عوامی تحفظ میں ایک ضروری کردار
معلومات کا اشتراک اور حاالت سے متعلق آگاہی ہمارے ملک ،ہماری
ریاست اور ہماری کمیونٹی کو محفوظ بنانے کے الزمی اجزاء ہیں۔
اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ،آپ کو اس پروگرام سے آگاہ ہونا
چاہیے جو نہ صرف فائر فائٹرز یا ہسپتال سے پہلے کی دیکھ بھال
فراہم کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے ،بلکہ جو تمام نیویارک والوں
کے لیے بنایا گیا ہے۔ ( SAFEGUARD NEW YORKسیف گارڈ نیو
یارک) ایک اہم پروگرام ہے جس میں کمیونٹی کے اراکین ،کاروباری
اداروں اور آپ جیسے ہنگامی خدمات کے پیشہ ور افراد کو مشتبہ
سرگرمیوں اور دہشت گردی کی ممکنہ کارروائیوں سے ریاست اور
قانون نافذ کرنے والے مقامی اداروں کے اراکین کو خبردار کرنے کے
لیے مل کر کام کرنا ہے۔ آپ زمین پر ،سڑکوں پر ،کریانہ کی دکانوں
پر ،مال میں ،شہری ہونے کے ناطے ہماری آنکھیں اور کان ہیں؛ آپ
ہماری عوامی حفاظت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ہماری مدد
کر سکتے ہیں۔ ممکنہ دہشت گردی کی سرگرمیوں کی جلد شناخت اور
اطالع دینا دہشت گردی کی کارروائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کے
خالف دفاع کی پہلی کڑی ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مشکوک
چیز نظر آئے ،تو آپ کو قانون نافذ کرنے والے اپنے مقامی ادارے یا
نیو یارک اسٹیٹ ٹیررازم ٹپس الئن سے 1-866-SAFE-NYS
( )1-866-723-3697پر رابطہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

اگر آپ کو

کچھ تو

نظر آئے

بولیں

کسی بھی مشکوک سرگرمی کی
اطالع نیویارک اسٹیٹ ٹیررازم ٹپس

1-866-SAFE-NYS

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

دہشت گردی کی آٹھ عالمات ہیں جن سے تمام شہریوں کو آگاہ ہونا
چاہیے ،خاص طور پر پہلے جواب دینے والوں کو۔ فائر کمپنی یا
ایمبولینس سروس کے حصہ کے طور پر جو روزانہ کی بنیاد پر
ہنگامی مناظر کا جواب دے رہی ہے ،آپ کو دہشت گردی کی سازش
کا اشارہ دینے والے مواد یا سرگرمی کا نمونہ نظر آنے والے آپ پہلے
فرد ہو سکتے ہیں ،اور کوئی واقعہ رونما ہونے سے پہلے قانون نافذ
کرنے والے اداروں کو الرٹ کرنے کے لیے آپ کال کرنے والے واحد
شخص ہو سکتے ہیں۔ تمام ہنگامی خدمات فراہم کرنے والوں کی طرح،
آپ کو کال کے پیٹرن کا احساس ہوتا ہے ،اور جب کوئی چیز ٹھیک
محسوس نہیں ہوتی ہے تو آپ اسے جانتے ہیں۔

1-888-NYC-SAFE

ہنگامی خدمات کے پیشہ ور افراد کے طور پر ،آپ کو اس بات سے
آگاہ ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کی کارروائیوں کا ارتکاب کرنے والے
افراد ہنگامی خدمات کی تنظیموں کو اپنے ارادوں میں کامیاب ہونے
کے لیے مخصوص مواد ،مہارت یا تربیت حاصل کرنے کے لیے
استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ افراد پہلے جواب دہندگان کو بھی نشانہ
بنا سکتے ہیں؛ یا وہ بعض مقامات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے
ہنگامی خدمات کے اہلکاروں کے طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں اور ان
سے تعلق رکھتے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اپنی ،اپنے شراکت داروں
کی اور اپنے ساتھی شہریوں کی حفاظت کے لیے ،آپ کا مسلسل
چوکس رہنا ضروری ہے۔

دفتر برائے انسداد دہشت گردی
Harriman State Office Campus
1220Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/oct

ایک بار پھر ،مشتبہ سرگرمی کی کسی بھی عالمت کی اطالع
دن کے  24گھنٹے ،ہفتہ کے ساتوں دن 1-866-723-3697
( )1-866-SAFE-NYSپر نیو یارک اسٹیٹ ٹیررازم ٹپس ہاٹ الئن کو
دی جا سکتی ہے۔

نیو یارک کی حفاظت کریں

1-888-692-7233
نیو یارک سٹی میں

آگ سے بچاؤ اور روک تھام کا دفتر
Harriman State Office Campus
1220Washington Avenue
Building 7A, Floor 2
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/ofpc
 NYمیٹروپولیٹن ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی کی اجازت کے ساتھ استعمال کیا گیا
" اگر آپ کو کچھ نظر آئے تو بولیں®"

آگ
اور

EMS
Kathy Hochul
گورنر

کالز کا جواب دیتے ہوئے پہلے جواب دہندگان
کو نشانہ بنایا گیا ہے
•پہلے جواب دینے والوں کو ہر کال پر چوکس رہنا چاہیے؛ موٹر
گاڑیوں کے حادثات سے لے کر رہائش گاہوں ،کاروباروں اور
عوامی مقامات پر کالز تک۔
•ممکنہ طور پر انسان کے بنائے ہوئے حادثے پر پہنچنے پر ،جواب
دہندگان کو دوسرے حملے ،بشمول دھماکہ خیز آالت ،فعال شوٹر،
یا بمبار کے امکان سے باخبر رہنا چاہیے۔
•جو لوگ پہلے جواب دہندگان کو نشانہ بناتے ہیں وہ زخمیوں کی
دیکھ بھال میں تاخیر کا سبب بنتے ہیں۔
•ہنگامی خدمات کے اہلکاروں کو ممکنہ خطرات کا پتا لگانے کے
لیے حملہ کے مقام پر زخمیوں سمیت ،تمام لوگوں کا مکمل مشاہدہ
کرنا چاہیے۔
•جواب دہندگان کو مریضوں/متاثرین کے دوست اور خاندان کے
افراد سمیت ،جائے وقوعہ پر موجود افراد کے طرز عمل سے
چوکس رہنا چاہیے۔

ہنگامی جواب دہندگان کو چوکس رہنا چاہیے
•بستر یا گدے کے عالوہ کوئی چھوٹا فرنیچر یا وہ بھی نہیں۔
•پولیس مینوئل ،ٹیکٹیکل ٹریننگ مینوئل ،فالئٹ مینوئل۔
•نقشے ،تصاویر ،بلیو پرنٹس۔
•غیر معمولی کیمیکل یا دیگر مواد جو جگہ سے باہر معلوم ہوتے ہیں۔
•نگرانی کا سامان ،اسٹیل اور ویڈیو کیمرے ،اور نائٹ ویژن چشمے۔
•گولہ بارود ،آتشیں اسلحے ،یا ہتھیاروں کے باکسز۔
•کچھ قسم کی دوائیوں کے بارے میں پوچھ گچھ جو  EMSلے جاتی
ہے اور ان کے ممکنہ نقصان دہ اثرات۔
•خریدنے کی درخواستیں ،یا مخصوص ادویات خریدنے کے
طریقے کے بارے میں علم۔
•نئی ،استعمال شدہ ،یا بند شدہ ہنگامی گاڑی کی خریداری ،یا گاڑی
کے ہنگامی نشانات کی توثیق کرنے کے بارے میں استفسارات۔
•جو شخص امریکہ کے ساتھ دشمنی ،عدم تعاون یا نفرت یا عدم
اطمینان کا اظہار کر رہا ہو۔

کس طرح ہنگامی خدمات خود کو نقصان سے
بچا سکتی ہیں
•نگرانی کریں اور کنٹرول کریں کہ آپ کے اسٹیشنوں میں کون
داخل ہو رہا ہے :موجودہ اور سابق مالزمین/ممبران ،ڈیلیوری اور
سروس پرسنز وغیرہ۔
•شناخت کی جانچ کریں اور افراد سے پوچھیں کہ وہ آپ کے
محکمہ کے دورے کے مقصد کی نشاندہی کریں۔
•ٹوٹے ہوئے دروازوں ،کھڑکیوں اور تالے کی اطالع اپنی تنظیم
کے سیکیورٹی اہلکاروں کو جلد از جلد دیں۔ مرمت کا کام بروقت
ہونا چاہیے۔
•بیک اپ فائلیں یا حساس اور اہم معلومات اور ڈیٹا بیس کی کاپیاں
بنائی جانی چاہئیں۔
•اپنی تنظیم کی چابیاں ،رسائی کارڈز ،یونیفارم ،بیجز اور گاڑیاں
اسٹور ،الک اور فہرست کریں۔
•اپنی فیسیلٹی کے داخلی/خارجی راستوں ،پارکنگ کی جگہوں،
گیراجوں اور قریبی عالقے میں یا اس کے آس پاس مشکوک
سرگرمی کی نگرانی اور اطالع دیں۔
•مشکوک نظر آنے والے پیکجوں کی اطالع آپ کے قانون نافذ
کرنے والے مقامی اداروں کو دی جانی چاہیے۔ نہ کھولیں اور نہ
ہی ٹچ کریں۔
•ان تمام دستاویزات کو پاش پاش کر دیں یا تلف کر دیں جن میں
حساس ذاتی یا تنظیمی معلومات ہوں جن کی مزید ضرورت نہیں ہے۔
•اپنے انتہائی اہم آالت ،ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی فہرست رکھیں۔
•استعمال میں نہ ہونے پر اپنی ذاتی اشیاء جیسے بٹوے ،پرس اور
شناخت کی چیز کو اسٹور اور الک کر دیں۔
•تربیت یا سرٹیفیکیشن پروگرام کی تکمیل کے بعد کسی طالب علم
کی طرف سے غیر واضح طور پر واپسی پر سوال کریں۔
•پارک کی ہوئی ایمبولینس ،فائر اپریٹس ،یا ہسپتال اور ایمرجنسی
روم کے داخلی راستوں کے آس پاس موجود مشکوک افراد سے
ہوشیار رہیں۔
•آگ یا  EMSگاڑیوں سے وابستہ سامان کے نقصان کی تحقیقات
کریں :اس میں طبی آالت اور سامان ،ادویات اور کنٹرول شدہ
منشیات ،یونیفارم ،تمغے یا ڈیکلز ،گاڑیوں کی الئسنس پلیٹ
(پلیٹیں) ،پارکنگ کے خصوصی تختے ،الئٹس ،سائرن ،اور
مواصالتی آالت شامل ہیں۔

معموالت کو جانیں
آپ کے 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!"

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 ہے؛ 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۔

اب آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں ،کچھ بھیج
سکتے ہیں!

کچھ دیکھیں

"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۔
یہاں سے ایپ آن الئن ڈاؤن لوڈ کریں:
www.NY.gov/SeeSendNY
یا  QRکوڈ اسکین کرنے کے لیے
اپنا سمارٹ فون استعمال کریں

