اگر چیزی
را می

بینید،

محافظت
نیویارک

چیزی

هر روز ما به طور بالقوه در معرض خطر یک تهدید
نامرئی هستیم؛ یا قابل دید نیست؟ کسانی که میخواهند
به ما آسیب برسانند ،در میان ما راه میروند ،اکثرا ً در
معرض دید واضیح قرار دارند .ما به عنوان ساکنین
نیویارک وظیفه داریم از خود ،خانواده و همسایگان خود
محافظت کنیم.
بیش از یک دهه پس از  11سپتمبر ،تروریزم هنوزهم
یک نگرانی دوامدار است .در داخل مرزهای خودمان،
افراد ممکن است به دنبال انجام حمالت یا ارائه حمایت
از فعالیت های تروریستی در خارج از کشور باشند.
همانطور که تهدید همچنان در حال تکامل است ،ممکن
است از دارایی های شخصی ما یا دارایی های موجود
در اجتماعات ما برای به دست آوردن مواد ،مهارت ها
یا دانش خاصی برای پیشبرد برنامه های خود استفاده
کنند .هر کسی می تواند قربانی فعالیت آنها شود.

بگوئید
هرگونه فعالیت مشکوک را به شماره تیلفون معلومات
تروریزم ایالت نیویارک به آدرس ذیل گزارش بدهید

1-866-SAFE-NYS
1-866-723-3697
در سراسر ایالت نیویارک

1-888-NYC-SAFE
1-888-692-7233
در شهر نیویارک

با کمک شما این فرصت را داریم که این افراد را قبل
از ایجاد آسیب شناسایی کنیم .در طول دوره آماده سازی
برای انجام خشونت ،افراد اکثرا ً به گونه ای رفتار می
کنند که آنها را مشکوک نشان می دهد.

اگر چیزی
را می

بینید،
بگوئید
چیزی

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

www.dhses.ny.gov
“اگر چیزی را می بینید ،چیزی بگوئی د® ”با مجوز اداره حمل و
نقل شهری نیویارک استفاده می شود.

Kathy Hochul
والی

گروه های تروریستی و حامیان
آن ها شناخته می شود با...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تامین ارتباط در داخل ایاالت متحده ،بویژه از طریق انترنت و شبکه
های اجتماعی ،جهت ترویج ماموریت خویش ،پخش تبلیغات ،و
افزایش شبکه حامیان خود.
افراد را برای تأمین بودجه یا سفر به خارج از کشور برای حمایت
از فعالیت های تروریستی یا برنامه ریزی حمالت داخلی استخدام می
کنند.
حمایت از خشونت برای حمایت از آرمان های افراطی و فعالیت
های ضد دولتی.
شیوه های زندگی جدید را در پیش میگیرند ،ظاهر خود را تغییر
میدهند ،و از گروه های معمولی همساالن و خانواده در ارتباط با
فعالیت های مجرمانه یا ایدئولوژی افراطی جدا می شوند.
عضویت متنوعی را که فرهنگ های مختلف را در بر می گیرد،
ایجاد میکنند.
در جنایات سازمان یافته برای جمع آوری کمک های مالی برای
حمایت از فعالیت های خارج از کشور یا داخلی دخیل می شوند.
پول جعلی بخاطر کسب و اکمال منابع بدست می آورند.
بشکل غیرقانونی اسلحه را خریداری و تجارت می کنند.
در فروش غیرقانونی مواد مخدر ،الکول و سگرت دخیل می شوند.
مواد مخدر از طریق مرزهای ما و در سراسر ایالت ما از طریق
وسایل نقلیه شخصی ،تریلرهای تراکتور ،موتور سیکلت ،طیاره،
قایق ،ماشین برفی و سایر وسایل نوآوری قاچاق می کنند و انتقال
میدهند.

چگونه میتوانید کمک کنید تا از
تروریزم جلوگیری کنیم

 •روتینها را بدانید.
 • متوجه باشید که در ماحول تان چه جریان دارد.
 •چیزی را که می شنوید ،جدی بگیرید.

اگر چیزی را می بینید ،چیزی بگوئید!
هر گونه فعالیت مشکوک را به شماره تیلفون فوری معلومات تروریزم
ایالت نیویارک به شماره  -866-SAFE-NYS)1-866-723-3697( 1
گزارش بدهید .همه تماس ها رایگان است و کامالً محرمانه خواهد بود.
برای گزارش موارد اضطراری یا جنایت در حال انجام ،شماره  911را
دایل کنید.
حاال شما اپلیکیشن چیزی را می بینید،
چیزی بگوئید را دیده میتوانید!
"اپلیکیشن چیزی را می بینید ،چیزی
بگوئید" به هر کس اجازه می دهد تا
فعالیت مشکوک را به عنوان یک عکس
یا یادداشت نوشتاری ثبت کند و معلومات
را به مرکز استخبارات ایالت نیویارک
ارسال کند .از آنجا ،نکته بررسی می شود
و در صورت لزوم ،به سازمان مجری
قانون مربوطه ارسال می شود .این اپلیکیشن که به صورت رایگان برای
کاربران تیلفون های آیفون و اندروید قابل دانلود است ،همچنین شامل
معلوماتی است که باید به دنبال آن باشید و چه زمانی فعالیت مشکوک را
گزارش بدهید.
اپلیکیشن را بشکل آنالین دانلود کنید
ازwww.NY.gov/SeeSendNY :
یا از تیلفون هوشمند خود استفاده کنید تا
 QR codeرا اسکن کنید

تشریح رفتار مشکوک

چه کسی را مشاهده کردید؟
چه چیزی را دیدید؟ مشخص بگوئید.
آن را در کجا دیدید؟
چه زمانی آن را دیدید؟
چرا این مشکوک است؟

اگر فعالیت مشکوک را مشاهده کردید

اقداممستقیم نکنید.
با فرد مقابل نشوید.
شک های خود را فاش نکنید.
هر چقدر میتوانید جزئیات را ریکارد کنید.
هرچه زودتر مقامات مربوطه را اطالع بدهید.

هشت نشانی تروریزم را بدانید
.1
.2
.3
.4

.5

.6

.7
.8

نظارت:ریکارد فردی ،تماشا کردن ،اکثرا ً تصویر برداری یا
فعالیت های نظارتی؛ بویژه در نزدیکی زیربناهای حیاتی.
سوال های مشکوک :جستجوی معلومات درباره منابع بشری،
کارمندان ،معلومات مربوط به تاسیسات ،پرتوکول های پاسخی
دهی و امنیتی بدون هیچ نوع نیازی به دانستن آن.
تست های امنیتی:نقض امنیت یا تالش برای نفوذ زیر عنوان
تست؛ ممکن است شامل هشدارهای نادرست متعدد یا غیرقابل
توضیح باشد و/یا میگویند افراد در ساحات امن مفقود شده اند.
تمویل نمودن:انجام معامالت مشکوک شامل پرداختهای نقدی
بزرگ ،سپردهها ،برداشت یا انتقال پول؛ قاچاق نقدی؛ مشکوک
به کالهبرداری مالی؛ فروش اجناس تقلبی؛ یا کمک های خیریۀ
گمراه کننده.
به دست آوردن لوازم و اکماالت:خرید ،سرقت ،از دست دادن
یا انباشتن لوازم مورد نیاز برای حمله؛ ممکن است شامل مواد
منفجره ،سالح ها ،مواد متشکله کیمیاوی ،کمپیوترها ،طرح
ها ،نقشهها ،کارت های شناسایی جعلی ،پالن های امنیتی ،مواد
آموزشی و غیره باشد.
افراد مشکوک خارج از محل:افرادی که به محل تعلق ندارند،
رفتارهای غیرمعمول یا در اختیار داشتن غیرمجاز یونیفورم،
اسناد اعتباری یا موترهای شبیه سازی شده/سرقت شده/تغییر
داده شده از خود نشان می دهند.
اجرای تمرین یا آزمایش فرار :افرادی که برای حمله بعدی
تمرین می کنند ،زمان و مسیرهای فرار را شناسایی و تعیین
میکنند.
اعزام دارایی ها:تعیین موقعیت تجهیزات و/یا پرسونل جهت
آمادگی بخاطر راه اندازی حمله.

