اگر آپ کو

کچھ
تو

نیو یارک کی
حفاظت کریں

نظر آئے

ہر روز ہم ممکنہ طور پر کسی نادیدہ خطرے سے
خطرے میں رہتے ہیں؛ یا وہ نظر نہیں آتا ہے؟ جو
لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہمارے درمیان
ہوتے ہیں ،اکثر سادہ نظر آتے ہیں۔ نیو یارک کے
باشندوں کے طور پر ،ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی،
اپنے خاندانوں اور اپنے پڑوسیوں کی حفاظت میں مدد
کریں۔
 9/11کے بعد ایک دہائی سے دہشت گردی ایک مسلسل
تشویش بنی ہوئی ہے۔ ہماری اپنی سرحدوں کے اندر،
افراد حملے کرنے یا بیرون ملک دہشت گردی کی
سرگرمیوں کو مدد فراہم کرنے کی کوشش کر سکتے
ہیں۔ چوںکہ خطرہ مستقل بنا ہوا ہے لہذا وہ اپنے
منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ مواد ،مہارت
یا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے ذاتی اثاثوں،
یا ہماری کمیونٹیز میں پائے جانے والے اثاثوں کا
استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ان کی سرگرمیوں
کا نشانہ بن سکتا ہے۔
آپ کی مدد سے ،ہمارے پاس ان افراد کو نقصان
پہنچانے سے پہلے ان کی شناخت کرنے کا موقع ہے۔
تشدد میں ملوث ہونے کی تیاری کے دوران ،افراد اکثر
اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہیں جو انہیں مشکوک بنا
دیتے ہیں۔

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
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Harriman State Office Campus
1220Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226

www.dhses.ny.gov/oct

Kathy Hochul
گورنر

دہشت گرد گروہوں اور حامیوں کو
معلوم ہے کہ…

آپ دہشت گردی کو روکنے میں
کس طرح مدد کر سکتے ہیں
• معموالت کو جانیں۔

•امریکہ کے اندر رابطے قائم کریں ،خاص طور پر انٹرنیٹ اور
سوشل میڈیا کے ذریعے ،اپنے مشن کو فروغ دینے ،پروپیگنڈہ
پھیالنے اور اپنے حامیوں کے نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے۔
•دہشت گردی کی سرگرمیوں کی حمایت کے لیے فنڈ فراہم کرنے یا
بیرون ملک سفر کرنے کے لیے افراد کو بھرتی کریں ،یا اندرون
ملک حملوں کی منصوبہ بندی کریں۔
•انتہا پسندانہ نظریات اور حکومت مخالف سرگرمیوں کی حمایت
کے لیے تشدد کا حامی۔
•نئی طرز زندگی اپنائیں ،ان کی ظاہری شکل کو تبدیل کریں ،اور
مجرمانہ سرگرمیوں یا انتہا پسندانہ نظریے کے ساتھ مل کر عام ہم
عمر اور خاندانی گروہوں سے الگ ہو جائیں۔
•مختلف ثقافتوں کو شامل کرتے ہوئے متنوع رکنیت قائم کریں۔
•بیرون ملک یا اندرون ملک سرگرمیوں کی حمایت کے لیے فنڈز
اکٹھا کرنے کے لیے منظم جرائم میں ملوث ہونا۔
•سامان اور وسائل حاصل کرنے کے لیے جعلی رقم۔
•غیر قانونی طور پر اسلحہ خریدنا اور تجارت کرنا۔
•غیر قانونی منشیات ،شراب ،اور سگریٹ کی فروخت میں مشغول
ہونا۔
•ہماری سرحدوں اور ہماری ریاست کے ذریعے مختلف ذرائع
بشمول ذاتی گاڑیاں ،ٹریکٹر ٹریلرز ،موٹر سائیکلیں ،ہوائی جہاز،
کشتیاں ،اسنو موبائلز اور دیگر جدید ذرائع سے منشیات کی
اسمگلنگ اور ٹریفک۔

• 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 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
کچھ دیکھیں
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۔
NY.gov/SeeSendNY
پر ایپ ڈاؤن لوڈ کریں

کچھ بھیجیں

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۔

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۔

