Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil at Kalayaang Sibil
DHS at Federal Resources para Pigilan ang Naka-target na Karahasan at Banta

Mga Mapagkukunan ng Department of Homeland Security (DHS)
Tanggapan ng Civil Rights and Civil Liberties (CRCL)
• Tungkol sa: https://www.dhs.gov/crcl
• Maghain ng Reklamo: https://www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint
• Makipag-ugnayan sa: CRCL@dhs.gov
• Seksyon ng Pakikipag-ugnayan sa Komunidad:
o Pangkalahatang-ideya: https://www.dhs.gov/community-engagement
o Makipag-ugnayan sa: communityengagement@hq.dhs.gov
• Sangay ng Pagsunod:
o Website: https://www.dhs.gov/compliance-branch
o Makipag-ugnayan sa: CRCLCompliance@hq.dhs.gov
Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)
• Mga mapagkukunang pang-seguridad para sa mga organisasyong nakabatay sa
pananampalataya at mga bahay sambahan: cisa.gov/faith-based-organizations-housesworship
• Pag-secure ng mga Pampublikong Pagtitipon
o Mga Pampublikong Pagtitipon: cisa.gov/securing-public-gatherings
o Mga Bahay Sambahan: cisa.gov/houses-worship
o Security Self-Assessment Interactive Tool ng Mga Bahay Sambahan: cisa.gov/houses-ofworship
 Dinisenyo upang masuri ang postura ng seguridad ng organisasyon o pasilidad at
para mapadali ang proseso ng pagpapahusay ng seguridad.
 Ang gabay at pagsisiyasat ng gumagamit ng Self-Assessment sa mga Bahay
Sambahan ay matatagpuan sa cisa.gov/houses-worship-security-self-assessment.
• Gabay ng Seguridad sa Pagbabawas ng Mga Pag-atake sa Mga Bahay Sambahan:
cisa.gov/mitigating-attacks-houses-worship-security-guide
o Ang gabay ay maaaring magsilbi bilang isang mahusay na mapagkukunan upang
matugunan ang mga kakulangan sa seguridad na natukoy sa pamamagitan ng selfassessment tool. Nagbibigay din ang gabay ng detalyadong impormasyon kung paano
protektahan ang iyong pasilidad mula sa mga napakasamang mga cyber actors.
Tinutugunan nito ang mga banta ng ransomware, pagkasira ng website, at pananamantala
sa pananalapi.
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De-Escalation para sa mga Kritikal na May-ari at Operator ng Infrastructure: cisa.gov/deescalation-series
o Binubuo ng apat na produkto upang suportahan ang pagkilala sa mga palatandaan ng
babala para sa isang tao patungo sa landas ng karahasan, pagtatasa kung lumalala ang
isang sitwasyon, pag-de-escalate ng isang potensyal na mapanganib na sitwasyon, at
mag-ulat sa naaangkop na mga awtoridad.
Mga Mapagkukunan sa Paghanda sa Active Shooter: cisa.gov/active-shooter-preparedness
o Magbigay ng access sa pagsasanay at pinakamahuhusay na kagawian na may kaugnayan
sa mga tagapagpahiwatig ng pag-uugali, potensyal na paraan ng pag-atake, paggawa ng
planong pang-emerhensiyang aksyon, mga aksyon na maaaring gawin sa panahon ng
isang insidente upang mabawasan ang epekto nito, at kung paano mabilis na makabangon
mula sa isang insidente.
Mga Mapagkukunan ng Pag-iwas sa Bombing o Pag-bobomba: cisa.gov/office-bombingprevention-obp
o Pagsasanay at mga pinakamahusay na kasanayan na nakatuon sa pagpigil, pagprotekta
laban sa, pagtugon sa, at pagpapagaan ng paggamit ng mga pampasabog laban sa mga
kritikal na imprastraktura at pampublikong pagtitipon.
Mga Tabletop Exercise Packages para sa mga Organisasyong Nakabatay sa
Pananampalataya: cisa.gov/cisa-tabletop-exercises-packages
o Nagbibigay ng access sa mga komprehensibong mapagkukunan na idinisenyo upang
tulungan ang mga stakeholder sa pagsasagawa ng mga independiyenteng pagsasanay sa
pamamagitan ng iba't ibang mga sitwasyon.
Protective Security Advisors (PSA): cisa.gov/protective-security-advisors o mag-email sa
central@cisa.dhs.gov
o Kadre ng higit sa 100 mga eksperto sa paksa na matatagpuan sa buong bansa, na
magagamit upang tumulong sa mga bahay sambahan sa mga pagsusuri sa kahinaan,
pagpaplano ng aksyong pang-emerhensiya, at koordinasyon.
o CISA Security at First Entry (SAFE) Fact Sheet:
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/CISA%20SAFE%20Fact%20Sheet.p
df
Hometown Security: cisa.gov/hometown-security
o Nagbibigay ng access sa mga tool at mapagkukunan upang suportahan ang seguridad at
katatagan ng komunidad
o Mga Organisasyong Nakabatay sa Pananampalataya - Mga Bahay Sambahan:
https://www.cisa.gov/faith-based-organizations-houses-worship
o Pag-promote ng Pag-iingat ng Staff sa Pamamagitan ng Kapangyarihan ng Hello:
https://www.cisa.gov/employee-vigilance-power-hello at https://www.cisa.gov/powerhello-translations (mga pagsasalin)
 Tinutukoy ng produkto ang mga nakikitang kahina-hinalang pag-uugali,
nagmumungkahi ng mga tanong na dapat isaalang-alang kapag nagna-navigate sa
banta, kasama ang impormasyon kung kailan at kung paano makakuha ng tulong,
at binabalangkas ang pinakamahuhusay na kagawian sa pagtugon sa insidente.
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o Planong Pang-emerhensiyang Gabay at Template sa Active Shooter:
https://www.cisa.gov/publication/active-shooter-emergency-action-plan-guide at
https://www.cisa.gov/translated-active-shooter-resources (mga pagsasalin)
Mga Personal na Pagsasaalang-alang sa Seguridad: https://www.cisa.gov/all-stakeholders
Mga Tips para sa Cybersecurity: https://www.cisa.gov/tips
Mga Serbisyo sa Cyber Hygiene: https://www.cisa.gov/cyber-hygiene-services

Federal Emergency Management Agency (FEMA)
• Website ng Nonprofit Security Grant Program (NSGP):
https://www.fema.gov/grants/preparedness/nonprofit-security
o Mag-email para humiling ng imbitasyon sa mga webinar ng Nonprofit Security Grant
Program: fema-nsgp@fema.dhs.gov
o Mga Contacts ng State Administrative Agency
https://www.fema.gov/grants/preparedness/state-administrative-agency-contacts?id=6363
• Mga Webinars sa Paghahanda: https://www.fema.gov/emergency-managers/individualscommunities/preparedness-webinars
United States Secret Service (USSS)
• National Threat Assessment Center: https://www.secretservice.gov/protection/ntac/
Office of Intelligence & Analysis (I&A)
• Nationwide Suspicious Activity Reporting (SAR) Initiative (NSI): www.dhs.gov/NSI
• Kaligtasan para sa Mga Kaganapan sa Nakabatay sa Pananampalataya at Mga Bahay ng
Sambahan: https://www.dhs.gov/publication/safety-faith-based-events-and-houses-worship-nsiawareness-flyer
• Mga Mapagkukunan ng DHS sa Pa-iwas ng Karahasan at Pamamaraan sa Pag-uugali sa
Pag-iwas ng Karahasan: https://www.dhs.gov/national-threat-evaluation-and-reportingprogram
DHS Center sa Nakabatay sa Pananampalataya at Pakikipagtulungan sa Kapitbahayan
• Website: https://www.dhs.gov/faith
• Mga Magpagkukunan: https://www.fema.gov/emergency-managers/individualscommunities/faith
• Paghahanda para sa Kalamidad na Sanhi ng Tao o Natural: https://www.ready.gov/
• Email: Partnerships@fema.dhs.gov
Center for Prevention Programs and Partnerships (CP3)
• Website: www.dhs.gov/CP3
• Mga Grants o Tulong: https://www.dhs.gov/tvtpgrants
• Mapagkontakan para sa Nasyonal na Organisasyon: CP3StrategicEngagement@hq.dhs.gov
• Humiling ng Briefing para sa Kamalayan ng Komunidad: cabbriefingrequests@hq.dhs.gov
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E-mail para sa Pangkalahatang Pagtatanong: TerrorismPrevention@hq.dhs.gov
Kung may nakita ka, Magsabi ka™: https://www.dhs.gov/see-something-say-something
DHS Strategic Framework para sa Paglaban sa Terorismo at Target na Karahasan:
https://www.dhs.gov/publication/dhs-strategic-framework-countering-terrorism-and-targetedviolence
Pakikipag-ugnayan ng Komunidad sa Targeted Violence at Terrorism Prevention (TVTP):
https://www.dhs.gov/publication/community-engagement-targeted-violence-and-terrorismprevention-tvtp?topic=preventing-terrorism
Pagbuo ng Peer-to-Peer Engagements: https://www.dhs.gov/publication/building-peer-peerengagements?topic=preventing-terrorism
Mga Kadahilanan sa Panganib at Naka-target na Karahasan at Pag-iwas sa Terorismo:
https://www.dhs.gov/publication/risk-factors-and-targeted-violence-and-terrorismprevention?topic=preventing-terrorism
Paglalathala ng Joint Counterterrorism Assessment Team – Banta ng Terorismo at Mga
Krimen sa Pagkapoot Laban sa mga Jewish Communities sa United States:
https://www.dni.gov/files/NCTC/documents/jcat/firstresponderstoolbox/First_Responders_Toolb
ox_-_Religious_Facilities_and_Adherents.pdf
Mga Karagdagang Mapagkukunan ng Pamahalaan ng U.S.

Ang White House
Ang Executive Order ni Pangulong Biden sa Pagsulong ng Pagkamakatarungan, Hustisya, at
Pagkakataon para sa Asian Americans, Native Hawaiians, at Pacific Islanders:
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/28/executive-order-onadvancing-equity-justice-and-opportunity-for-asian-americans-native-hawaiians-and-pacific-islanders/
Muling Itinatag ni Pangulong Biden ang Opisina ng White House sa mga Nakabatay sa
Pananampalataya at Pakikipatulungan ng Kapitbahayan: https://www.whitehouse.gov/briefingroom/statements-releases/2021/02/14/fact-sheet-president-biden-reestablishes-the-white-house-officeof-faith-based-and-neighborhood-partnerships/
Nasyonal na Pamamaraan sa Paglaban ng Domestikong Terorismo:
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/15/fact-sheet-national-strategyfor-countering-domestic-terrorism/
Serbisyo sa Pakikipag-ugnayan sa Komunidad ng Kagawaran ng Hustisya
• Website: https://www.justice.gov/crs
• Pagprotekta sa mga Lugar ng Pagsamba: https://www.justice.gov/crs/ourwork/facilitation/protecting-places-of-worship
• Impormasyon sa Mga Krimen sa Pagkapoot at Paano Pigilan ang mga Ito:
https://www.justice.gov/hatecrimes
• E-mail: askcrs@usdoj.gov
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Dibisyon ng Karapatang Sibil ng Kagawaran ng Hustisya
• Website: https://www.justice.gov/crt
• Makipag-ugnayan / Mag-ulat ng Paglabag: https://civilrights.justice.gov/
Federal Bureau of Investigation (FBI)
• Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan sa FBI Field Offices: https://www.fbi.gov/contactus/field-offices
• Mag-ulat ng Krimen sa Pagkapoot: 1-800-CALL-FBI o magsumite ng tip sa tips.fbi.gov
• Mga Mapagkukunan: https://www.fbi.gov/resources

5

