פארזיכער ניו יָארק
אויב איר

יעדן טָאג לויערט אויף אונז אַ ּפָאטענציעלע
געפַאר פון ַאן אומזעבַארער סכנה; ָאדער איז
עס טַאקע אומזעבַאר? די מענטשן וועלכע זוכן
אונז צו שעדיגן ,דרייען זיך צווישן אונז,
ָאפטמָאל פָארנט פון אונזערע אויגןַ .אלס ניו
יָארקער איינוואוינער ,הָאבן מיר אַ פליכט צו
העלפן בַאשיצן זיך ,אונזערע פַאמיליעס און
אונזערע שכנים.
שטייענדיג איבער אַ יָאר-צענדליג נָאך ,9/11
איז טערָאר נָאך ַאלץ ַאן ָאנגייענדע זָארג.
אינערהַאלב אונזערע אייגענע גרעניצן ,קענען
מענטשן זוכן דורכצופירן ַאטַאקעס ָאדער
צושטעלן שטיצע פַאר טערָארַ-אקטיוויטעטן אין
אויסלַאנד .בשעת די סכנה ַאנטוויקלט זיך
ווייטער ,קענען זיי נוצן אונזערע ּפערזענליכע
פַארמעגנסָ ,אדער פַארמעגנס וועלכע געפינען
זיך אינערהַאלב אונזערע געמיינדעס ,כדי צו
עררייכן געוויסע מַאטריַאלן ,פעאיגקייטןָ ,אדער
וויסנשַאפט ,צו מַאכן פָארשריט מיט זייערע
ּפלענער .יעדער קען ווערן אַ קרבן פון זייערע
ַאקטיוויטעטן.
מיט אייער הילף ,הָאבן מיר די געלעגנהייט צו
אידענטיפיצירן די מענטשן איידער זיי
פַאראורזַאכן שָאדן .דורכאויס דעם גַאנג פון
זיך צוגרייטן דורכצופירן געווַאלדטַאטן ,פירן זיך
די מענטשן ָאפטמָאל אויף אין וועגן וועלכע
מַאכן זיי ַארויסשטיין ַאלס פַארדעכטיגט.
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טערָאריסטן גרוּפעס און
שטיצער זענען בַאקַאנט
ַאלס…
•ַאוועקשטעלן פַארבינדונגס ּפערזָאנען אינערהַאלב די
פַאראייניגטע שטַאטן ,סּפעציעל דורך דער אינטערנעט און
סָאציַאלע מידיע ,כדי אויפצוטרייבן שטיצע פַאר זייער מיסיע;
פַארשּפרייטן ּפראָ ּפָאגַאנדע און פַארגרעסערן זייער נעץ פון
שטיצער.
•אויפנעמען מענטשן צוצושטעלן געלטער ָאדער פָארן קיין
אויסלַאנד צו שטיצן טערָאר ַאקטיוויטעטןָ ,אדער ּפלַאנירן
ַאטַאקעס דָאהי.
•ַאגיטירן פַאר געווַאלדטַאטן צו שטיצן עקסטרעמיסטישע
אידעַאלן און ַאנטי-רעגירונג ַאקטיוויטעטן.
•ַאדאָ ּפטירן נייע לעבנס-סטילן ,טוישן זייער אויסזען און זיך
אָ ּפזונדערן פון נָארמַאלע געזעלשַאפטליכע און פַאמיליע-
גרוּפעס ,אין פַארבינדונג מיט קרימינַאלע ַאקטיוויטעטן ָאדער
עקסטרעמיסטישע אידעָאלָאגיע.
•ַאוועקשטעלן אַ פַארשידנַארטיגע מיטגלידערשַאפט,
ַארייננעמענדיג פַארשידענע קולטורן.
•זיך ַאריינלָאזן אין ָארגַאניזירטע פַארברעכן כדי אויפצוטרייבן
געלטער צו שטיצן ַאקטיוויטעטן אין אויסלַאנד ָאדער דָאהי.
•פעלשן געלט צו בַאקומען סוּפלייען און הילפסמיטלען.
•אומלעגַאל קויפן ָאדער איינטוישן געווער.
•זיך ַאריינלָאזן אין אומלעגַאלע דרָאגַ ,אלקָאהָאל און
ציגַארעטל פַארקויפונגען.
•שמוגלען און ַארומפירן דרָאגס דורך אונזערע גרעניצן און
דורך אונזער סטעיט דורך פַארשידענע מיטלען,
ַאריינגערעכנט ּפערזענליכע קַארס ,טרַאקטָאר-טרעילָארס,
מָאטָארביציקלעך ,עראָ ּפלַאנען ,שיפלעך ,שניי-מָאבילן ,און
ַאנדערע אויסגעטרָאפענע מיטלען.

וויַאזוי איר קענט העלפן
פַארמיידן טערָאר
ווייסט ווָאס די רוטין איז.
זייט בַאוואוסטזיניג צו ווָאס עס קומט פָאר ַארום אייך.
נעמט ערנסט ווָאס איר הערט.
אויב איר זעט עּפעס ,זָאגט עּפעס!
בַאריכט סיי וועלכע פַארדעכטיגטע ַאקטיוויטעט צו די ניו יָארק
סטעיט טערָאריזם טיּפס הַאטליין אויף 1-866-SAFE-NYS
(ַ .)1-866-723-3697אלע רופן זענען פריי-פון-אָ ּפצָאל און וועלן
בלייבן אין שטרענגן געהיים .צו בַאריכטן עמערדזשענסיס
ָאדער פַארברעכנס ווָאס קומען פָאר ,רופט .911
יעצט קענט איר זען עּפעס ,שיקט עּפעס!
"זעט עּפעס ,שיקט עּפעס" ערלויבט יעדן אָ ּפצוכאַ ּפן
פַארדעכטיגטע ַאקטיוויטעטן דורך אַ בילד ָאדער שריפטליכע
מעלדונג ,און שיקן די אינפָארמַאציע צום ניו יָארק סטעיט
שּפיָאנַאזש צענטער .פון דָארט וועט די טיּפ ווערן
איבערגעקוקט ,און אויב שייך ,געשיקט ווערן צו דער ּפַאסיגער
געזעץ-פָארסירונג ַאגענטור .די 'עּפּפ' ,וועלכע קען ווערן
געדַאנלָאודט אומזיסט פַאר
זעט עּפעס
'אייפָאן' און 'ענדרויד'
טעלעפָאן בַאנוצער,
ַאנטהַאלט אויך
אינפָארמַאציע איבער אויף
ווָאס צו הַאלטן ַאן אויג און
ווען צו בַאריכטן
ַאקטיוויטעטן.
פַארדעכטיגטע
שיקטס עּפעס
דַאנלָאודט דעם עּפּפ ביי
NY.gov/SeeSendNY
שילדערן פַארדעכטיגטע אויפפירונג

וועמען הָאט איר געזען?
ווָאס הָאט איר געזען? זייט סּפעציפיש.
וואו הָאט איר דָאס געזען?
ווען הָאט איר דָאס געזען?
פַארווָאס איז עס פַארדעכטיגט?

אויב איר ָאבזערווירט פַארדעכטיגטע ַאקטיוויטעטן

נעמט נישט קיין דירעקטע שריט.
טוט נישט קָאנפרָאנטירן דעם מענטש.
ַאנטּפלעקט נישט אייערע פַארדַאכטן.
רעקָארדירט וויפיל איינצלהייטן עס איז מעגליך.
מעלדט דָאס פַאר די ּפַאסיגע אויטָאריטעטן ווי שנעלער מעגליך.

ווייסט די ַאכט צייכנס פון טערָאר
1.1בַאָאבַאכטונג :מענטשן רעקָארדירן ,בַאטרַאכטן ,טוען
אומגעווענליך פָאטָאגרַאפירן ָאדער מַאניטָארן ַאקטיוויטעטן,
סּפעציעל נעבן וויכטיגע ערטער.
2.2פַארדעכטיגטע אויספרעגונג :זוכן אינפָארמַאציע איבער
ַארבעטער-קרַאפט און שטַאב ,סּפעציפישע פַאסיליטי
אינפָארמַאציע ,רעַאגירונגּ-פרָאטָאקָאלן און זיכערהייטָ ,אן
קיין קענטיגע געברויך צו וויסן.
3.3זיכערהייט אונטערזוכונגען :זיכערהייט-ברעכונגען ָאדער
ּפרואוואונגען זיך ַאריינצובַאקומען ַאלס אַ ּפרָאבע ,קען
ַאריינרעכענען מערערע ָאדער אומערקלערטע פַאלשע
ַאלַארמס ,און\ָאדער מענטשן אין פַארזיכערטע ערטער געבן
זיך ָאן ַאלס פַארלוירן.
4.4געלטער :פַארדעכטיגטע טרַאנזַאקציעס אין וועלכע עס
זענען פַארמישט גרויסע קעש-צָאלונגען ,דעּפַאזיטס,
געלטער ַארויסציאונגען ָאדער טרענספערס; גרויסע
קעש-שמוגלונג; פַארדעכטיגע פינַאנציעלע שווינדלערייען;
פַארקויפונגען פון געפעלשטע ּפרָאדוקטן; ָאדער
פַארפירערישע צדקהַ-אקציעס.
5.5עררייכן צוגעהערן :איינקויפונגען ,גניבות ,פַארלוסטן ָאדער
ַאן ָאנהויפונג פון סוּפלייען ווָאס פעלן זיך אויס פַאר ַאן
ַאטַאקע ,קען ַאנטהַאלטן אויפרייס-מַאטריַאל ,געווער,
כעמישע אַ ּפַארַאטן ,קָאמּפיוטערס ,בלוּ-פרינטס ,מאַ ּפעס,
פַאלשע אידענטיפיקַאציע קַארטלעך ,זיכערהייט ּפלענער,
טרענירונג מַאטעריַאלן ,א.ד.ג.
6.6פַארדעכטיגטע מענטשן ַארויס פון ּפלַאץ :מענטשן וועלכע
זעען נישט אויס ווי זיי בַאלַאנגען דָארט ,צייגן אומגעווענליכע
אויפפירונג ָאדער הָאבן ביי זיך אומאויטָאריזירטע
אוניפָארמען ,אידענטיפיקַאציעּ-פאַ ּפירןָ ,אדער
נָאכגעמַאכטע\גע'גנב'עטע\איבער-בַאנוצטע אויטָאמָאבילן.
7.7טרוקענע ָאדער ּפרָאבע מושטירונגען :מענטשן וועלכע
איבן זיך פַאר אַ שּפעטערדיגער ַאטַאקע ,צו בַאשטימען
צייטן און ַאנטלויף-וועגן.
ַ8.8אוועקשטעלן פַארמעגנסַ :אוועקשטעלן עקוויּפמענט און\
ָאדער שטַאב ,אין פָארברייטונג צו ַאן ַאטַאקע.

