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مجرمانہ یا دہشت گردانہ سرگرمی کے عمومی اشارے
اور انتباہات

مشتبہ سرگرمی کوئی بھی مشاہدہ کردہ طرز عمل ہے جو دہشت گردی یا دہشت گردی سے متعلق
جرم کی نشاندہی کر سکتا ہے۔
مشتبہ طرز عمل اور اشارے:
•ایسا رویہ جو دہشت گردانہ سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کو ظاہر کرتا ہے ،جیسے راستوں کا نقشہ بنانا،
منظرناموں کو چالنا ،اہم فیسیلٹیز کی نگرانی کرنا اور ٹریفک کی روانی یا سگنلز کا وقت مقرر کرنا
•نامناسب لباس ،جیسے ڈھیال یا بھاری لباس موجودہ موسمی حاالت سے مطابقت نہیں رکھتا
•اہم سہولیات ،حفاظتی طریقہ ہائے کار یا اہلکاروں سے متعلق حساس معلومات حاصل کرنے کی کوئی
بھی کوشش
•سامان حاصل کرنے کی کوششیں :دھماکہ خیز مواد ،ہتھیار ،گولہ بارود ،خطرناک کیمیکل یا حملے
میں استعمال ہونے واال دیگر مواد
•مالزمین کا سامان حاصل کرنے کی کوششیں جیسے :گاڑیاں ،یونیفارم ،بیج ،رسائی کارڈ یا اہم
سہولیات میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے شناخت
•مشکوک مواد کی موجودگی جو دھماکہ خیز مواد بنانے یا چھپانے کے لیے استعمال ہو
سکتی ہے
•جسمانی نگرانی ،ویڈیو ٹیپنگ یا ممکنہ اہداف کی تصویر کشی کرنے کی کوششیں
(بشمول ڈرون/یو اے ایس کے ذریعے) رسائی پوائنٹس اور کسی ایسے مقام کی دیگر
خصوصیات پر توجہ مرکوز کرنا جن کی تصویر عام طور پر عوام نہیں لیتے ہیں
(مثالً ،عمارت کا ڈھانچہ ،سیکیورٹی کیمرے)
•ایسے افراد کی موجودگی جو کام کی جگہ ،کاروباری ادارے یا کسی اہم
سہولت کے قریب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں
•محدود عالقوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوششیں یا کلیدی تنصیبات
پر جسمانی سالمتی اور ردعمل کے طریقہ کار میں گھسنا/ٹیسٹ کرنا
•کام کی جگہ یا کاروباری اسٹیبلشمنٹ (ممکنہ طور پر سرویلنگ)
سے ظاہری تعلق کے بغیر ایک ہی گاڑی کی طویل مدت تک
پارک کی گئی موجودگی

کسی بھی مشکوک سرگرمی
نیو یارک اسٹیٹ ٹیررازم ٹپس ہاٹ الئن

کی اطالع دیں۔
تمام کالز ٹول فری ہیں اور انہیں سختی سے
رازداری میں رکھا جائے گا۔
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