حماية NEW YORK
إذا

رأيت
شي ًئا ما

أبلغ عن جميع األنشطة المريبة لموظف أو ضابط
الشرطة.
في حالة الطوارئ ،اتبع توجيهات أفراد الفريق.
شارك هذه الرسالة مع أصدقائك والعائلة.

نصائح السالمة
•ال تلمس أو تحرك أي غرض مريب.
•امتنع عن استخدام الهاتف الخلوي أو الالسلكي.
•قم بإخالء المنطقة حتى مسافة آمنة.
•تعرف على المناطق المحيطة.

قل

شي ًئا ما

TM

قم باإلبالغ عن أي نشاط مريب إلى الخط الساخن لمعلومات
اإلرهاب الخاص بوالية  New Yorkعلى الرقم

1-866-SAFE-NYS

1-866-723-3697
من جميع أنحاء والية New York

1-888-NYC-SAFE
1-888-692-7233
داخل مدينة New York

للمزيد من المعلومات:

وزارة األمن الداخلي األمريكية/إدارة تأمين النقل
)U.S. Department of
(Homeland Security/TSA
www.dhs.gov
إدارة النقل الفيدرالية مراقبة النقل
)Federal Transit Administration
(Transit Watch
http://www.fta.dot.gov/

Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226

www.dhses.ny.gov/oct

النقل
الجماعي
Kathy Hochul
ولايةلا مكحا

كيف يمكنك المساعدة في منع
اإلرهاب
• تعرف على األعمال الروتينية.
• كن على دراية بما يدور من حولك.
• خذ ما تسمعه على محمل الجد.

تعرف على عالمات
اإلرهاب الثمانية
1.1المراقبة :األفراد الذين يقومون بأنشطة التسجيل أو المشاهدة أو
التصوير االستثنائي أو المراقبة ،السيما بالقرب من البنية التحتية
الحيوية.
2.2طرح األسئلة المريبة :البحث عن معلومات تتعلق بالقوى العاملة
والموظفين ،معلومات محددة عن المنشأة ،بروتوكوالت االستجابة
واألمان دون حاجة واضحة لمعرفة ذلك.
3.3اختبارات األمن :االنتهاكات األمنية أو محاوالت االقتحام كاختبار؛
وقد تتضمن اإلنذارات الكاذبة المتعددة أو غير المبررة ،و/أو
ادعاء أفراد في مناطق األمن بأنهم مفقودون.
4.4التمويل :المعامالت المريبة المتضمنة لمبالغ نقدية كبيرة،
إيداعات ،سحوبات ،أو تحويالت للمال؛ تهريب مبالغ نقدية كبيرة؛
االشتباه في االحتيال المالي؛ بيع سلع مزيفة أو األعمال الخيرية
المضللة.
5.5اقتناء المستلزمات :شراء ،سرقة ،فقد ،أو تخزين المستلومات
الضرورية للهجوم؛ قد تتضمن متفجرات ،أسلحة ،نذائر كيميائية،
أجهزة كمبيوتر ،مخططات ،خرائط ،بطاقات هوية مزورة ،خطط
أمنية ،مواد تدريبية ،إلخ.
6.6األشخاص المريبين في المكان غير المناسب :أشخاص يبدو عليهم
عدم االنتماء ،يظهرون سلوكيات استثنائية أو يمتلكون ،دون
تصريح ،مالبس موحدة ،أوراق اعتماد ،أو سيارات متشابهة/
مسروقة/يتم استخدامها ألغراض أخرى.
7.7التشغيل التجريبي :أفراد يتدربون لهجوم الحق ،لتحديد التوقيت
وطرق الهروب.
8.8نشر األصول :تحديد مواضع المعدات و/أو األشخاص استعدا ًدا
للهجوم.

إذا رأيت شي ًئا ما ،قل شي ًئا ما!
أبلغ عن أي نشاط مريب إلى الخط الساخن لمعلومات اإلرهاب
الخاص بوالية  New Yorkعلى الرقم 1-866-SAFE-NYS
( .)1-866-723-3697جميع المكالمات مجانية وستظل سرية للغاية.
لإلبالغ عن حاالت طارئة أو جريمة قائمة ،اتصل بـ.911
اآلن يمكنك مشاهدة شيء ما ،وإرسال شيء ما!
تتيح لك "مشاهدة شيء ما ،وإرسال شيء ما" التقاط النشاط المريب
كصورة أو مالحظة مكتوبة ،وإرسال
ً
بوالية
المعلومات إلى مركز االستخبارات
رأﯾت ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ
 .New Yorkومن هناك ،ستتم مراجعة
المعلومة وإذا كانت ذات صلة ،سيتم
إرسالها إلى وكالة إنفاذ القانون المناسبة.
كما يتضمن التطبيق ،الذي يمكن تنزيله
ً
أرﺳل ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ
مجا ًنا لمستخدمي هاتف  iPhoneو
 ،Androidمعلومات عن األشياء التي
يجب البحث عنها ومتى تبلغ عن النشاط المريب.
قم بتنزيل التطبيق من الرابط NY.gov/SeeSendNY

وصف السلوك المريب
من الذي راقبته؟
ما الذي شاهدته؟ كن محد ًدا.
أين شاهدته؟
متى شاهدته؟
لماذا يبدو مريبًا؟

إذا الحظت نشا ًطا مري ًبا

ال تتخذ إجرا ًء مباشرً ا.
ال تواجه الشخص.
ال تظهر ارتيابك.
قم بتسجيل أكبر قدر ممكن من التفاصيل.
قم بإبالغ السلطات المسؤولة في أقرب وقت ممكن.

النشاط المحدد الذي يجب البحث عنه
•الطرود غير المراقبة.
•األشياء المحمولة المريبة مثل حقائب الظهر الكبيرة ،الحقائب
الرياضية ،واألمتعة التي يبدو وزنها أكبر من المعتاد.
•وضع حقائب الظهر أو حقائب السفر في مقصورة مختلفة عن التي
يشغلها الشخص.
•ارتداء مالبس غير مناسبة لألحوال الجوية ،مثل ارتداء حلل ،سترات،
أو معاطف كبيرة فضفاضة في األحوال الجوية الحارة .المالبس غير
المناسبة لنوع جسد الشخص.
•ترك الحقائب دون مراقبة في المناطق العامة لمالحظة إجراءات
وأوقات استجابة األمن.
•األفراد الذين يسيرون حول المنشأة ،مستقلين عن بعضهم البعض ،مع
تدوين مالحظات ظاهرية عن العمليات ويلتقون كمجموعة بعد تسجيل
المالحظات لمقارنتها.
•التصوير بالفيديو و/أو رسم معدات النقل الجماعي ومرافق النقل
واإلجراءات األمنية والبنية التحتية.
•الفرد الذي يبدو جاهالً بالمناطق المحيطة به/بها والذي يركز اهتمامه
على شئ أو مكان محدد.
•اإلجابات المراوغة على األسئلة المتعلقة بالوجهات؛ المحاوالت
المتعمدة لتجنب االتصال باآلخرين أو لفت االنتباه.
•استجواب أعضاء الطاقم فيما يتعلق بالجداول ،سعات الركاب،
إجراءات ومعدات السالمة على متن وسائل النقل.
•محاولة الحصول على وظيفة في نظام النقل الجماعي دون امتالك
الخلفية و/أو المؤهالت المناسبة.
•محاوالت ترك السيارة داخل أو بالقرب من منشأة وقوف النقل.

