ּפערזענליכע
זיכערהייט זַאכן
צו טרָאגן
•גילטיגע שיפל רעגיסטרַאציע און לייסענס.
•נעוויגַאציע לעקטערס און פלעירס.
•-USCGבַאשטעטיגטע ּפערזענליכע שווים-געצייגן ווָאס
מען קען ָאנטון פַאר יעדער ּפערזָאן אויפ’ן שיפל.
•פייער עקסטינגווישער.
•הָארן ,פייפערָ ,אדער גלָאק.

אויב איר

זעט זאגטס
עּפעס

עּפעס

פַארזיכערט ניו יָארק

TM

בַאריכט סיי וועלכע פַארדעכטיגטע ַאקטיוויטעטן צו
די ניו יָארק סטעיט טערָאריזם טיּפס הַאטליין אויף

1-866-SAFE-NYS
1-866-723-3697
דורכאויס ניו יָארק סטעיט

1-888-NYC-SAFE
1-888-692-7233
אין ניו יָארק סיטי

מַאכט אַ מצב אין אייער קָאמיוניטי
•טיילט מיט דעם מעסעדזש מיט אייערע פריינט און
פַאמיליע.
•ווייסט די ים-רייזע זיכערהייט און סעקיוריטי זָאנעס אין אייער
געגנט.
•ווערט ַאקטיוו אין אַ ים-רייזע ווַאטש ּפרָאגרַאם.

פַאר מער אינפָארמַאציע:
פַאראייניגטע שטַאטן אָ ּפטיילונג פון
היימלַאנד זיכערהייט
)(U.S. Department of Homeland Security
www.dhs.gov
U.S. Coast Guard
www.uscg.mil
ַאמעריקע'ס ווַאסערוועג ווַאטש
)(America’s Waterway Watch
www.americaswaterwaywatch.org

ים-רייזע
ָאפיס פון קַאונטער טערָאריזם
)(OFFICE OF COUNTER TERRORISM
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/oct

Kathy Hochul
גאווערנאר

וויַאזוי איר קענט העלפן פַארמיידן טערָאר

סּפעציפישע ַאקטיוויטעט צו
זיין אויף דער ווַאך פַאר

נעמט ערנסט ווָאס איר הערט.

•אָ ּפכאַ ּפן אויף ווידעאָ נעבן ענערגיע-פַארבינדעטע קריטישע
איינריכטונגען ,מיליטערישע בַאזעס ,בריקן ,און בַאדייטנדע
געביידעס.
•פַארדעכטיגטע ַאקטיוויטעטן ָאדער זיך דרייען נעבן
ווַאסערברעג פַאסיליטיס.
•ַארויסדרייענדיגע ענטפערס צו ַאלגעמיינע שיפלען פרַאגעס;
דירעקטע ּפרָאבעס צו פַארמיידן פַארבינדונג מיט ַאנדערע
ָאדער צו ציען אויפמערקזַאמקייט.
•דורכפירן טויכונג אָ ּפערַאציעס נעבן בריקן ,רערןָ ,אדער
קריטישע איינריכטונגען ביי אומגעווענליכע צייטן ָאדער ָאן
געווענליכע שטיצע.
•פַארדעכטיגטע צוגעהערן ָאדער נישט קיין ּפַאסיגע עקוויּפמענט.
•ַאריינלייגן מָאדנע ָאביעקטן אין די ווַאסער-וועגן נעבן בריקן,
רערן ָאדער קריטישע הילפסמיטלען.
•שיפלעך וועלכע גייען ַאריין אין בַאשטימטע ים-רייזע סעקיוריטי
זָאנעס (צ.ב.ש .נעבן נוקלעַארע ּפַאוערּ-פלענטס ,לופטפעלדער,
א.ד.ג ).פַאנגער ָאדער פישערלייט אין נישט-געווענליכע
ערטער.
•פַארדעכטיגטע טשַארטערס ָאדער רענטלס .עמיצער בעט צו
טוישן די געווענליכע רוט ָאדער רייזע ווָאס אַ טשַארטער מַאכט.
•אומּפַאסיגע גרויסע קעש צָאלונגען ,טעגליכע עקסטער
דאק׳קיידזש צייט.
•בַאמיאונגען צו ווערן אויפגענומען ביי סענסיטיווע ּפלעצער מיט
דרויסנדיגע ווענדערס וועלכע הָאבן צוטריט צו ּפָאטענציעלע
צילן.
•דירעקטע רעקָארדירונג פון אָ ּפרייזן\ַאנקערן ּפרָאצעדורן,
ַאריינגערעכנט ָאנלָאדענען און ַאראָ ּפלָאדענען אויטָאמָאבילן.
•פילמירן סעקיוריטי ּפרָאצעדורן\איי-די אונטערזוכונגען
אינערהַאלב אַ שיף-טערמינַאל פַאסיליטי.
•אויספרעגן מַאנשַאפט ַאנבַאלַאנגט סקעדזשולסּ ,פַאסַאזשיר
מַאקסימום ,זיכערהייט ּפרָאצעדורן און עקוויּפמענט ,און
נָאנטקייט צו מיליטערישע און ענערגיע-פַארבינדעטע קריטישע
איינריכטונגען פַאסיליטיס.
•פַארדעכטיגטע שיפלעך נָאנט צו אַ שיף סיי ווען עס איז אויפ’ן
וועג און סיי ביים ַאנקערונג פַאסיליטי.
•ּפרָאבעס איבערצולָאזן ַאן אויטָאמָאביל אויף אַ שיף און
שּפַאצירן צום ברעג.
•ָאנגייענדע 'רַאונד-טריּפס' אויף דער זעלבער שיף.
•מענטשן שּפַאצירן ַארום אויפ’ן שיפל ,אומאָ ּפהענגיג איינער
פונעם ַאנדערן ,שרייבנדיג נָאטיצן מכלומרשט אויף
אָ ּפערַאציעס ,און זיך טרעפן ַאלס אַ גרוּפע נָאכדעם ווָאס זייערע
ָאבזערווַאציעס זענען רעקָארדירט געווָארן צו פַארגלייכן נָאטיצן.

ווייסט די רוטין.
זייט בַאוואוסטזיניג צו ווָאס עס קומט פָאר ַארום אייך.
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
זעט עּפעס
די טיּפ ווערן איבערגעקוקט ,און אויב
שייך ,געשיקט ווערן צו דער
ּפַאסיגער געזעץ-פָארסירונג
ַאגענטור .די 'עּפּפ' ,וועלכע קען ווערן
געדַאנלָאודט אומזיסט פַאר 'אייפָאן'
און 'ענדרויד' טעלעפָאן בַאנוצער,
שיקטס עּפעס
ַאנטהַאלט אויך אינפָארמַאציע
איבער אויף ווָאס צו הַאלטן ַאן אויג
און ווען צו בַאריכטן פַארדעכטיגטע ַאקטיוויטעטן.
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
פאר אַ שּפעטערדיגער ַאטַאקע ,צו בַאשטימען צייטן און
ַאנטלויף-וועגן.
ַ8.8אוועקשטעלן פַארמעגנסַ :אוועקשטעלן עקוויּפמענט און\ָאדער
שטַאב ,אין פָארברייטונג צו ַאן ַאטַאקע.

