اگر آپ کو

فارم پروٹیکٹر کی حیثیت سے آپ کا کردار
ہم دہشت گردی کی ممکنہ عالمات اور مشکوک سرگرمیوں کے بارے
میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے آپ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ فارم کے
مالزمین ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے کھانے کے نظام کو پہنچنے
والے نقصان کی پہلی عالمات کو دریافت کرنے کا زیادہ امکان ہے۔
ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ اپنے فارم سپروائزر ،قانون نافذ کرنے
والے مقامی اداروں ،اور/یا نیو یارک اسٹیٹ ٹیررازم ٹپس ہاٹ الئن کو
 )1-866-SAFE-NYS( 1-866-723-3697پر ممکنہ دہشت گردانہ
سرگرمیوں کی کسی بھی تسلیم شدہ عالمات کی اطالع دیں۔
دہشت گردی کی کارروائیوں کا ارتکاب کرنے والے افراد اپنے ارادوں
میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ کیمیکلز ،مواد ،مہارت یا تربیت حاصل
کرنے کے لیے کمیونٹی کی تنظیموں اور کاروباروں بشمول فارمز
کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ خود کو فارم ورکرز یا سپالئیر ظاہر
کر کے ،دہشت گرد خوراک کی فراہمی تک رسائی حاصل کر سکتے
ہیں۔ فارم سے کسی بھی ریسٹورنٹ یا گھر کے راستے میں ہماری
خوراک کی سپالئی پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ بڑے پیمانے
پر بیماری پھیالنے اور اہم معاشی اور نفسیاتی نقصان پہنچانے کے
لیے خوراک کی فراہمی کے صرف ایک چھوٹے سے حصے کے ساتھ
چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے مختلف پودوں اور
جانوروں کے بیکٹیریا ،وائرس اور نقصان دہ جاندار موجود ہیں جو
ہمارے کھانے پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔
ممکنہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کی جلد شناخت کر کے اس کی اطالع
دینا ان لوگوں کے خالف دفاع کی پہلی کڑی ثابت ہو سکتی ہے جو نیو
یارک اسٹیٹ کے شہریوں یا اس کے وسائل کو نقصان پہنچانے کا ارادہ
رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کمیونٹی کے اراکین کی طرف سے مشاہدہ
کی گئی مشتبہ سرگرمی یا طرز عمل کی مثالیں مجرمانہ نہ ہوں ،پھر
بھی یہ عجیب اور غیر معمولی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کمیونٹی میں
پائے جانے والے روزمرہ کی سرگرمیوں کے معمول سے میل نہیں
کھاتی ہیں۔ اس کا مقصد لوگوں کے روزمرہ کے معموالت اور طرز
زندگی پر سوال اٹھانا یا کمیونٹی کے ارکان پر عدم اعتماد کرنا نہیں
ہے؛ بلکہ ان چیزوں کو پہچاننے اور رپورٹ کرنے کے لیے ایک
وسیلہ فراہم کرنا جو ضروری طور پر معمول میں نہیں آتیں۔
مشتبہ سرگرمی کی کسی بھی عالمت کی اطالع دن کے  24گھنٹے،
ہفتہ کے ساتوں دن  )1-866-SAFE-NYS( 1-866-723-3697پر
نیو یارک اسٹیٹ ٹیررازم ٹپس ہاٹ الئن پر دی جا سکتی ہے۔

کچھ تو

نظر آئے

نیو یارک کی حفاظت کریں

بولیں

TM

کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطالع نیو یارک اسٹیٹ

1-866-SAFE-NYS

نیو یارک اسٹیٹ ٹیررازم ٹپس ہاٹ الئن کو
1-866-723-3697
پر دیں پورے نیو یارک اسٹیٹ میں

1-888-NYC-SAFE
1-888-692-7233
نیو یارک سٹی میں

دفتر برائے انسداد دہشت گردی
Harriman State Office Campus
1220Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/oct
نیو یارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ مارکیٹس
10B Airline Drive
Albany, NY 12235
www.agmkt.state.ny.us

زراعت

Kathy Hochul
گورنر

آپ دہشت گردی کو روکنے میں کس طرح مدد
کر سکتے ہیں
• معموالت کو جانیں۔
• اپنے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس سے آگاہ رہیں۔
• آپ جو کچھ سنیں اسے سنجیدگی سے لیں۔
اگر آپ کو کچھ نظر آئے ،تو بولیں!
کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطالع نیو یارک اسٹیٹ ٹیررازم ٹپس
ہاٹ الئن پر ) 1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697پر دیں۔
تمام کالز ٹول فری ہیں اور انہیں سختی سے رازداری میں رکھا جائے
گا۔ ہنگامی صورتحال یا جرائم کی پیشرفت کی اطالع دینے کے لیے،
 911ڈائل کریں۔
کچھ دیکھیں

اب آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں ،کچھ بھیج
سکتے ہیں!
"کچھ دیکھیں ،کچھ بھیجیں" کسی کو بھی مشتبہ
سرگرمی کو تصویر یا تحریری نوٹ کے طور
کچھ بھیجیں
پر کیپچر کرنے اور نیو یارک اسٹیٹ انٹیلی جنس
سنٹر کو معلومات بھیجنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہاں سے ،ٹپ کا جائزہ
لیا جائے گا اور اگر متعلقہ ہو تو ،مناسب قانون نافذ کرنے والے ادارے
کو بھیج دیا جائے گا۔  iPhoneاور  Androidفون صارفین کے لیے
جو ایپلیکیشنز مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں ،ان میں یہ معلومات بھی
شامل ہیں کہ کس چیز کو تالش کرنا ہے اور کب مشکوک سرگرمی
کی اطالع دینی ہے۔
ایپ آن الئن ڈاؤن لوڈ کریں:
 www.NY.gov/SeeSendNYیا
 QRکوڈ اسکین کرنے کے لیے اپنا
اسمارٹ فون استعمال کریں۔

اکٹھا کرنے کے لیے اہم معلومات
•درست مقام اور مشکوک سرگرمی کی تفصیل۔
•کیا اس میں کوئی ہتھیار جیسے بندوق یا چاقو شامل تھا؟
•کیا اس میں کوئی گاڑی شامل تھی؟ اگر ایسا ہے تو ،رنگ ،بنانے
والی کمپنی ،ماڈل اور اسٹائل سمیت سب سے زیادہ درست تفصیل
فراہم کریں۔ الئسنس پلیٹ (بشمول ریاست اور نمبر) ،گاڑی جس سمت
میں سفر کر رہی تھی ،اس کی تفصیل بھی اہم ہے۔
•ملوث فرد (افراد) کی تفصیل ،بشمول نسل ،تخمینی عمر ،قد اور وزن،
اور کوئی دوسری تفصیل جسے ان کی شناخت میں مدد کے لیے
استعمال کیا جا سکتا ہو ،جیسے کہ لہجہ ،وہ لباس جو انہوں نے پہن
رکھا تھا ،ٹیٹو اور نشانات۔
•کوئی بھی دوسری معلومات جو آپ اکٹھا کر سکتے تھے۔

جانوروں میں مشتبہ نشانات اور عالمات کی
اطالع دیں
•غیر معمولی عالمات یا رویہ ،یا اچانک غیر واضح موت۔
•جانوروں کی بڑی تعداد میں شدید بیماری یا موت۔
•غیر معمولی ٹکس یا میگوٹس۔
•منہ ،ناک ،آنچوں ،یا کھروں کے گرد چھالے یا پھٹے ہوئے چھالے۔
•اعصابی عوارض جو جانور کو عام طور پر اٹھنے یا چلنے سے
باز رکھتے ہیں۔
•بھوک میں کمی یا کھانے کی دیگر خرابی۔
•پولٹری میں آنکھوں اور گردن کے ارد گرد سوجن ،انڈے کی پیداوار
میں کمی ،یا باریک چھلکے والے انڈے پیدا کرنے والی مرغیاں۔
•ڈیری والی گایوں میں دودھ کی پیداوار میں کمی۔
•مردہ حشرات ،چوہا ،یا جنگلی حیات کی بڑی تعداد۔
•ویسیکولر بیماری ،چھالوں کی بیماری ،یا بیماری جس کے نتیجے
میں جگالی کرنے واال جانور یا گھوڑوں میں خون بہتا ہے۔
•ایک ہی بیماری کی عالمات متعدد مقامات پر جانوروں پر اثر انداز
ہوتی ہیں۔
•ایک ایسی بیماری جو نئی عالمات کے ساتھ آتی ہے جو اس قسم
کے جانوروں میں پہلے نہیں پہچانی گئی تھی؛ یا موسم سے باہر
ہونے والی بیماری۔

خوراک اور زراعت کے اہداف کی مثالیں
•فارم کے کارکنان
•چارہ
•چارہ تیار کرنے والے
•فصلیں
•کھانا تیار کرنے والے
•پانی کی فراہمی
•خوراک اور زراعت کے نقل و حمل کا نظام

وہ باتیں جن پر کارکنوں کو توجہ دینی چاہیے
•کسی سہولت یا فارم کی سرگرمی کے بارے میں مخصوص
سواالت کرنے والے افراد۔
•فیسیلٹیز یا کھیتوں میں یا اس کے آس پاس کی سرگرمیوں کی غیر
مجاز فوٹوگرافی۔
•غیر مجاز افراد جو کیمیکلز ،بائیولوجیکل ایجنٹس ،ویکسین یا
دوائیوں کا نظم کر رہے ہیں۔
•کیمیکلز ،حیاتیاتی ایجنٹس ،یا کھادوں سے متعلق کتابیں،
دستاویزات ،یا ویب سائٹس۔
•جو افراد بغیر کسی معقول وجہ یا مقصد کے زراعت سے متعلق
آالت کرایے پر لینے یا ادھار لینے کی کوشش کرتے ہیں۔
•اینہائیڈروس امونیا یا دیگر کیمیکلز کی چوری۔
•مویشیوں ،فصلوں ،کیمیکلز اور کھادوں ،یا فارم کا سامان جیسے
سپرے کرنے والے آالت کی چوری۔

دہشت گردی کی
آٹھ نشانیوں کو جانیں
1.1نگرانی :ریکارڈنگ کرنے ،دیکھنے ،غیر معمولی طور پر تصاویر
لینے یا سرگرمیوں کی نگرانی کرنے والے افراد ،خاص طور پر اہم
انفراسٹرکچر کے قریب۔
2.2مشتبہ سوال :افرادی قوت اور عملہ کے بارے میں معلومات حاصل
کرنا ،سہولت سے متعلق مخصوص معلومات ،جوابی پروٹوکول اور
سیکیورٹی کے بارے میں جاننے کی واضح ضرورت کے بغیر۔
3.3سیکیورٹی کے ٹیسٹس :سیکیورٹی کی خالف ورزی یا امتحان کے
طور پر مداخلت کی کوشش؛ اس میں متعدد یا غیر واضح جھوٹے
االرمز ،اور/یا محفوظ عالقوں میں ایسے افراد شامل ہو سکتے ہیں
جو گم ہونے کا دعوی کرتے ہیں۔
4.4فنڈنگ :مشتبہ لین دین جس میں نقد رقم کی بڑی ادائیگیاں ،پیسے
جمع کرانا ،نکالنا ،یا رقم کی منتقلی شامل ہیں؛ بڑی رقم کی
اسمگلنگ؛ مشتبہ مالی فراڈ؛ جعلی سامان کی فروخت؛ یا گمراہ کن
خیراتی ادارے۔
5.5سامان حاصل کرنا :حملے کے لیے درکار سامان کی خریداری،
چوری ،نقصان ،یا ذخیرہ اندوزی؛ اس میں دھماکہ خیز مواد ،ہتھیار،
کیمیائی پیشگی ،کمپیوٹر ،بلیو پرنٹس ،نقشے ،جعلی شناختی کارڈ،
سیکیورٹی پالنز ،تربیتی مواد وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔
6.6جگہ سے باہر مشکوک افراد :جو افراد بظاہر تعلق نہیں رکھتے ہیں،
غیر معمولی طرز عمل کی نمائش کرتے ہیں یا یونیفارم ،اسناد ،یا
کلون شدہ/چوری شدہ/دوبارہ استعمال شدہ گاڑیوں کا غیر مجاز قبضہ
رکھتے ہیں۔
7.7خشک یا آزمائشی دوڑ :وقت کا اور فرار کے راستوں کا تعین کرنے
کے لیے ،بعد میں حملے کے لیے مشق کرنے والے افراد۔
8.8اثاثے تعینات کرنا :حملے کی تیاری میں سامان اور/یا اہلکاروں کی
پوزیشننگ۔

