ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ ہیوسٹن کے شہر یوں کے
لیے "فعال شوٹر والے واقعات میں جان بچانا" نامی
پیشکش دستیاب کروارہی ہے جس میں بھاگنے،
چھپنے ،لڑنے کے اصول شامل ہیں۔
فعال شوٹر والی پیشکش لگ بھگ  1.5گھنٹے کی
طوالت والی ہے اور اس میں متعدد و یڈیوز شامل ہیں۔
یہ ہائی اسکول اور اس سے ز یادہ کے سبھی عمر والوں
کے لیے مناسب ہے۔ اس پیشکش کا انتظام بغیر کسی
معاوضہ کے درج ذیل سے رابطہ کرکے کیا جاسکتا ہے:

ہنگامی  9-1-1پولیس غیر ہنگامی
713-884-3131
عمومی معلومات کے لیے ،اپنے مقامی پولیس اسٹیشن سے رابطہ
کر یں (نمبر ذیل میں فراہم کیا گیا ہے)
یا
پبلک افیئرز سے اس نمبر پر رابطہ کر یں
713-308-3200

مز ید معلومات کے لئے ،مالحظہ کر یں

فعال شوٹر والے
واقعات میں جان
بچانا
بھاگنا ،چھپنا ،لڑنا

www.houstonpolice.org

ہیوسٹن کے پولیس اسٹیشنز
اسٹیفن ڈینیئل
سینیئر کمیونٹی الئزن پبلک افیئرز
ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ
713-308-3246
Stephen.Daniel@Houstonpolice.org

ایر پورٹ  -بش
ایر پورٹ  -ہابی
سنٹرل
کلیئر لیک
ایسٹ سائڈ
کنگ ووڈ
مڈ و یسٹ
شمال
شمال مشرق
شمال مغرب
جنوبی سنٹرل
جنوبی جیسنر
جنوب مشرق
جنوب مغرب
اسپیشل او پس
و یسٹ سائڈ

281-230-6800
713-845-6800
713-247-4400
281-218-3800
713-928-4600
281-913-4500
832-394-1200
281-405-5300
713-635-0200
713-744-0900
832-394-0200
832-394-4700
713-731-5000
713-314-3900
832-394-0000
281-584-4700

ہیوسٹن کو

محفوظ
رکھیے

ایک ایسے دور میں جب بے حسی کے ساتھ قتل کے
واقعات عام سے کہیں ز یادہ ہوں ،تو یہ سوال پیدا ہوتا
ہے کہ "اگر آپ کسی فعال شوٹر والے واقعے کا شکار
ہوجاتے ہیں ،تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے؟"
آپ فعال شوٹر کے خالف اپنا تحفظ کیسے کر یں
گے؟
بھاگنا — چھپنا— لڑنا
بھاگنا
 بھاگنے کا ایک راستہ اور منصوبہ ذہن میں
رکھیں اپنا سامان پیچھے چھوڑ دیں
 اس بات سے قطع نظر وہاں سے نکل جائیں کہ آیا
دوسرے لوگ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں
 اگر ممکن ہو تو ،دوسروں کو بھاگنے میں مدد
کر یں
 زخمی لوگوں کو ہٹانے کی کوشش نہ کر یں،
دوسروں کو اس عالقے میں داخل ہونے سے
روکیں
 جہاں فعال شوٹر واال معاملہ ہو وہاں اپنے ہاتھ
سامنے رکھیں
 جب آپ محفوظ ہوں تو  911پر کال کر یں

چھپنا
 شوٹر کی نظر سے ہٹ کر کسی جگہ پر چھپ جائیں
دروازے بند کرلیں یا اپنے چھپنے کی جگہ پر
داخلہونے والے راستے کو مسدود کردیں

 911کے آپر یٹرز کو فراہم کرنے والی
معلومات:
 فعال شوٹر کا مقام شوٹرز کی تعداد

 اپنے سیل فون کو خاموش کردیں (بشمول وائبر یٹ موڈ)
اور خاموش رہیں

 شوٹرز کی جسمانی تفصیل

لڑنا

 شوٹرز کے قبضے میں موجود ہتھیاروں کے نمبر اور قسم

 لڑنا آخری راستہ ہے اور ایسا صرف اس وقت کر یں جب
آپ کی زندگی کو فوری خطرہ ہو

 اس مقام پر موجود امکانی متاثر ین کی تعداد

 شوٹر کو ناکارہ بنانے کی کوشش کر یں اپنا بھر پور عمل
کر یں …آپ کی زندگیکا انحصار اسی پر ہے

الء انفورسمنٹ کے پہنچنے پر:
 بدستور پرسکون رہیں اور ہدایات پر عمل کر یں

اضافی تحفظ سے متعلق ہدایات:
موقع پر پہنچنے والے پہلے افسران زخمی لوگوں کی مدد
کرنے کے لیے نہیں رکیں گے۔ شروع میں آنے والے افسران
کے پیچھے ر یسکیو (راحت رساں) ٹیموں کی آمد کی توقع
رکھیں ر یسکیو ٹیمیں زخمی لوگوں کا عالج کر یں گی اور
انہیں وہاں سے لے جائیں گی

 اپنے ہاتھ میں موجود کسی آئٹمز کو نیچے رکھ دیں
(جیسے بیگز ،جیکٹس)
 ہاتھ اٹھا لیں اور انگلیوں کو پھیالدیں ہاتھوں کو ہمہ
وقت مرئی رکھیں
 افسران کی جانب فوری حرکت کرنے سے گر یز کر یں
جیسے کہ تحفظ کے لیے انہیں پکڑنا
 اشارہ کرنے ،چیخنے یا چالنے سے گر یز کر یں
 انخالء کے وقت افسران کو مدد یا سمت پوچھنے
کے لیے نہ روکیں

جب آپ کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں تو ،اس بات کا
امکان ہے کہ الء انفورسمنٹ کے ذر یعہ آپ کو اس وقت
تک اسی عالقے میں روکے رکھا جائے جب تک صورتحال
قابو میں نہ آجائے ،اور سبھی گواہوں کی شناخت ہوجائے اور
ان سے سواالت کرلیے جائیں۔ اس وقت تک اس عالقے سے
نہ جائیں جب تک الء انفورسمنٹ اتھارٹیز نے آپ کو ایسا
کرنے کے لیے نہ کہا ہو۔

