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مذہبی سہولیات ،کمیونٹی سنٹرز اور کیمپ گروپس میں دہشت گردی کی
سرگرمی کے ممکنہ اشارے
مشکوک افراد:
•ایسے افراد سے جماعت کے بارے میں غیر معمولی استفسارات جو ایک ہی عقیدے یا فرقے کے نہیں لگتے ہیں
•ایسے اعمال جو یہ بتاتے ہیں کہ ایک فرد ،جو کسی مذہبی خدمت کے لیے حاضر ہے ،خدمت کی رسم یا رسم و
رواج سے ناواقف ہے (یعنی نماز کی خدمت کے مخصوص حصہ کے دوران کھڑے رہنے کی بجائے گھٹنے ٹیکنا یا
جماعت کے ساتھ جواب نہ دینا)
•سہولت کے کاموں سے متعلق طریقوں کے بارے میں مذہبی سہولت کے مالزمین سے آف سائٹ سے سوال کرنا
•افراد ایسے عالقوں میں گھومتے ہوئے پائے گئے جہاں  HVACسسٹم یا دیگر فزیکل آپریٹنگ سسٹم تک رسائی ہے
(یعنی ایئر انٹیک وینٹ؛ الیکٹریکل بریکر سوئچ باکسز)
•بھاری لباس پہنے ہوئے مشکوک افراد جو دھماکہ خیز مواد یا ہتھیار چھپا سکتے ہیں
•مذہبی سہولت کے اہم عالقوں کے ساتھ سہولت کے نقشوں ،تصاویر ،یا خاکوں کے ساتھ دریافت کیے گئے افراد
•آپ کے اسٹیبلشمنٹ میں سیکیورٹی کی قسم کے بارے میں غیر معمولی سواالت

مشکوک سرگرمیاں:
•شواہد یہ بتاتے ہیں کہ عمارت کے  HVACسسٹم (یعنی ہیٹنگ،
وینٹیلیشن ،ایئر کنڈیشنگ تک رسائی کے کمرے یا پینل) کے ساتھ چھیڑ
چھاڑ کی گئی ہو گی
•عمارت کے سامنے مشکوک گاڑی کی پارکنگ جب کہ عام طور پر
ایسی گاڑیاں اس جگہ کھڑی نہیں ہوتی ہیں
•بغیر کسی پیکیج یا مشکوک چیز کی دریافت

کچھ دیکھنے کے لیے کسی بھی
نیو یارک اسٹیٹ ٹیررازم ٹپس ہاٹ الئن

کچھ دیکھیں

یا
کچھ بھیجیں

تمام کالز ٹول فری ہیں اور انہیں سختی سے
رازداری میں رکھا جائے گا۔
 NYمیٹروپولیٹن ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی کی اجازت کے ساتھ استعمال کیا گیا " اگر آپ کو کچھ نظر آئے تو بولیں®"
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