که څه مو

هره ورځ موږ په بالقوه توګه د یوه ناڅرګند ګواښ له
خطر سره مخ یو .یا نه لیدل کیږي؟ هغه څوک چې
غواړي موږ ته زیان ورسوي معموالً په ښکاره توګه
زموږ په منځ کې ګرځي .د نیویارک د اوسیدونکو په
توګه ،موږ دنده لرو چې د خپل ځان ،کورنۍ او ګاونډیانو
په ساتنه کې مرسته وکړو.
د سپټمبر تر  11مې یوه لسیزه وروسته تروریزم یوه
دوامداره اندیښنه ده .زموږ په خپلو پولو کې ،خلک
ښايي د بریدونو په لټه کې شي یا په بهر کې د ترهګریزو
فعالیتونو مالتړ وکړي .لکه څنګه چې ګواښ د تکامل په
حال کې دی ،دوی ښايي د ځانګړو موادو ،مهارتونو ،یا
د خپلو پروګرامونو د پر مخ وړلو د پوهې ترالسه کولو
لپاره زموږ شخصي شتمنۍ ،یا زموږ په ټولنو کې موندل
کېدونکې شتمنۍ وکاروي .هر څوک د خپل فعالیت
قرباني کېدلی شي.

وليدل
څه
ووایئ
د هر ډول شکمن فعالیت په اړه د نیویارک ایالت د
تروریزم معلوماتو ټیلفوني کرښې ته راپور ورکړئ په

1-866-SAFE-NYS
1-866-723-3697
په ټول نیویارک ایالت کې

1-888-NYC-SAFE
1 -888-692-7233
د نیویارک په ښار کې

ستاسو په مرسته ،موږ فرصت لرو چې دا اشخاص
تر زیان رسولو مخکې وپیژنو .په تاوتریخوالي کې د
ښکیلتیا د چمتووالي په جریان کې ،اشخاص اکثرا داسې
چلند کوي چې دوی شکمن څرګند کړي.
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226

www.dhses.ny.gov
“که مو څه ولیدل ،څه ووایئ®” د نیویارک ښاري
ټرانسپورټ ادارې په اجازې کارول کیږي.
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که څه مو
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Kathy Hochul
والي

ترهګرې ډلې او مالتړي یې ددې
لپاره پېژندل شوي چې…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ماموریت ته د ودې ورکولو ،پروپاګند خپرولو او د دوی د مالتړو
شبکو زیاتولو لپاره په متحده ایاالتو کې اړیکې ټينګول ،په ځانګړې
توګه د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو له الرې.
د بودیجې تمویل یا بهر ته د سفر لپاره د ترهګریزو فعالیتونو مالتړ
یا د داخلي بریدونو پالن لپاره افراد استخدام کړئ.
د افراطي ارامانونو او د دولت ضد فعالیتونو د مالتړ لپاره د
تاوتریخوالي مالتړ.
د ژوند نوي طرزونه غوره کړئ ،بڼه یې بدله کړئ ،او د جنایي
فعالیتونو یا افراطي ایډیالوژۍ سره په تړاو له عادي ملګرو او
کورنۍ ډلو څخه جال شئ.
یو متنوع غړیتوب جوړ کړئ ،چې مختلف کلتورونه پکې شامل
وي.
په بهر یا داخل کې د فعالیتونو مالتړ لپاره بودیجې راټولولو لپاره
په پالن شوو جرمونو کې ښکیلتیا.
د توکو او سرچینو ترالسه کولو لپاره جعلي پیسې.
په ناقانونه توګه د وسلو پیرودل او تجارت.
د نشهيي توکو ،الکولو ،او سګرټو په ناقانونه پلور کې ښکیلتیا.
زموږ د سرحدونو او زموږ د دولت له الرې د مختلفو وسیلو
لکه شخصي موټرو ،ټراکټور ټریلرونو ،موټرسایکلونو ،الوتکو،
کښتیو ،واورینو ماشینونو او نورو نوښتي وسیلو له الرې قاچاق او
نشهيي توکو قاچاق.

څنګه د تروریزم په مخنیوي کې
مرسته کولی شئ.
 • ورځني کارونه وپېژنئ.
 • خپلو ورځنیو پېښو ته ځير اوسئ
 • هغه څه جدي په پام کې ونيسئ چې تاسو يې اورئ.
که مو څه ولیدل ،څه ووایئ!
د هر ډول شکمن فعالیت په اړه د نیویارک ایالت د تروریزم معلوماتو
ټیلفوني کرښې ته په 1-866-SAFE-NYS(1-866-723-3697)
شمېره راپور ورکړئ ټولې اړیکې وړیا دي او بشپړې محرمې به وي .د
بیړني حالت یا د تر سره کېدو په حال کې جرم راپور ورکولو لپاره911 ،
ډایل کړئ.
اوس کولی شئ یو څه وګورئ ،یو څه
ولیږئ!
“یو څه وګورئ ،یو څه ولیږئ” هرچا ته
اجازه ورکوي چې شکمن فعالیت د عکس
یا لیکل شوي یادښت په توګه ثبت کړي
او معلومات د نیویارک ایالت استخباراتي
مرکز ته واستوي .له هغه ځایه ،چې
معلومات څېړل کېږي او د اړتیا پر مهال،
د قانون پلي کولو مناسبې ادارې ته لیږل کیږي .دا اپلیکیشن چې د آی
فون او انډرایډ تلیفون کاروونکو لپاره د وړیا ډاونلوډ وړ دی ،په دې کې
هغه معلومات هم شامل دي چې څه باید وڅارئ او کله د مشکوک فعالیت
راپور ورکړئ.
اپلیکیشن انالین ډانلوډ کړئ
پهwww.NY.gov/SeeSendNY :
یا یې په خپل ځيرک موبایل
سکن کړئ QR code

د شکمن چلند تشریح کول

څوک مو ولیدل؟
څه مو ولیدل؟ دقيق اوسئ.
چېرته مو ولیدل؟
څه وخت مو ولیدل؟
ولې دا شکمن دی؟

که شکمن فعالیت مو لیدلی وي

مستقیم اقدام مه کوئ
له فرد سرهمه مخامخ کیږئ.
خپل شک مه ښکاره کوئ.
د امکان تر کچې ډېر جزیاتثبت کړئ.
ژر تر ژره اړوندو چارواکو تهخبر ورکړئ.

د تروریزم اته نښې وپیژنئ
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

څارنه :د ثبت ،لیدلو ،غیر معمولي عکس اخیستو یا څارنې په حال
کې وګړي ،په ځانګړې توګه مهمو بېخ بنسټونو ته نږدې.
مشکوکه پوښتنه :د انساني ځواک او کارمندانو په اړه د معلوماتو
غوښتنه کول ،د تاسیساتو ځانګړي معلومات ،د ځواب ویلو
پروتوکولونه او امنیت د پوهیدو له اړتیا پرته.
امنیتي ازموینې :د امنیت اخالل یا له اجازې پرته د ننوتو هڅه؛
ښايي ډېر ناسم یا ناتشریح شوي خبرداري ،او/یا په خوندي سیمو
کې اشخاص پکې شامل وي چې د ورکیدو ادعا کوي.
تمویلول:شکمنې معاملې چې په کې لوی نغدي تادیات ،زیرمې،
ایستل یا د پیسو لیږد شامل وي؛ د پیسو لوی قاچاق؛ شکمنې مالي
درغلۍ؛ د جعلي توکو پلور؛ یا ګمراه کونکي خیراتونه
د توکو ترالسه کول:د برید لپاره د اړتیا وړ توکو پیرود ،غال،
له السه ورکول ،یا ذخیره کول؛ کېدای شي چاودېدونکي توکي،
وسلې ،د کیمیاوي توکو مواد ،کمپیوټرونه ،طرحې ،نقشې ،جعلي
پیژندپاڼې ،امنیتي پالنونه ،روزنیز مواد او نور شامل وي.
له ځایه بهر شکمن کسان :هغه کسان چې اړوند نه ښکاري ،غیر
معمولي چلند ښکاره کوي یا یونیفورمونه ،اسناد ،یا ورته شوي/
غال شوي/بیا جوړ شوي غیرقانوني وسایطو ملکیت لري.
تمريني فعاليت:هغه کسان چې د وروستي برید لپاره تمرین کوي،
د وخت ټاکلو او د تیښتې الرې
د شتمنیو ځای پرځای کول:د برید د چمتووالي لپاره تجهیزات او/
یا پرسونل ځای په ځای کول.

