اگر آپ کو

کچھ
تو

نیو یارک کی حفاظت کریں

نظر آئے

تمام مشکوک سرگرمی کی اطالع کسی مالزم یا
پولیس افسر کو دیں۔
ایمرجنسی کی صورت میں عملہ کے رکن کی ہدایت
پر عمل کریں۔
اس پیغام کو اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ
شیئر کریں۔

حفاظتی تجاویز
•کسی بھی مشکوک چیز کو ہاتھ نہ لگائیں اور نہ ہی
منتقل کریں۔
•موبائل فون یا ریڈیو استعمال کرنے سے گریز کریں۔
•عالقے کو محفوظ فاصلے پر خالی کر دیں۔
•اپنے گردونواح کو جانیں۔

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

مزید معلومات کے لیے:

یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹیTSA/
www.dhs.gov

وفاقی ٹرانزٹ کی انتظامیہ
ٹرانزٹ واچ
http://www.fta.dot.gov/

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®"

بڑے پیمانے
پر ہجرت
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۔

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۔

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 پر کیپچر کرنے اور نیو
یارک اسٹیٹ انٹیلی جنس سنٹر کو معلومات
ٹپ
بھیجنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہاں سے،
کچھ بھیجیں
کا جائزہ لیا جائے گا اور اگر متعلقہ ہو تو،
مناسب قانون نافذ کرنے والے ادارے کو بھیج دیا جائے گا۔ iPhone
اور  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

ایپ آن الئن ڈاؤن لوڈ کریں:
 www.NY.gov/SeeSendNYیا
 QRکوڈ اسکین کرنے کے لیے اپنا
اسمارٹ 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
•الوارث پیکجز۔
•لے جانے والی مشتبہ اشیاء جیسے بڑے بیگ ،جم بیگز ،اور سامان
کا وزن معمول سے زیادہ دکھائی دیتا ہے۔
•بیگ یا سوٹ کیسز کو اس جگہ سے مختلف جگہ میں رکھنا جس پر
قبضہ کیا گیا ہو۔
•موسمی حاالت کے حساب سے نامناسب لباس پہننا ،جیسے کہ گرم
موسم میں ڈھیلے بڑی سویٹ شرٹ ،بنیان یا جیکٹ پہننا۔ لباس جو
شخص کے جسم کے حساب سے غیر متناسب ہو۔
•حفاظتی ردعمل کے طریقوں اور اوقات کا مشاہدہ کرنے کے لیے
عوامی عالقوں میں بیگ کو الوارث چھوڑنا۔
•فیسیلٹی کے ارد گرد گھومنے والے افراد ،ایک دوسرے سے آزاد،
کارروائیوں پر بظاہر نوٹ کرتے ہیں اور نوٹ کا موازنہ کرنے کے
لیے اپنے مشاہدات ریکارڈ کیے جانے کے بعد ایک گروپ کے
طور پر مالقات کرتے ہیں۔
•بڑی منتقلی کے سامان ،نقل و حمل کی سہولیات ،حفاظتی طریقہ کار
اور بنیادی ڈھانچے کی ویڈیو ٹیپنگ اور/یا اسکیچنگ۔
•ایک ایسا فرد جو اپنے اردگرد کے ماحول سے ناواقف نظر آتا ہو
اور کسی خاص چیز یا مقام پر لگا ہوا ہے۔
•منزلوں سے متعلق عام سواالت کے مبہم جوابات؛ دوسروں کے
ساتھ رابطے سے بچنے یا توجہ مبذول کرنے کی جان بوجھ کر
کوشش کرنا۔
•عملہ کے ارکان سے نظام االوقات ،مسافروں کی صالحیتوں ،سوار
ہونے سے متعلق حفاظتی طریقوں اور سامان سے متعلق سواالت
کرنا۔
•مناسب پس منظر اور/یا قابلیت کے بغیر ماس ٹرانزٹ سسٹم کے
ساتھ روزگار حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔
•ٹرانزٹ پارکنگ فیسیلٹی میں یا اس کے قریب گاڑی کو چھوڑنے
کی کوششیں۔

