זעט זאגט
אויב איר

עּפעס

עּפעס

Counter
Terrorism

Kathy Hochul
גאווערנאר

אלגעמיינע צייכענעס און ווארענונגען פון
קרימינאלע אדער טעראריסטישע אקטיוויטעטן

פארדעכטיגטע אקטיוויטעט איז סיי וועלכע אויפפירונג וואס מען באמערקט וואס קען אנדייטן
טעראריזם-פארבינדענע פארברעכן און קען פאסירן ביי סיי וועלכע פלאץ אדער צייט.

פארדעכטיגטע צייכענעס און ווארענונגען
•אויפפירונג וואס זעט אויס ווי עס דייט אן פלאנירונג פאר טעראריסטישע אקטיוויטעט ,אזוי ווי
אויספלאנירן וועגן ,אויסשפילן סצענעס ,באאבאכטן וויכטיגע פאסיליטיס און האלטן חשבון פון
טראפיק פלוס און סיגנאלן
•אומפאסיגע קליידונג ,אזוי ווי לויזע אדער גרויסע קליידונג וואס פאסט נישט צו יעצטיגע וועטער
אומשטענדן
•פראבעס צו באקומען סענסיטיווע אינפארמאציע לגבי וויכטיגע פאסיליטיס ,סעקיוריטי
פראצעדורן אדער שטאב דורך פערזענליכע פארבינדונג אדער דורן טעלעפאן ,פאסט אדער
אימעיל
•פראבעס צו באקומען צוגעהער :אויפרייס מאטריאל ,געווער ,מיוניציאן ,געפארפולע
כעמיקאלן אדער אנדערע מאטריאלן צו נוצן אין אן אטאקע
•פראבעס צו באקומען אפיציעלע פיזישע צוגעהער אזוי ווי :וויהיקלס ,יוניפארמס,
בעדזשעס ,צוטריט קארטלעך אדער אידענטיפיקאציע אריינצוגיין אין וויכטיגע
פאסיליטיס
•אנוועזנהייט פון פארדעכטיגטע מאטריאלן וואס קענען גענוצט ווערן צו צוזאמשטעלן
אדער פארדעקן אויפרייס מאטריאל
•פיזישע סורוועילענס ,נעמען ווידעאס אדער פרובירן צו פאטאגראפירן מעגליכע
ט אויף צוטריט פונקטן און
צילן (דורך דראון\ UASטעכנאלאגיע) וואס פאקוס' 
אנדערע פלעצער פון א לאקאציע וואס ווערט נישט געווענליך פאטאגראפירט
דורכן פובליק (צ.ב .געביידע סטרוקטור ,סעקיוריטי קאמערעס)
•אנוועזנהייט פון מענטשן וואס זעען נישט אויס ווי זיי געהערן צום
ארבעטספלאץ ,ביזנעס קערפערשאפט אדער נעבן א הויפט פאסיליטי
•פראבעס צוצוגיין צו פארשלאסענע פלעצער אדער אריינצודרינגען\
אויספרובירן פיזישע סעקיוריטי און רעספאנס פראצעדורן ביי וויכטיגע
פאסיליטיס
•אנוועזנהייט פון די זעלבע וויהיקל פארקירט פאר א לענגערע צייט
אן קיין קענטיגע פארבינדונג צום ארבעטספלאץ אדער ביזנעס
קערפערשאפט (מעגליכע באאבאכטונג)

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.
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