اگر آپ کو

لے جانے کے لیے
ذاتی حفاظتی سامان
•جہاز کی درست رجسٹریشن اور الئسنس۔
•نیویگیشنل الئٹس اور فلیئرز۔
•پہننے کے قابل  USCGنے جہاز میں موجود ہر فرد کے لیے ذاتی
فلوٹیشن ڈیوائس منظور کی ہے۔
•فائر ایگسٹنگوشر
•ہارن ،سیٹی ،یا گھنٹی۔

کچھ تو

نظر آئے

نیو یارک کی
حفاظت کریں

بولیں

کسی بھی مشکوک سرگرمی کی
اطالع نیویارک اسٹیٹ ٹیررازم ٹپس

1-866-SAFE-NYS

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

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

اپنی کمیونٹی میں لہر پیدا کریں
•اس پیغام کو اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں۔
•اپنے عالقے میں میری ٹائم سیفٹی اور سیکیورٹی زونز کو جانیں۔
•میری ٹائم واچ پروگرام میں شامل ہوں۔

مزید معلومات کے لیے:
یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی
www.dhs.gov
یو ایس کوسٹ گارڈ
www.uscg.mil
امریکہ کی واٹر وے واچ
www.americaswaterwaywatch.org

میری ٹائم
دفتر برائے انسداد دہشت گردی
Harriman State Office Campus
1220Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/oct
 NYمیٹروپولیٹن ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی کی اجازت کے ساتھ استعمال کیا گیا
"اگر آپ کو کچھ نظر آئے تو بولیں®"

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۔
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۔
کچھ دیکھیں

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

مشتبہ طرز عمل کی وضاحت کرنا
•آپ نے کس چیز کا مشاہدہ کیا؟
•آپ نے کیا دیکھا؟ مخصوص رہیں۔
•آپ نے اسے کہاں دیکھا؟
•آپ نے اسے کب دیکھا؟
•یہ مشکوک کیوں ہے؟

اگر آپ مشتبہ سرگرمی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو
•براہ راست کوئی کارروائی نہ کریں۔
•کسی سے لڑائی نہ کریں۔
•اپنے شبہات ظاہر نہ کریں۔
•زیادہ سے زیادہ تفصیالت ریکارڈ کریں۔
•مناسب حکام کو جلد از جلد مطلع کریں۔

تالش کرنے کے لیے
مخصوص سرگرمی
•توانائی سے متعلق اہم بنیادی ڈھانچے ،فوجی اڈوں ،پلوں ،اور اہم
بنیادی ڈھانچے سے ملحق ویڈیو ٹیپنگ۔
•مشکوک سرگرمی یا واٹر فرنٹ سہولیات کے ارد گرد گھومنا پھرنا۔
•کشتی رانی کے عام سواالت کے مبہم جوابات؛ دوسروں کے ساتھ
رابطے سے بچنے یا توجہ مبذول کرنے کی جان بوجھ کر کوشش کرنا۔
•پلوں ،پائپوں ،یا اہم انفراسٹرکچر کے قریب غیر معمولی اوقات میں یا
عام مدد کے بغیر غوطہ خوری کے آپریشنز کا انعقاد۔
•مشکوک گیئر یا مناسب آالت کی کمی۔
•پلوں ،پائپوں یا کلیدی وسائل کے قریب آبی گزرگاہوں میں عجیب و
غریب اشیاء کا اندراج۔
•نامزد میری ٹائم سیکیورٹی زونز میں داخل ہونے والے جہاز (مثال
کے طور پر۔ جوہری پاور پالنٹس ،ہوائی اڈوں ،وغیرہ سے ملحق)۔
غیر عام مقامات پر شکاری یا ماہی گیر۔
•مشکوک چارٹر یا کرایے۔ کوئی شخص معمول کے راستے کو تبدیل
کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یا چارٹر کے لیے جانے واال سفر۔
•نامناسب بڑی نقد ادائیگی ،گودی کی روزانہ توسیع۔
•حساس مقامات پر یا باہر کے دکانداروں کے ساتھ جو ممکنہ اہداف
تک رسائی رکھتے ہیں روزگار حاصل کرنے کی کوششیں۔
•گاڑیوں کی لوڈنگ اور آف لوڈنگ کو شامل کرنے کے لیے روانگی/
ڈاکنگ کے طریقوں کی جان بوجھ کر ریکارڈنگ۔
•فیری ٹرمینل کی سہولت کے اندر حفاظتی طریقہ کار/آئی ڈی چیک
کی فلم بندی۔
•نظام االوقات ،مسافروں کی صالحیت ،جہاز پر حفاظتی طریقہ کار
اور آالت ،اور فوجی اور توانائی سے متعلق اہم بنیادی ڈھانچے کی
سہولیات سے قربت کے بارے میں عملے کے ارکان سے پوچھ گچھ۔
•مشکوک کرافٹ فیری کے قریب اور ڈاکنگ کی سہولت دونوں
جگہوں پر۔
•فیری پر سوار گاڑی کو چھوڑ کر ساحل پر چلنے کی کوشش۔
•ایک ہی فیری پر لگاتار راؤنڈ ٹرپ۔
•برتن کے ارد گرد گھومنے والے افراد ،ایک دوسرے سے آزاد،
کارروائیوں پر بظاہر نوٹ لیتے ہیں اور نوٹوں کا موازنہ کرنے کے
لیے اپنے مشاہدات ریکارڈ کیے جانے کے بعد ایک گروپ کے طور
پر مالقات کرتے ہیں۔

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۔

