Nasyonal Terorismo Tagapayong Sistema
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PETSA NA NAIPALABAS: Biyernes, Septyembre 14, 2018

Buod ng Terorismong Pagbabanta sa Sariling bansa ng U.S
Simula noong 2015, ang Department Of Homeland Security (DHS) ay gumamit ng Pahayagang ito upang ipakita ang
patuloy na pagbabanta mula sa sariling bansa na terorista. Ang Estados Unidos ay nakikibahagi sa isang
pangkaraniwang labanan laban sa mga terorista na naghahanda na atakihin ang mga Amerikano, ang ating bansa, at ang
ating paraan ng pamumuhay. Ang isang may-alam, alisto at nakatuon sa publiko ay nananatiling isa sa ating
pinakamahusay na mga katangian upang makilala ang mga potensyal na terorista at mapigilan ang pag-atake.

Itatagal
Naipalabas: Septyembre 14, 2018 ng 2:00 P.M. ET
Magtatapos: Enero 18, 2019 ng 1:00 P.M. ET

Karagdagang mga Detalye
●

●

●

●

●

Tayo ay tuloy na humaharap sa isa sa mga pinaka-mapaghamong pagbabanta sa kapaligiran simula noong 9/11
bilang organisasyon ng dayuhang terorista ay Internet upang magbigay ng inspirasyon, paganahin, o atasan ang
mga indibidwal nandito na sa bayan para gumawa ng teroristang gawain. Ang mga katutubong terorista na
suspek ay unting umaasa sa teknolohiya, tulad ng dulo-sa-dulo na naka-encrypt na mga aplikasyon sa sosyal
media, upang maiwasan ang matuklasan.
Ang mga grupo ng terorista ay humihimok sa mga bagong kasapi upang makiugali sa madaling-gamitin na mga
kasangkapan upang asintahan ang mga pampublikong lugar at mga kaganapan. Ang mga paraan na tiyak sa pagatake ay isinama ang paggamit ng mga sasakyan pangbundol na kasali ang pag-gamit ng sasakyan na inarkila,
maliit na mga armas, matutulis o matalim na bagay o kutsilyo, yaring-sarili na paputok, at mga lason.
Ang ilang mga grupo ng terorista sa ibang bansa ay gumagamit ng mga karanasan sa larangan upang
magtaguyod ng mga bagong teknolohiya at taktika, tulad ng mga sistemang walang tao mula sa himpapawid at
mga kemikal na maaaring gamitin sa labas ng mga lugar na may kaguluhan. Ang karamihan ng teknolohiya na ito
ay makukuha agad. Dagdag pa dito, ang mga terorista ay patuloy na asintahin ang komersyal na paliparan at
kargamento sa himpapawid, kasama ang mga nakatago na paputok.
Ang mga malupit na medye na naniniwala sa pagka labis ay hinahamok sa mga indibidwal sa buong buong
mundo upang mag-lunsad ng mga pag-atake gamit ang lahat ng maaaring paraan. Ang patuloy na tagumpay ng
U.S at mga kasabwat niya sa pagwawasak ng mga terorista sa larangan ng digmaan ay maaring makahikayat sa
mga teroristang nasa sariling bansa na magsagawa ng mga kilos ng karahasan sa lupang sinilangan sa halip na
subukan mag-lakbay sa ibang bansa upang lumaban at gumanti sa hayagang pagkatalo.
Dagdag pa nito, ang mga dayuhang teroristang manlalaban, na mayroong pagsasanay at subok-sa-laban na
terorismong karanasan, ay maaaring tumakas mula sa teritoryo na kontrol ng terorista dahil sa pagnanais na
makagawa ng mga pag-atake sa ibang lugar, kabilang ang Estados Unidos.
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Pagsisikap ng Pamahalaang U.S. Laban sa Terorismo
●

●

●
●

Ang DHS at ang FBI ay patuloy na magbigay ng patnubay sa estado, lokal, panlipi at teritoryal na mga samahan
na may kaugnayan sa kasalukuyang pagbabanta sa kapaligiran. Ang DHS ay tuloy mag-supporta sa samahan ng
pribadong sektor na magbibigay ng mga pagtasa sa panganib at koordinaasyon na seguridad na may-ari ng
negosyo at mga operator.Ang publiko ay maaaring magpatuloy upang obserbahan sa pagpapatupad ng batas at
seguridad na gawain sa at sa paligid ng mga pampublikong lugar at mga kaganapan.
Ang DHS ay kabilang ang pagtatrabaho malapit sa mga FBI at Matatalinong kasosyo upang matuklasan at sirain
ang mga grupo ng terorista, pataasin ang iskrening at mga hakbang upang tuklasin ang mga biyahero at
kargamento, lalabanan ang malupit na pagbabago at pangangalap ng terorista sa paligid natin, binabantyan ang
mga banta na umuusbong at makisali sa mga kasama sa ibang bansa.
Samakatuwid, mananatili ang DHS nakatuon sa pagpigil sa karahasan at banta layon lamang na takutin o
puwersahin ang tiyak na populasyon sa batayan ng kanilang relihiyon, lahi, o pagkakakilanlan.
Ang DHS ay pinapataas ang programa niya para makamtan ang maaaring mahinang tigpo at lugar na maraming
tao, kasama ang mga eskuwela.

Uri ng mga Payo
Pahayagan
Naglalarawan ng kasalukuyang pag-unlad o pangkalahatang mga uso ukol sa mga banta ng terorismo.

Nakataas na Alerto
Binabalaan angkapani-paniwala na terorismo na banta laban sa Estados Unidos.

Napipintong Alerto
Binabalaan ng isang kapani-paniwala, tiyak at nalalapit na ang terorismo na banta laban sa Estados Unidos.

Paano Ka Makakatulong
●
●

●

Isumbong ang kahina-hinalang aktibidad sa lokal na kinauukulan o pampublikong opisyal ng kaligtasan na siyang
pinakamahusay na nakatalaga upang magbigay ng tiyak na detalye sa nagpapabatid na terorista.
Isumbong ang mga kahina-hinalang aktibidad o impormasyon tungkol sa banta, kasama ang aktibidad sa
internet, 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 gawain.
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Maging Handa
●
●

●

Maging handa para sa seguridad at magplano ng maaga. Asahan ang mga pagkaantala at mga paghihigpit sa mga
bagay sa paligid sa lugar na maraming tao at sa mga kaganapan.
Maging responsable sa iyong personal na kaligtasan. Gumawa ng isang palatandaan ng emerhensyang labasan at
mga tauhan ng seguridad. Magdala ng mga detalye ng kontak para sa anumang kagipitan at anumang espesyal
na mga pangangailangan na impormasyon.
Ang mga may-ari ng negosyo ay hinihikayat na Magkonek, Magplano, Magsanay at magreport para sa
kahandaan ng iyong negosyo at mga empleyado. Ang mga kasangkapang pang-seguridad /kayamanan ay
maaaring ma-access sa pamamagitan ng Hometown Security Campaign ng DHS.

Manatiling May-Alam
●

●
●
●

Ang Gobyerno ng U.S. ay magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa anumang umuusbong na
pagbabanta bilang karagdagang impormasyon na kinilala. Hinihikayat ang publiko na makinig sa mga lokal na
patakaran na ipapatupad at sa mga publikong opisyal.
Hinihiling namin ang mga Amerikano na magpatuloy sa pagbibiyahe, dumalo sa mga pampublikong kaganapan,
at malayang makipag-ugnayan sa iba ngunit manatiling alisto magkaroon nga kamalayan sa mga kapaligiran.
Ang Departamento ng Estado ay naglabas ng internasyonal na alerto sa pagbabantay at babala.
Para sa karagdang detalye, bisitahin ang Handa.
Kung may nakita ka, magsabi ka™.
Isumbong ang kanina-hinalang aktibidad sa lokal na kinauukulan o tumawag sa 911.

Ang Nasyonal na Terorismong Pagpayong Sistema ay nagbibigay sa mga Amerikano ng alertong impormasyon sa mga
banta at 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.
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