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"ہیوسٹن کو محفوظ رکھیے"
"ہیوسٹن کو محفوظ رکھیے" کیا ہے
"ہیوسٹن کو محفوظ رکھیے" شہر یوں ،کاروباروں ،اور ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کے درمیان ایک شہر پیما باہمی اشتراک ہے۔ مرکزی
توجہ جرائم سے بچاؤ ہے اور فعال طور پرجرائم کی روک تھام کی کوششوں اور پیمانوں کے نفاذ کا مقصد جرم ہونے کے بعد اس پر
ردعمل کرنے کے بجائے مجرمانہ واقعات کوجڑ سے ختم کرنا ہے۔ آسان الفاظ میں" ،ہیوسٹن کو محفوظ رکھیے" کا مقصد جرائم سے
بچاؤ ہے۔
جرائم سے بچاؤ کے لیے کمیونٹی کے سبھی ممبران کی جانب سے فعال تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ
"برے لوگوں" کو پکڑنے اور انہیں سالخوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے سخت محنت کررہی ہے ،لیکن ہم جرم کے خالف لڑائی میں
ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے آپ ،یعنی شہر یوں پر منحصر ہیں۔ درحقیقت ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کا ماننا ہے کہ ایک ٹیم کی
طرح کی گئی کوشش اس قدر اہم ہے کہ اس کا ذکر ڈپارٹمنٹ کے مقصد کے بیان میں کیا گیا ہے ،جس کے ایک حصے میں درج
ہے کہ ،ڈپارٹمنٹ جرم سے بچاؤ کے لیے عوام کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے ہیوسٹن شہر میں معیار زندگی کو بہتر بنانے کی پوری

کوشش کرے گا۔
ہیوسٹن سخت محنت کرنے والے شہر یوں کا متحرک شہر ہے جو ایک محفوظ شہر چاہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر
کوئی اپنے تحفظ ،اپنے خاندان ،اور مشقتوں سے حاصل کردہ امالک کو محفوظ رکھنے کے لیے اس میں شامل ہو۔

"ہیوسٹن کو محفوظ رکھیے" میں آپ کس طرح مدد کرسکتے ہیں
جرائم سے بچاؤکے بنیادی طر یقوں کے تئیں عزم رکھ کر اور ان پرعمل کرکے شہری ان مواقع کو کم کرسکتے ہیں جن کی تالش
مجرموں کو اپنے شکار کو ہدف بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ جرائم سے بچاؤ ہر فرد ،خاندان ،اور گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم سبھی جرم
سے لڑنے اور مجرموں کے لیے اپنے جرم کے شکار کو شناخت کرنے کو ممکنہ حد تک دشوار بنادیں تو ،گو یا ہم "ہیوسٹن کو محفوظ
رکھیے" میں مدد کر ر ہے ہیں۔
مثبت نتیجہ جرم میں کمی اور ایک محفوظ تر ہیوسٹن ہے۔ ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذر یعہ فراہم کردہ جرائم سے بچاؤ کے
موادوں کو پڑھنے کے لیے وقت نکالیں۔ "ہیوسٹن کو محفوظ رکھنے" کا عہد کر یں اور اس حل کا ایک حصہ بنیں۔ یاد رکھیں کہ
جرائم سے بچاؤ کی شروعات آپ سے ہوتی ہے۔
جرائم سے بچاؤ جرم کے خطرے سے متعلق ایک پیش بندی ،شناخت ،اور اندازہ اور اسے ختم کرنے یا اس میں تخفیف کے لیے کچھ
کارروائیوں کا آغاز کرنا ہے۔

ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ چاہتا ہے کہ آپ محفوظ
رہیں! ذاتی تحفظ کے ان نکات پر عمل کرکے ،آپ ان
مواقع کو کم کردیں گے جن پر مجرمین کسی جرم کے
شکار کو ہدف بناتے وقت نگاہ رکھتے ہیں۔

ذاتی تحفظ کے نکات

سڑک سے متعلق حسیت


ہمیشہ اپنے گرد و پیش کے تئیں چوکنا رہیں اورایسے مقامات  /حاالت سے بچیں جو آپ کو جرم کے ز یادہ زد میں التے ہوں
جیسے تنگ راستے یا اندھیرے پارکنگ الٹس۔



انتشار توجہ والی ایسی چیزوں سے بچیں جو آپ کی بیداری کی سطح کم کر دیتی ہیں ،جیسے سیل فون پر بات کرنا یا ہیڈ
فونز لگانا۔



اس طرح چلیں کہ آپ کی چال سے اعتماد کا اظہار ہو۔ لوگوں کے ساتھ اپنی نگاہ کا رابطہ بنائیں ،تاہم سڑک پر اجنبیوں کے
ساتھ بات چیت میں مصروف نہ ہوں۔



اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ سفر کر یں۔ گروپ میں چلنے سے آپ کے شکار بننے کے امکانات کم ہوجاتے ہیں۔



اچھی طرح سے روشن عالقوں میں رکیں اور سنسان عالقوں سے ہوکر گزرنے والے مختصر راستوں سے بچیں۔



ز یادہ مقدار میں نقدی ی ا تحر یص دینے والے دوسرے آئٹمز ،جیسے مہنگے ز یور یا لباس کی نمائش کرنے سے بچیں۔



ہمیشہ اپنی جبلتوں پر بھروسہ کر یں۔ اگر کسی شخص یا جگہ سے آپ کو پر یشانی ہوتی ہے تو ،وہاں سے چلے جائیں۔

کام سے متعلق تحفظ


ماتحت ساتھی کارکنان کے ٹیلیفون نمبر ،پتے یا منصوبے ان کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی نہ دیں۔



کام پر موجود لوگوں کے سامنے ذاتی منصوبوں کا افشاء کرنے میں صوابدید کا استعمال کر یں۔



قیمتی چیز یں واضح جگہ پر نہ چھوڑ یں۔ اپنا سامان ہمیشہ محفوظ بنائیں۔



ر یسپشن والے حصے کو ال وارث نہ چھوڑ یں۔



اگر آپ اکیلے کام کرتے ہیں یا معمول کے کاروباری اوقات کے عالوہ کام کرتے ہیں تو ،اپنے دفتر کا دروازہ بند رکھیں۔



اگر آپ اوقات کار کے بعد تاخیر سے دفتر چھوڑ تے ہیں تو ،کسی ساتھی کارکن یا سیکیورٹی گارڈ کو کار تک اپنے ساتھ رکھیں۔

ذاتی تحفظ کے نکات

جاری…

گاڑی چالنے سے متعلق تحفظ


اپنے دروازے فوری طور پر مقفل کر دیں۔



غصہ ور ڈرائیورں کے ساتھ نہ الجھیں اور ٹر یفک کے مسائل کو ذاتی طور پر نہ لیں۔



جارح ڈرائیور کے ساتھ نگاہ کے رابطے سے بچیں اور ناگوار اشارے نہ کر یں۔



اگر کوئی شخص آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو ،سست رفتار والی لین میں چلے جائیں اور انہیں آگے نکلنے دیں۔



دوسرے ڈرائیورں کے پیچھے نہ لگیں یا انہیں کاٹ کر آگے نہ بڑھیں۔



اگر آپ کی کار میں مسائل ہیں تو ،ہوڈ کو اٹھائیں اور مدد کا اشارہ دینے کے لیے دروازے کے دستے سے ایک سفید کپڑا
باندھیں۔ واپس کار میں بی ٹھیں اور دروازے و کھڑکیاں مقفل رکھیں۔ اگر کوئی رکتا ہے تو ،اپنی کھڑکیاں نیچے نہ سرکائیں۔
مدد کے لیے ان سے کال کرنے کو کہیں۔ کسی کی بھی سواری کی پیشکش قبول نہ کر یں۔



اگر آپ کے خیال میں کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو ،گھر نہ جائیں۔ گاڑی چال کر قر یبی پولیس اسٹیشن ،فائر اسٹیشن،
کھلے گیس اسٹیشن ،یا اچھی طرح سے روشن جگہ پر جائیں جہاں ایسے لوگ ہوں جو آپ کی مدد کر سکیں۔



روڈ ر یج میں ملوث ہو کر اپنی زندگی یا سواری کی زندگی نہ گنوائیں۔

کارچالتے وقت خود پر حملہ ہونے چوٹ پہنچائے جانے اور سامان چرائے جانے کے امکانات کو
کم کر یں


ہمیشہ اچھی طرح سے روشن حصے میں گاڑی کھڑی کر یں تاکہ آپ دور سے ہی اپنی کار اور اس کے گرد و پیش کی
جگہ کو دیکھ سکیں۔



اپنی گاڑی کے پاس پہنچنے کے وقت اپنی کار کی کنجیاں تیار رکھیں اور ایسے افراد کے مدنظر اپنی کار کے نیچے ،آس
پاس ،اور اندر میں نگاہ ڈالیں جو وہاں چھپے ہو سکتے ہیں۔ اگر محفوظ ہو تو داخل ہوں اور فوری طور پر سبھی دروازے
مقفل کر دیں۔



ٹر یفک میں رک جانے پر ،اپنی اور آپ کے آگے والی کار کے بیچ کافی جگہ چھوڑ یں تاکہ اگر ضروری ہو تو آپ کوشش کرکے
فرار ہو سکیں۔



چوراہے پر کسی مشتبہ کردار کے پیش نظر چوکنا رہیں۔

یاد رکھیں!
بیداری ہمارے تحفظ کی کلید ہے۔

ر یاستہائے متحدہ میں ہر  15سیکنڈ پر ایک نقب زنی کی ر پورٹ درج کرائی
جاتی ہے۔ امر یکی محکمۂ انصاف گھر میں نقب زنی کی تعر یف "رہائش
میں غیر قانونی داخلہ یا داخلے کی کوشش" کے بطور کرتا ہے۔ یہ جرم
ہمیشہ تو نہیں ،لیکن عموما چوری پر مشتمل ہوتا ہے۔ سبھی اہم
مجرمانہ جرائم میں سے ،رہائش میں نقب زنی سب سے عام ہے۔ ان آسان
اقدامات پر عمل کرکے ،آپ اس امر کے امکان کو کم کر سکتے ہیں کہ آپ
کے گھر کو ہدف بنایا جائےا۔

گھر پر
نقب زنی سے بچاؤ

گھر کا تحفظ


دروازے پر بالنے والے کسی فرد کا جواب مقفل دروازے کے پیچھے سے دیں۔ اپنے گھر کا باہر کا دروازہ کھولنے سے پہلے ،جان لیں کہ
دروازے پر کون ہے اور کسی غیر متوقع مالقاتی کے لیے دروازہ نہ کھولیں۔



جب آپ گھر پر ہوں تو اپنے دروازے اور کھڑکیاں مقفل کر دیں۔ مجرم آسان تر ین داخلے والے گھروں کو ڈھونڈتے ہیں۔



اپنے دروازے پر کبھی بھی ایسے نوٹس نہ چھوڑ یں جن سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے۔



بیلوں کو تراشیں تاکہ دخل اندازوں کو کام کرنے کے لیے چھپنے کی جگہ نہ ملے؛ بیلیں گھر کے منظر کو مسدود کر سکتی ہیں۔ راستوں اور
گلیاروں کو بھی ایسی چیزوں یا پودوں سے آزاد رکھا جائے جو آپ کے گھر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کر رہے دخل اندازوں کے لیے
چھپنے کی جگہ فراہم کر سکتے ہوں۔



الن کی دیکھ بھال اس بات کا ایک مؤثر اشارہ ہے کہ گھر پر کوئی موجود ہے۔ اپنے صحن کو صاف ستھرا رکھیں۔



پڑوسیوں اور/یا پولیس کو اپنے گھر کی آسانی مرئیت کی سہولت دیں۔



پیڑ کے حصوں کو نیچے سے 8 ،فٹ تک تراش دیں تاکہ پڑوسیوں اور/یا پولیس کے ذر یعہ واضح مرئیت کی سہولت ملے۔



اپنے گھر اور میل باکس پر بڑے منعکس ہونے والے نمبرز (کم از کم  3انچ) لگائیں تاکہ پولیس اور دیگر ہنگامی اہلکاران آپ کا گھر آسانی سے
تالش کر سکیں۔



صرف اپنا ہی نہیں پڑوسیوں کا گھر بھی محفوظ رکھنے میں چوکنا رہیں۔ کسی اجنبی کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کا پڑوسی گھر پر نہیں ہے یا
اپنے پڑوسی کے بارے میں کوئی ذاتی معلومات رضارکارانہ طور پر فراہم نہ کر یں۔



جب آپ سفر پر ہوں تو ،کسی پڑوسی سے ڈاک/اخبار اٹھانے کو کہہ دیں یا ترسیل عارضی طور پر روک دیں۔



نئے مکان یا اپارٹمنٹ میں منتقل ہونے سے پہلے ،یقینی بنائیں کہ آپ کے نئے گھر کے سبھی باہری دروازوں کی نئی کنجیاں ہیں یا انہیں
تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نیز گیر یج ڈور او پنر کا کوڈ بھی تبدیل کر دیں۔



االرم اضافی تحفظ فراہم کرتے ہیں اور سیکیورٹی کی دیگر تکنیکوں کے ساتھ استعمال کرنے پر انتہائی مؤثر ہیں۔
یاد رکھیں:





ایک معتبر ،اچھی طرح ثابت شدہ االرم کمپنی کا انتخاب کر یں۔
رات میں اور اپنی رہائش گاہ سے دور ہونے کی صورت میں االرم سسٹم سیٹ کر یں۔
اپنا االرم کوڈ یا پاس ورڈ االرم کی پیڈ پر یا اس کے قر یب لکھ کر نہ رکھیں۔
کھڑکیوں یا داخلی دروازوں پر ایک انتباہی نظام رکھیں تاکہ ممکنہ خلل اندازوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کے یہاں االرم سسٹم ہے۔

رہائشی سیکیورٹی

تجو یز  1#روشنی
باہری روشنیوں کے لیے ،فوٹو الیکٹرک
سیل الئٹس استعمال کر یں ،جو شام کے
دھندلکے اور طلوع صبح کے وقت
روشنیوں کو خود بخود آن اور آف کر دیتے
ہیں۔

کیا آپ کے گھر میں یہ تحفظات ہیں؟
باہر میں اچھی روشنی والے گھر دخل اندازوں سے اضافی تحفط فراہم کرتے
ہیں۔ باہر کی روشنی اونچائی پر اور پہنچ سے دور واقع ہونی چاہیے۔ چھجے کے
نیچے کا مقام اچھا ہوتا ہے۔ مہنگے ٹائمرز یا فوٹو الیکٹرک سیلز شام کے
دھندلکے اور طلوع صبح کے وقت روشنیوں کو خود بخود آن اور آف کر دیں
گے۔

سبھی کھڑکیوں پر مینوفیکچرر
کے تالے کے عالوہ دوسرا تالہ
لگائیں۔

ایک پیپ ہول لگائیں اور
استعمال کر یں نیز دیکھنے
واال حصہ  190ڈگری ہو۔

تجو یز  2#روشنی روشنیوں کو
خودکار ٹائمر پر رکھ کر ،خاص
طور پر جب گھر پر نہ ہوں ،اپنے
گھر کو "رواں دواں" نظر آنے واال
بنائیں۔

نقدی اور ز یور کو بانڈ
شدہ اسٹور یج میں
محفوظ کر یں۔

تجو یز  2#باہری دروازے ڈیڈ
بالٹ تالوں میں ایک ہیوی
ڈیوٹی اسٹرائک پلیٹ ہونی
چاہیے جسے تین انچ کے
اسٹیل کے اسکرو سے محفوظ
بنایا گیا ہو۔

تجو یز  1#بیرونی دروازے
سبھی باہرے دروازے ڈبل
سیلنڈر ڈیڈ بولٹ تالوں والے
ہونے چاہئیں جو مقفل
پوز یشن میں ہونے پر کم از کم
ایک انچ او پر ہوں۔

رات میں سبھی پردے
اورسائبان بند کر دیں۔

سیڑھیاں یا ٹولز باہر نہ
چھوڑ یں۔ نقب زن آپ کے
گھر میں گھسنے کے لیے
انہیں استعمال کر سکتے
ہیں۔ انہیں گیر یج یا ٹول
شیڈ میں مقفل کر دیں۔

گھر پر ہونے پر بھی
گیر یج کے دروازے
بند اور مقفل
رکھیں۔

چٹائی کے نیچے…یا
کسی اور جگہ کنجی نہ
چھپائیں! نقب زنوں کو
سبھی خفیہ جگہیں
معلوم ہوتی ہیں۔

اپنے میل باکس پر
مخففات یا محض نمبروں
کا استعمال کر یں۔

دروازے اور کھڑکیوں کے آس پاس بیلوں اور جھاڑ یوں
کو چیک کر یں۔ ان سے دروازہ یا کھڑکی ز بردستی
کھولنے کی کوشش کر رہے کسی دخل انداز کو کور
فراہم نہیں ہونا چاہیے۔ بیلوں کو تراش کر ،آپ دخل
انداز کے لیے موقع محدود کر دیں گے! باڑوں پر اور
کھڑکیوں کے قر یب کانٹے دار پودے رکھیں۔

ڈکیتی آج ر یاستہائے متحدہ میں ہونے والے سب سے
سنگین اور امکانی طور پر خطرناک جرائم میں سے ایک
ہے۔ ڈاکو یرغمال بنانے کا عمل کرتے ہیں کیونکہ
انہیں یقین ہوتا ہے کہ خطرہ پیدا کرنے میں ہی ان کا
فائدہ ہے۔ ممکنہ فائدہ کو کم کرکے اور پکڑے جانے
کے خطرے کو بڑھا کر ،امکانی شکار ہدف بنائے جانے
کے اپنے امکان کو کم کر سکتے ہیں۔

ڈکیتی
سے بچاؤ

محتاط ہو کر اور اعتماد کے ساتھ چلیں


کوشش کر یں کہ اکیلے نہ چلیں۔ اگر آپ کم از ایک دوسرے فرد کے ساتھ چلیں تو یہ کافی محفوظ ہے۔



چوکنا رہیں ،اپنا سر اٹھا کر چلیں اور اپنے ذہن کو بھٹکنے نہ دیں۔ اکثر و بشیتر اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیں ،جس میں آپ کے
پیچھے کا رخ بھی شامل ہے۔



رات میں چلتے وقت ،مختصر سفر کے لیے بھی ٹیکسی کیب لینے پر غور کر یں۔



اپنی جبلت پر بھروسہ کر یں ،غیر اطمینان بخش صورتحال سے گر یز کر یں۔ معذرت کرنے کے بجائے محفوظ ہونا بہتر ہے۔



آپ کے آس پاس گاڑی چالنے یا محض چکر لگانے والے مردوں/خواتین کے گرو پوں پر گہری نگاہ رکھیں۔



اندھیرے ،کبھی کبھار طے کردہ راستوں جیسے ،ٹر یلز ،عمودی راستوں یا پٹر یوں سے ہوکر شارٹ کٹس نہ لیں۔

پارکنگ الٹس میں


اندھیرا ہونے کے بعد باہر رہنے سے بچنے کے لیے بروقت پہنچیں اور بروقت اس جگہ کو چھوڑ دیں۔



گہری جھکی ہوئی کھڑکیوں والی ایسی گاڑ یوں کے بغل میں پارک نہ کر یں جو اس کے اندر کسی کے بیٹھے ہونے پر آپ کو اسے
دیکھنے سے روک سکیں۔



ز یادہ مرئیت والے حصوں میں پارک کر یں اور روشنی چیک کر یں کہ شاید آپ کو اندھیرا ہوجانے پر اس جگہ کو چھوڑنا پڑے۔



اگر آپ کو پر یشانی محسوس ہو تو سیکیورٹی آفیسر سے آپ کی گاڑی تک اپنے ساتھ چلنے کو کہیں۔



پارکنگ الٹ میں تیزی سے ،اعتماد کےساتھ اور براہ راست انداز میں چلیں۔ پرچے بانٹنے یا سواالت پوچھنے والے لوگوں سے
محتاط رہیں۔



اپنی کار کا دروازہ کھولنے کے لیے اپنی کار کی کنجیاں تیار رکھیں ،اپنی کار کے چاروں طرف اور اس کے نیچے دیکھیں اور اس کے
پاس پہنچنے سے پہلے مشتبہ افراد کے مدنظر قر یب میں کھڑی کی ہوئی دوسری گاڑ یوں کا مشاہدہ کر یں۔



ان لوگوں پر نگاہ رکھیں جو آپ کا پیچھا کر رہے ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ بزنس کے اندر بھی اور باہر بھی پیش آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو
شبہہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو ،سیکیورٹی یا پولیس کو فوری طور پر اس کی اطالع دیں۔



اپنی کار میں کسی کے چھپے ہونے کو چیک کرنے کے لیے اس میں داخل ہونے سے پہلے پچھلی سیٹ اور فلور بورڈز پر ایک نظر
ڈالیں۔



پارک کی ہوئی گاڑی میں نہ بیٹھیں۔ اگر کوئی اجنبی آپ کی گاڑی کے پاس آتا ہے تو ،اپنا ہارن بجائیں اور اسے بند نہ ہونے دیں۔



کسی کے لیے بھی اپنی کار کا دروازہ یا کھڑکی نہ کھولیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی خالی گاڑی کے پاس کھڑا ہو تو ،اس کے پاس نہ
جائیں۔

ڈکیتی سے بچاؤ

جاری…

نقدی کے بارے میں اسمارٹ بنیں


صرف اتنی نقد رقم لے کر چلیں جتنی آپ کو استعمال کرنے کی توقع ہے۔ اگر نقدی کی ضرورت ہو تو  ATMیا ڈیبٹ کارڈز
استعمال کر یں۔



باہر کے  ATM'sسے بچیں ،خاص طور پر رات میں اور جو دور دراز کے عالقوں میں اندر جاکر ہوں۔



بینکوں یا چیک بینکنگ والے کاروباروں میں چوکنا رہیں۔ نقدی لے کر چلنا آپ کو ایک ہدف کے بطور نشان زد کر دیتا ہے۔ جب بھی
ممکن ہو اپنا بٹوہ دکھانے سے احتراز کر یں۔ ضروری نقدی ،ID ،اور کر یڈٹ کارڈز قابل رسائی جیب میں رکھیں۔

ڈکیتی کے دوران کیا کیا جائے
ڈاکوؤں سے بحث نہ کر یں یا ان سے جھگڑا نہ کر یں۔ کتنی بھی بڑی رقم یا قیمتی چیز ہو وہ آپ کے لیے ذاتی مضرت سے ز یادہ نہیں ہے۔
ڈاکوؤں کی ہدایات پر عمل کر یں ،لیکن جو کچھ کہا جائے اس سے ز یادہ نہ کر یں۔
اگر آپ کو ہٹنا یا پہنچنا ہے تو ڈاکو کو بتائیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اور کیوں۔ ڈاکو کو یقین دالئیں کہ آپ تعاون کر یں گے۔
ذہن میں ان چیزوں کا نوٹ بنائیں:


ڈاکو کی نسل ،عمر ،قد ،جنس ،لباس ،رنگ روپ ،بال ،آنکھ ،رنگ وغیرہ۔



ڈاکو کے بارے میں خالف معمول کوئی بھی چیز جیسے زخموں کے نشان یا ٹیٹو۔



جرم میں ملوث افراد کی تعداد اور وہ جائے وقوع سے کس طرح گئے ،سفر کی سمت ،گاڑی کی ساخت اور رنگ۔ اگر آپ بحفاظت دیکھ
سکیں تو الئسنس نمبر دیکھیں۔



کوئی گفتگو جو مشکوک افراد نے ایک دوسرے سے کی ہو۔



مشکوک فرد کا اسلحہ کیسا نظر آتا تھا تاکہ آپ بعد میں اسے بیان کر سکیں۔



نیز یہ بھی یاد رکھنے کی کوشش کر یں کہ مشکوک فرد کس چیز کو چھوتا ہے تاکہ فنگر پرنٹس لیے جا سکیں۔

کیا آپ کو معلوم ہے؟


بہت ساری ڈکیتیاں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ تنہا ہوتے ہیں اور یہ ایک یا زائد ڈاکوؤں کے ذر یعہ انجام دی جاتی ہیں۔



ان میں سے بہت ساری ڈکیتیاں آپ کی کار کی آمد و رفت کے راستے پر ،خاص طور پر شاپنگ سنٹرز اور اپارٹمنٹ کے پارکنگ الٹس میں
ہوتی ہیں۔



سیلولر فون یا ہیڈ سیٹ کا استعمال ،چاہے گاڑی چالتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے ،توجہ منتشر کرنے والی چیز ہے جو لوٹ لیے جانے
کے آپ کے امکان کو بڑھا دیتی ہے۔



ڈکیتی تشدد کا جرم ہے جو معاشرے کے تحفظ اور معیار زندگی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔



ڈکیتی موقع پانے پر کیا جانےو اال جرم ہے جسے آگہی اور بچاؤ کے ذر یعے کم کیا جا سکتا ہے۔



ڈاکو سلسلہ وار مجرم ہوتے ہیں اور اس وقت تک شکار کو لوٹتے رہتے ہیں جب تک گرفتار نہ ہو جائیں۔



ڈکیتی کی اطالع نہ دینا ،اگر آپ شکار ہوئے ہیں تو مجرموں کا مواخذہ نہ کرنا ،ڈاکوؤں کے بارے میں پولیس یا کرائم اسٹاپرز کو
معلومات فراہم نہ کرنا مسلسل شکار بنائے جانے کو یقینی بناتا ہے۔



ڈکیتی کو کم کرنے کی ایک انتہائی اہم حکمت عملی مجرم کو گرفتار کرنا ہے۔

ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ چاہتا ہے کہ آپ محفوظ رہیں۔ جرائم سے
بچاؤ کی مجوزہ مفید نکات کو استعمال کرکے آپ موٹر گاڑی میں
نقب زنی کے شکار بن جانے کے اپنے امکانات کو کم کرسکتے ہیں۔

موٹر گاڑی
میں
نقب زنی

آپ اپنی گاڑی میں سامان کو کسی محفوظ جگہ پر محفوظ رکھ سکتے ہیں جہاں چور اسے نہ دیکھ سکیں ،اپنی کنجیاں اپنے
ساتھ رکھ کر ،اور اپنی کار کے دروازے مقفل کرکے ،ہمارے شہر میں جرم کو کم کرنے میں ایک فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔


ہمہ وقت اپنے گرد و پیش سے آگاہ رہیں۔



صرف اچھی طرح سے روشن حصے میں اور پارکنگ الٹ کے ز یادہ ٹر یفک والے حصوں میں ہی پارک کر یں۔



اندر کی سبھی قیمتی چیزوں  /پیکیجز کو واضح جگہ سے ہٹا دیں (ترجیحی طور پر اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے)۔ ان
آئٹمز کو ٹرنک میں مقفل کر یں۔ ان آئٹمز سے اکثر چوری کی تحر یک ملتی ہے۔



کوئی بھی قیمتی شے اپنی کار میں الوارث نہچھوڑ یں ،خاص طور پر رات بھر (سیل فون ،لیپ ٹاپ ،رقم ،بٹوہ ،پرس)



سبھی دروازے مقفل کر یں اور کھڑکیاں او پر سرکا دیں۔ چاہے آپ اپنی گاڑی ایک منٹ کے لیے یا کئی گھنٹوں کے لیے
چھوڑ کر جائیں ،اپنے سامانوں کو محفوظ کر یں ،اپنی کار مقفل کر یں اور اپنی کنجیاں لے کر جائیں۔



گاڑی کی چوری کی رکاوٹیں استعمال کر یں جیسے کار االرمز ،ہنگامی رکاوٹ کے سوئچ ،اسٹیئرنگ وہیل اور کالم ڈیوائسز۔



جب گھر پر ہوں تو اپنی گاڑی اپنےگیر یج میں کھڑی کر یں۔



ایسے اسٹیر یو یا ٹیلیو یژن آالت خر یدیں جنہیں ہٹایا اور نگاہوں سے دور رکھا جا سکے۔



اپنے ساتھ اپنا رجسٹر یشن لے کر چلیں۔ کوئی بھی ذاتی شناختی دستاو یز ،کنجیاں یا کر یڈٹ کارڈز گاڑی میں کسی جگہ نہ
چھوڑ یں۔



اگر آپ نوٹس کرتے ہیں کسی کو مشتبہ حرکات کرتے ہوئے یا پارکنگ الٹ میں چکر لگاتے ہوئے تو کاروبار پر واپس جائیں اور
انتظامیہ کو مطلع کر یں یا پولیس کو  713-884-3131پر کال کر یں۔

موٹر گاڑی کی نقب زنی بیشتر دفعہ موقع کا جرم ہوتا ہے۔ اگر آپ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو ،آپ شکار بنائے جانےکے امکان کو کم
کرتے ہیں۔ ز یادہ تر چور ایسی جگہ پر کار توڑنے کا جوا نہیں کھیلیں گے جہاں انہیں خالی ہاتھ بھاگنا پڑے۔ یاد رکھیں وہ ایک یقینی
چیز تالش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر معامالت میں ،آپ کی گاڑی میں نگاہ ڈال کر سامان دیکھا جا سکتا ہے۔

موثر گاڑی میں نقب زنی کے بچاؤ کے لیے مفید نکات
کیا آپ نے اپنی گاڑی الوارث حالت میں چھوڑنے سے پہلے ان تجاو یز پر عمل کرتے ہیں

اپنی سبھی کھڑکیاں بند کر دیں

اپنی کار کے دروازے مقفل کر دیں۔ اگر چہ آپ
چند منٹوں کی دوری پر ہوں۔

کوئی بھی قیمتی چیز یا
پیکیجز واضح جگہ میں یا
غیر محفوظ حالت میں نہ
چھوڑ یں۔

اپنی کنجیاں اگنیشن میں
نہ چھوڑ یں۔ ہمیشہ انہیں
اپنے ساتھ لے جائیں۔

پارکنگ الٹ کے صرف اچھی طرح سے روشن
حصوں میں پارک کر یں۔

گاڑی کی چوری کی رکاوٹیں استعمال کر یں جیسے
کار االرمز ،ہنگامی رکاوٹ کے سوئچ ،اسٹیئرنگ
وہیل اور کالم ڈیوائسز۔

شناخت کی چوری ایک عمومی اصطالح ہے جو جرم کی ان سبھی
قسموں میں استعمال ہوتی ہے جس میں کوئی شخص غلط طر یقے
سے دوسرے شخص کا ذاتی ڈیٹا ایسے انداز میں حاصل اور استعمال
کرتا ہے جو عمومامالی فائدے کے لیے ،فر یب یا دھوکے پر مشتمل
ہوتا ہے۔ شناخت کی چوری امر یکہ میں سب سے تیزی سے بڑھنے
جرائم میں سے ایک ہے۔

شناخت کی
چوری

شناخت کی چوری کس طرح کی جاتی ہے


شانے کے او پر سے جھانک کر معلومات کا چرانا  -ٹیلیفون کالنگ کارڈ ،کر یڈٹ کارڈ ATM ،نمبر پنچ کرتے ہوئے آپ کو دیکھنا۔



تجارتی ر یکارڈ کی چوری  -ان کاروباروں یا اداروں سے ذاتی فائلیں چرانا جہاں آپ گاہک ،مر یض ،مالزم وغیر ہوں۔



دھوکہ  -آپ کی ذاتی معلومات حاصل کرنے کے لیے باجواز کمپنی یا سرکاری ایجنسی کے بطور ظاہر کرنا۔ یہ اکثر ای میل کے ذر یعے
ہوتا ہے




فون کے ذر یعے دھوکہ دہی  -کسی اور کے نام سے سیلولر فون سروس تشکیل دینا۔
دھوکے سے مشین سے ذاتی معلومات حاصل کرنا  -کر یڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ نمبر اس وقت چرا لینا جب کسی خر یداری کے لیے ادائیگی کرتے
وقت اسے اسکین کیا جا رہا ہو" ،اسکیمر" کے نام سے معروف ایک خصوصی ڈیٹا کلیکشن ڈیوائس استعمال کرنا۔



ڈمپسٹر چالنا  -چیک ،کر یڈٹ کارڈ/بینک کے گوشوارے یا دیگر ر یکارڈز کی نقول حاصل کرنے کے لیے آپ کا کچرے یا کاروربار کے
کچرے کو کھنگالنا۔
ڈاک کی چوری  -نئے کر یڈٹ کارڈز ،بینک یا کر یڈٹ کارڈ کے گوشوارے ،ٹیکس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈاک کی چوری کرنا نیز
پتے کی تبدیلی کی معلومات کی جعل سازی کرنا۔






بٹوہ یا پرس چرانا  -آپ کا بٹوہ یا پرس چوری کرکے ذاتی معلومات حاصل کرنا۔



معلومات کی شاہراہ  -وہ معلومات حاصل کرنا جس کا اشتراک آپ انٹرنیٹ پر کرتے ہیں۔
اسپوفنگ اور فشنگ  -جب چور باجواز کاروبار کی و یب سائٹ کی طرح نظر آنے واال سیٹ اپ بناتے ہیں اور
گاہکوں کو ایسے ای میل پیغامات بھیج کر اپنی ذاتی معلومات درج کرنے کا جھانسہ دیتے ہیں جو انہیں متنبہ کرتا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ
ختم ہونا واال ہے یا غیر قانونی طور پر اس تک رسائی حاصل کی گئی ہے۔
شناخت کی چوری کی انتباہی نشانیاں



آپ کا ماہانہ کر یڈٹ کارڈ اور بینک کے گوشوارے پہنچنا اچانک بند ہوجاتے ہیں۔



آپ کو ایسی وجوہات کے چلتے کر یڈٹ سے منع کر دیا جاتا ہے جو آپ کی مالی پوز یشن کی آپ کی فہم سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔



آپ کو ایسی کمپنیوں سے بل موصول ہونا شروع ہوتا ہے جنہیں آپ نہیں پہچانتے ہیں۔



آپ کو ایسے اکاؤنٹ کے لیے کلیکشن ایجنسیوں یا کر یڈٹرز کی جانب سے کالز موصول ہوتی ہیں جو آپ کا نہیں ہے یا جو اپ ٹو ڈیٹ
ہے۔



آپ کو اپنے کر یڈٹ ر پورٹ میں خالف معمول اندراجات نظر آتے ہیں۔



مالی اکاؤنٹ کے گوشوارے رقم کی ایسی نکاسیاں دکھائی دیتے ہیں جو آپ نے نہیں کیں۔



ایک کر یڈٹر کال کرکے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے لیے کر یڈٹ منظور یا مسترد کر دیا ہے جس کے لیے آپ نے درخواست ہی نہیں
دی ہے۔ یا ،آپ کو ایسے کر یڈٹ کارڈ کے گوشوارے ملتے ہیں جو آپ کا نہیں ہے۔

شناخت کی چوری

جاری…

شناخت کی چوری کا بچاؤ


اپنے سوشل سیکیورٹی نمبر کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیں یہ سب سے اہم قدم ہے۔ یہ آپ کے کر یڈٹ ر پورٹ اور بینک کھاتوں کی
کلید ہے۔ یہ صرف اسی وقت دیں جب از حد ضروری ہو۔



آپ جو ذاتی مالی معلومات اور کر یڈٹ کارڈز لے کر چلتے ہیں ان کی تعداد کم کر یں۔ پاس ورڈز اور  PINsکو اپنے ساتھ لے کر چلنے
کے بجائے انہیں زبانی یاد رکھیں۔



ذاتی مالی معلومات کو اپنے گھر میں ایک محفوظ جگہ پر رکھیں۔ نشاندہی کرنے والی معلومات کو پھینکنے سے پہلے ان کے
پرزے پرزے کر دیں۔

 غیر مطلوب کالرز کو حساس معلومات نہ دیں۔ یاد رکھیں کہ ز یادہ تر باجواز کاروبار آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر یا بینک کھاتہ
نمبر نہیں پوچھیں گے۔
 بینک  ATMمیں اپنا  PINدرج کرتے وقت یا کالنگ کارڈ سے لمبی دوری کی کالز کرتے وقت اپنے ہاتھوں سے اس کو ڈھکیں۔ اپنے
کر یڈٹ کارڈ کی رسیدیں اور  ATMکی پرچیاں لیں۔ انہیں پھینکنے سے پہلے پرزے پرزے کر دیں۔


نئے چیکس یا نئے یا دوبارہ جاری شدہ کر یڈٹ کارڈ اپنے گھر پر ڈیلیور کروانے کے بجائے انہیں بینک میں ہی لیں۔ اپنے ڈرائیور کا
الئسنس نمبر یاسوشل سیکیورٹی نمبر اپنے چیکس پر پرنٹ نہ کروائیں۔



خالف معمول سرگرمی کی نشانیوں کے مدنظر ہر سال اپنا کر یڈٹ ر پورٹ چیک کر یں۔



اپنا سوشل سیکیورٹی نمبر اور ذاتی معلومات صرف از حد ضروری ہونے پر ہی دے کر اس کے اظہار کو محدود کر یں۔



ذاتی معلومات فون پر ،انٹرنیٹ پر یا ای میل کے ذر یعے نہ دیں جب تک آپ نے کاروبار کے ساتھ رابطے کی شروعات نہ کی ہو یا
اس کی معتبر یت کا یقین نہ ہو جائے۔



اپنے والیٹ کے مشموالت کے ڈپلیکیٹ ر یکارڈز رکھیں۔



ادائیگیاں ایک محفوظ جگہ سے میل کر یں۔ انہیں اپنے میل باکس میں نہ رکھیں جہاں سے وہ چوری ہو سکتے ہیں۔

اگر آپ کا بینک یا کر یڈٹ کارڈ کا گوشوارہ وقت پر نہیں پہنچتا ہے تو جاری کنندہ کو کال کرکے یقینی بنائیں کہ انہیں صحیح پتے پر
بھیجا جا رہا ہے۔ نیز ڈاک خانے سے رابطہ کرکے پتہ کر یں کہ آیا پتے میں تبدیلی آپ کے نام پر درج ہو گئی ہے۔ چور غیر قانونی سرگرمی کو
چھپانے کے لیے آپ کے گوشوارے چرا سکتا یا انہیں دوسری طرف ڈال سکتا ہے۔

اگر آپ شناخت کی چوری کا شکار ہوئے ہیں


فوری طور پر ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر یں713-884-3131 :
کر یڈٹ ر پورٹنگ کی درج ذیل ایجنسیوں سے رابطہ کر یں:
 ٹرانس یونین www.tuc.com 1-800-680-7289
 CSC فراڈ www.csccredit.com 1-800-272-9281
 ایکو یفیکس www.equifax.com 1-800-525-6285
 ایکسپیر یئن www.experian.com 1-888-397-3742



فیڈرل ٹر یڈ کمیشن سے رابطہ کر یں IDTHEFT-1-877



اپنی کر یڈٹ ر پورٹ کا جائزہ لیں



منصفانہ کر یڈٹ ر پورٹنگ کی دفعہ(ایف سی آر اے) ہر ایک ملک پیما گاہک کی ر پورٹنگ کمپنیوں سے آپ کو آپ کے کر یڈٹ
ر پورٹ کی ایک کاپی آپ کی درخواست پر ،ہر  12مہینے پر ایک بار ،فراہم کرنے کا تقاضہ کرتی ہے۔

کاروبار میں ڈکیتی سے
بچاؤ

چوکنا رہیں





آپ کے کاروبار میں جو بھی اور جہاں بھی ہیں انہیں جانیں۔
موسم کے لیے نامناسب لباس پہنے ہوئے لوگوں کی طرف سے مشکوک رہیں۔
اپنے کاروبار کے باہر خاص طور کھلنے اور بند ہونے کے واقات میں مشتبہ سرگرمیوں سے آگاہ رہیں۔
مشتبہ گاڑ یاں اگر آپ کے کاروبار کے اندر سے نظر آتی ہوں تو ان کے الئسنس نمبر پلیٹ لکھ لیں۔

طبعی رکاوٹیں






اپنے کاروبار کو اچھی طرح سے روشن رکھیں ،خاص طور پر داخل اور خارج ہونے کی جگہوں پر۔
پورے کاروبار میں مرئیت برقرار رکھیں۔ یقینی بنائیں کہ نشانات اور ڈسپلیز سڑک سےکسٹمر سروس ایر یا کے منظر میں
رکاوٹ نہ ڈالیں۔
ڈاکو کے قد کی نشاندہی میں مدد کے لیے مختلف اونچائیوں پر مرکزی راہداری کے سرے پر نشان ڈالیں۔
نقدی کم سے کم رکھیں ،اور راہ گزر پر اس حقیقت کی بابت نوٹس آو یزاں کر دیں۔
و یڈیو کیمرے اور /یا االرم سسٹمز لگانے پر غور کر یں۔

بینک ڈپازٹ کے طر یق کار












نام کا ٹیگ لگانے یا اپنے کاروبار کی تشہیر کرنے والے لباس پہننے سے بچیں۔
کافی ساری نقد رقم لے جاتے وقت ،پولیس/مسلح گارڈ کا تحفظ استعمال کر یں۔
ڈپازٹس دن کے اوقات میں کروانے کی کوشش کر یں۔
کم از کم دو مالزمین سے ڈپازٹ کروانے چاہئیں۔
براہ راست بینک جائیں۔ راستے میں کسی کے روکنے پر نہ رکیں۔
مختلف راستے اور اوقات استعمال کر یں۔
بینک پہنچنے پر اور بینک سے روانہ ہونے پر بھی اپنے کاروبار کو مطلع کر دیں۔
اگر ممکن ہو تو استعمال کی جانے والی گاڑ یاں اور اہلکار کو بدلتے رہیں۔
آپ کا پیچھا کرسکنے والے کسی بھی گاڑی کے لیے چوکننا رہیں۔
ڈپازٹ کو کبھی بھی گاڑی میں الوارث نہ چھوڑ یں۔
اگر آپ بینک سے نقدی نکالتے ہیں تو ،اپنے کاروبار تک واپس لوٹتے ہوئے اسی طر یقہ کار پر عمل کر یں۔

کاروبار میں ڈکیتی سے بچاؤ

جاری ……

کھولنے اور بند کرنے کے طر یق کار





کاروبار کو کھولتے یا بند کرتے وقت کم از کم دو مالزمین کو ساتھ میں رکھیں۔
کاروبار پر پہنچنے کے وقت ،مشتبہ افراد یا گاڑ یوں کے ساتھ ساتھ نقب کے مدنظر عمارت کے چاروں طرف نظر ڈالیں۔
بند کرنے کے وقت ،کاروبار کے اندر کی سبھی جگہیں چیک کرکے یقینی بنائیں کہ اندر کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔
کاروباری اوقات کے بعد کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولیں۔

ہمہ وقت اپنے گرد و پی ش سے آگاہ رہیں۔ ڈاکو کبھی کبھی مالزمین کے کاروبار تک یا ان کے گھروں تک ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ گاڑ یوں
اور گھر کے تحفظ کے سلسلے میں بعض حفاظتی احتیاطی تدابیر کی پیروی کی جانی چاہیے۔ آپ کے پیچھے آنے والی گاڑ یوں پر گہری
نظر رکھیں۔
اپنے عالقے میں پولیس اور فائر اسٹیشن کی جائے وقوع کو جانیں۔ یہ تحفظ کی جگہیں ہیں ،اگر آپ کو شبہہ ہو کہ آپ کا پیچھا کیا جا رہا
ہے۔ کسی مشتبہ گاڑ یوں کے الئسنس پلیٹ لکھ لیں۔ اسے بعد کے لیے سنبھال کر رکھنے سے بہتر ہے کہ اسے پھینک دیں کیوں
کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔۔

ڈکیتی کی منصوبہ بندی
و یسے تو یہ ایسی چیز ہے جس کا کسی بھی شخص کو کبھی تجربہ نہیں ہونا چاہیے ،مگر تیار رہنا بہتر ہوتا ہے۔ اصل مقصد ڈکیتی سے
بچنا ہونا چاہیے۔







ڈاکوؤں سے بحث نہ کر یں یا ان سے جھگڑا نہ کر یں۔ رقم جتنی بھی بڑی ہو ذاتی گزند سے ز یادہ قیمتی نہیں ہے۔
اپنی صوابدید کا خیال رکھیں۔ اگر کسی صورتحال یا شخص کے بارے میں کچھ غلط معلوم پڑتا ہے تو شاید یہ ایسا ہی ہو۔
کسی ہنگامی حالت سے سابقہ پڑجانے پر آپ کو جو کارروائیاں کرنی چاہئیں ان کا ذہنی لحاظ سے جائزہ لیں تاکہ یہ "عادت ثانیہ" بن
جائے۔
ایک اضافی کنجی کسی ایسے کمرے میں رکھیں جس میں کوئی مالزم ڈکیٹی کے بعد مقفل ہو جائے اور اس طرح کی ہنگامی
حالت کے لیے ایک خفیہ فون رکھیں۔
پولیس کا ٹیلیفون نمبر فون کے پاس ہی رکھیں۔
کمپنی کی پالیسیوں اور طر یق کار سے پوری طرح واقف ہو جانے کے لیے پیش کردہ سبھی تربیتی سیشنز میں سرگرمی کے ساتھ
شرکت کر یں۔

اپنا "منصوبہ" تیار اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے حفاظتی میٹنگیں کر یں۔ اچھے منصوبے کے کچھ عناصر میں شامل ہیں:
 ڈکیتی کے دوران مالزم کا طرز عمل (مزاحمت نہ کر یں)
 پولیس کو کیسے مطلع کیا جائے؟
 فرار کا راستہ
 مشتبہ فرد کی تفصیل یا گاڑی کی معلومات کیسے حاصل کی جائے۔
 مالزمین کے بیچ پہلے سے تیار کردہ اشارے رکھیں۔
 االرم کیسے فعال کیا جائے۔
 االرم کس وقت فعال نہ کیا جائے۔

کاروبار میں ڈکیتی سے بچاؤ

جاری ……

ڈکیتی کے دوران کیا کیا جائے
ڈاکوؤں سے بحث نہ کر یں یا ان سے جھگڑا نہ کر یں۔ کتنی بھی بڑی رقم یا قیمتی چیز ہو وہ آپ کے لیے ذاتی مضرت سے ز یادہ نہیں
ہے۔
ڈاکوؤں کی ہدایات پر عمل کر یں لیکن لیک جن جتنا کہا جائے اس سے ز یادہ رضاکرانہ خدمت انجام نہ دیں۔
اگر آپ کو ہٹنا یا پہنچنا ہے تو ڈاکو کو بتائیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اور کیوں۔ ڈاکو کو یقین دالئیں کہ آپ تعاون کر یں گے۔
ذہن میں ان چیزوں کا نوٹ بنائیں:







ڈاکو کی نسل ،عمر ،قد ،جنس ،لباس ،چہرے کی رنگت ،بال ،آنکھ ،رنگ وغیرہ۔
ڈاکو کے بارے میں خالف معمول کوئی بھی چیز جیسے زخموں کے نشان یا ٹیٹو۔
شرکاء جرم کی تعداد اور وہ جائے وقوع سے کس طرح گئے ،سفر کی سمت ،گاڑی کی ساخت اور رنگ۔ اگر آپ بحفاظت دیکھ
سکیں تو الئسنس نمبر دیکھیں۔
کوئی گفتگو جو مشکوک افراد نے ایک دوسرے سے کی ہو۔
مشکوک فرد کا اسلحہ کیسا نظر آتا تھا تاکہ آپ بعد میں اسے بیان کر سکیں۔
نیز یہ بھی یاد رکھنے کی کوشش کر یں کہ مشکوک فرد کس چیز کو چھوتا ہے تاکہ فنگر پرنٹس لیے جا سکیں۔

ڈکیتی کے بعد


پولیس کو  9-1-1پر ،فورا کال کر یں۔
سبھی دروازے بند کر دیں اور افسران کے پہنچنے تک سبھی گواہوں سے رکنے کو کہیں۔ اگر کسی گواہ کو جانا ضروری ہو تو،
افسر کو دینے کے لیے ان کا نام ،پتہ اور ٹیلیفون نمبر لے لیں۔



سبھی گواہوں کو مشتبہ افراد کی ایک تفصیل تحر یر کرنی چاہیے۔ ڈکیتی پر بحث نہ کر یں یا ڈاکوؤں کی وضع قطع کے بارے
میں نوٹس کا موازنہ نہ کر یں۔



موقع واردات کی حفاظت کر یں۔ کسی بھی چیز کو نہ چھوئیں۔



ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کے شعبے
سنٹرل ڈو یژن 61
ر یسنر اسٹر یٹ

713-247-4400

کلیئر لیک ڈو یژن  2855بے ایر یا
بولیورڈ

281-218-3800

ایسٹ سائڈ ڈو یژن
 7525شرمن

713-928-4600

کنگ ووڈ ڈو یژن  3915رسٹک
ووڈ ڈرائیو

281-913-4500

مڈ و یسٹ ڈو یژن 7277
ر یجنسی اسکوائر

832-394-1200

نارتھ ڈو یژن  9455و یسٹ
مونٹگمری

281-405-5300

نارتھ ایسٹ ڈو یژن
 8301لے روڈ

713-635-0200

نارتھ و یسٹ ڈو یژن
 6000ٹیگ روڈ

713-744-0900

ساؤتھ سنٹرل ڈو یژن 2202
سینٹ ایمینوئل

832-394-0200

ساؤتھ گیسنر ڈو یژن 8605
و یسٹ پلیس ڈرائیو

832-394-4700

ساؤتھ ایسٹ ڈو یژن
 8300میکاوا

713-731-5000

ساؤتھ و یسٹ ڈو یژن
 4503بیچ نٹ

713-314-3900

و یسٹ سائڈ ڈو یژن
ساؤتھ ڈیری ایشفورڈ

3203

281-584-4700

