטיגט

•וואשט אפ די הויט וואס איז געקומען אין
בארירונג דערמיט מיט זייף און ווארעם וואסער
•נעמט אוועק פארפּעסטיגטע קליידונג ווי
אמשנעלסטן און לייגט דאס אין פלאסטיק זעקלעך
•רופט פאליציי
•רופט פייער דעפארטמענט –  HAZMATאיינהייט

אויב א פעקל\בריוו באמבע אויב שטויב\לופט פּארפעסטיגונגען
ווערט פארדעכטיגט
ווערן פארדעכטיגט

•
•
•
•

רירט נישט אן
עוואקיואירט ווי אמשנעלסטן דעם
ארומיגן פלאץ\פאָסט צימער
רופט פאליציי
רופט פייער דעפארטמענט

•דעקט זאפארט צו אויסגעגאסענע אינהאלט
•לעשט אויס די לופט באהאנדלונג סיסטעם
•פארלאזט דעם צימער און פארמאכט אלע טירן
•נעמט זאפארט אראפ פארפּעסטיגטע קליידונג
און לייגט עס אין פלאסטיק זעקלעך

באריכט סיי וועלכע פארדעכטיגטע אקטיוויטעט צו
ניו יארק סטעיט טעראריזם טיפס האטליין

אָ דער
אַ לע רופן זענען פריי-פון-אָ ּפצאָ ל און
וועלן בלייבן אין שטרענגן געהיים.
"אויב איר זעט עפעס ,זאגט עפעס®” “If You See Something, Say Something®”גענוצט מיט רשות פון די  NYמעטראפאליטען טראנספארטאציע אוטאריטעט.

ט  ‘SEE SEND’עפפ
באקומ 

