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Buod 
Sa Disyembre, tayo ay naglarawan ng bagong  yugto sa pandaigdigang  banta sa kapaligiran, kung  saan may  mga implikasyon sa 
sariling bayan. Itong pangunahing pagsusuri ay hindi nagbago. Dito sa kapaligirang ito,tayo ay partikular na nababahala sa mga  
nagsusulputang sobrang karahasan na pwedeng magwelga  nang maliit  o walang  abiso .Ang  mga trahedyang nangyari  sa 
Orlando noong mga ilang araw na nakalipas ay nagpatibay nito. Alinsunod nito, nadagdagan ang pag-iingat ng publiko at patuloy 
na  kaalaman ang pinakamahalaga.Itong pahayagan ay may  limang  buwang  itatagal  at mawawalan ng bisa  bago  pa ang 
kapanahunan ng  pagpapahinga. Tayo ay magsusuri uli sa mga banta at terorismo sa panahon na iyon.  

Itatagal 
Naipalabas:  Hunyo  15, 2016 
Magtatapos: Nobyembre 16, 2016 

Mga Detaye 
• Simula noong naisyo ang  unang pahayagan sa Disyembre, ating pinag-alala ang sobrang karahasan na maaring 

naghikayat  para lumakas ang loob  na umatake sa loob ng  U.S. ay hindi  nabawasan. 
• Bagama’t alam na natin na wala tayong kaalaman  na parehong  tiyak at kapani-paniwala  sa ngayon sa  masamang 

balak ng terorismong samahan  para umatake sa sariling  bayan, ang katutuhanan sa mga teroristang nahikayat na 
mga indibidwal ay gumawa,o sinubukang gawin,mga atake sa Estados Unidos. 

• Ang DHS ay  lalong mas nag-aalala  sa mga teroristang nahikayat  na mga indibidwal at nagsulputang sobrang 
karahasahan ay baka nahimok o nahikayat para tumbukin ang mga pampublikong  kaganapan o lugar. 

• Tulad nang mga nakita nating atake sa San Bernardino,Paris, Brussels, at, pinakabago,Orlando, ang mga terorista 
ay pwede isaalang-alang ang magkaiba at malawakang pagpili ng mga target para sa atake. 

• Ang terorista ay gumagamit ng internet para manghimuk ng mga indibidwal para sa karahasan o sumali sa mga 
kauri ay nanatiling pinakamalaking dahilan ng pagkabahala. 

•  Sa kasalukuyang kapaligiran,ang DHS ay nag-aalala din tungkol sa mga banta at karahasan iniutos at partikular 
na mga kumunidad at mga indibidwal sa buong bansa,base sa pinaniniwalang relihiyon,lahi, nasyonalidad o 
napiling kasarian. 

  Pagsisikap ng Pamahalaang U.S. Laban sa Terorismo 
• Ang DHS at FBI ay patuloy na nagbibigay ng patnubay sa estado at lokal partners sa pagtaas ng mga pamamaraang 

pang seguridad. Ang publiko ay marahil makakapansin ng dagdag pulis at bantay seguridad sa buong kumunidad,sa 
mga pambulikong lugar at mga kaganapan  sa darating  na mga buwan.Ito ay maaring magkaroon ng karagdagang 
mga pagbabawal at paghahaluglog sa mga bags,karagdagang K-9 na grupo, at paggamit ng pagsusuri ng mga 
teknolohiya. 

• Ang FBI ay nag-iimbestiga ng potensyal na terorismo-may kaugnayang mga aktibidad na kasali nitong malawakang 
banta sa buong  Estados Unidos. Pederal,estado,at lokal na awtoridad ay nakikipag-ugnayan sa maramihang aksyon 
ng batas at nagsasagawa ng pagtuturo sa kumunidad para pagtuunan ng pansin itong umuusbong na banta. 

http://www.dhnsyons.gov/advisories
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Uri ng mga Payo 

Pahayagan 
Inilalarawan ang kasalukuyang mga pagbuo o pangkalahatang  kalakaran tungkol sa mga banta ng terorismo. 

Nakataas na Alerto 
Babala sa kapani-paniwalang terorismong banta  laban sa Estados Unidos. 

Napipintong Alerto 
Babala sa kapani-paniwala,tiyak at papalapit na terorismong pagbabanta laban sa Estados Unidos. 

Paano ka Makakatulong 
• Isumbong ang kanina-hinalang aktibidad,lokal na kinauukulan o pambublikong opisyal ng kaligtasan na 

pinakamahusay na nakaposisyon upang  tumugon at magbigay ng tiyak na detalye sa nagpapabatid na terorista. 
• Kahina-hinalang aktibidad o impormasyon tungkol sa banta ay maaring i-ulat sa Fusion Centers at sa mga  FBI na 

Opisina –bahagi ng Pambansang  Kahina-hinalang  Aktibidad  Inisyatibong Pag-uulat . 
• Matuto  kung  paano tukuyin ang mga  palatandaan ng pasiunang –operasyong  pagpaplano  kaugnay sa terorismo at iba 

pang mga kriminal na aktibibad. 

Maging Handa 
• Maging handa sa pagtaas ng seguridad at planuhin ng maaga para asahan ang pagkaantala at mga bawal na 

bagay. 
• Sa matataong lugar,maging responsable para sa iyong personal na kaligtasan.Gumawa ng palatandaan sa iyong 

isipan sa pang emerhensiyang labasan at lokasyong pinakamalapit sa bantay ng seguridad.Panatilihin ang mga 
celpon sa bulsa embes na nasa bags o mga mesa para hindi mawala habang nangyayari ang insidente.Dalhin ang 
pang-emerhensiyang detalye ng kontak at anumang espesyal na kailangang impormasyon sa lahat ng oras.Para 
sa karagdagan bisitahin ang Ready. (Handa) 

Manatiling May Alam 
• Ang U.S. na Pamahalaan ay magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa anumang umuusbong na 

pagbanbanta bilang karagdagang impormasyon ay makilala. 
• Hinihiling namin ang mga Amerikano na magpatuloy sa pagbabyahe,dumalo sa mga pampublikong kaganapan, 

at malayang makipag-ugnayan sa iba ngunit manatiling mapagbantay at magkaroon nga kamalayan sa mga 
kapaligiran. 

• Ang Departamento ng Estado ay naglabas ng  internasyonal na alerto sa pagbabantay at babala. 

Kung may nakita ka,magsabi ka™.  
Isumbong ang kanina-hinalang aktibidad sa lokal na kinauukulan o tumawag sa 911. 

http://www.dhnsyons.gov/advisories
https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.fbi.gov/contact-us/field
https://www.fbi.gov/contact-us/field
https://nsi.ncirc.gov/documents/ISE-SAR_functional_standard_indicators_and_examples_0315.pdf
https://travel.state.gov/content/passports/en/alertswarnings.html
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Ang Nasyonal na Terorismong Pagpayong Sistema ay nagbibigay sa mga Amerikano ng alertong impormasyon sa mga 
banta sa pang-seguridad ng sariling bayan.Ito ay ipinamahagi ng taga Departamentong  Sariling  Bayang Pang-Seguridad. 
Karagdagang impormasyon ay makukuha sa : http://www.dhs.gov/advisories. Upang makatanggap ng update sa 
telepono : https://twitter.com/dhsgov. 

Kung may nakita ka, magsabi ka™ ginamit na may permiso sa NY Metropolitan Transportasyong Awtoridad. 

http://www.dhnsyons.gov/advisories
http://www.dhs.gov/advisories
https://twitter.com/dhsgov
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