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Buod 
Ang Pansamantalang Sekretarya ng Homeland Security ay naglabas ng isang National Terrorism Advisory System (NTAS) 
Pahayagan dahil pagtaas ng banta sa kapaligiran sa buong Estados Unidos, na pinaniniwalaan ng DHS na magpapatuloy 
sa mga linggo kasunod ng matagumpay na Inagurasyon ng Pangulo. Iminumungkahi ng impormasyon na ang ilang 
ideolohiyang na-uudyok ng marahas na mga ekstremista na may pagtutol sa pagpapatupad ng awtoridad ng gobyerno at 
paglipat ng pampanguluhan, pati na rin ang iba pang pinaghihinalaang mga hinaing na pinasimuno ng maling mga 
salaysay, ay maaaring magpatuloy na magpakilos upang mag-uudyok o gumawa ng karahasan. 

Itatagal 
Naipalabas: Enero 27, 2021 ng 11:00 A.M. ET 
Magtatapos: Abril 30, 2021 ng 1:00 P.M. ET 

Mga Detalye 
• Sa buong 2020, ang Domestic Violent Extremists (DVEs) ay naka-target sa mga indibidwal na may mga salungat

na pananaw na nakikibahagi sa protektado ng First Amendment, hindi marahas na protesta na mga aktibidad.
Ang mga DVE na na-uudyok ng mga hanay na isyu, kabilang ang galit sa mga paghihigpit sa COVID-19, ang mga
resulta sa halalan sa 2020, at paggamit ng puwersa ng pulisya ay nagplano at paminsan-minsan ay nagsagawa ng
pag-atake laban sa mga pasilidad ng gobyerno.

• Ang matagal nang pag-igting ng lahi at etniko — kasama na ang pagtutol sa imigrasyon — ay humimok ng mga
pag-atake sa DVE, kasama na ang pamamaril sa El Paso, Texas noong 2019 na pumatay sa 23 katao.

• Nag-aalala ang DHS sa mga parehong tagahimok na ito ng karahasan ay mananatili sa unang bahagi ng 2021 at
ang ilang mga DVE ay maaaring lumakas ang loob dahil sa Enero 6, 2021 na pagpasok sa US Capitol Building sa
Washington, D.C. upang ma-target ang mga nahalal na opisyal at pasilidad ng gobyerno.

• Nanatiling nag-aalala ang DHS na ang Homegrown Violent Extremists (HVEs) na inspirasyon ng mga dayuhang
grupo ng terorista, na gumawa ng tatlong pag-atake na naka-target sa mga opisyal ng gobyerno noong 2020, ay
nanatiling isang banta.

• Ang mga banta ng karahasan laban sa mga kritikal na imprastraktura, kabilang ang mga sektor ng elektrisidad,
telekomunikasyon at pangangalaga ng kalusugan, ay tumaas noong 2020 kasama ang mga bayolenteng
ekstremista na binabanggit ang maling impormasyon at pagsasabwatan na teorya tungkol sa COVID-19 para sa
kanilang mga aksyon.

• Ang DHS, pati na rin ang iba pang mga ahensya ng Pederal at mga kasamahan sa pagpapatupad ng batas ay
patuloy na mag-iingat upang maprotektahan ang mga tao at imprastraktura sa buong Estados Unidos.

• Nanatiling nakatuon ang DHS na pigilan ang karahasan at mga banta na sinadya upang takutin o pilitin ang
mga tiyak na populasyon batay sa kanilang relihiyon, lahi, etnisidad, pagkakakilanlan o pananaw sa
politika.

http://www.dhs.gov/advisories
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• Hinihimok ng DHS ang mga kasamahan sa seguridad ng estado, lokal, tribo, at teritoryo na patuloy na 
unahin ang mga hakbang sa seguridad sa pisikal, partikular ang paligid ng mga pasilidad ng gobyerno, 
upang protektahan ang mga tao at kritikal na imprastraktura.  

Uri ng mga Payo 

Pahayan 
Naglalarawan ng kasalukuyang pag-unlad o pangkalahatang mga uso ukol sa mga banta ng terorismo. 

Nakataas na Alerto 
Binabalaan ang kapani-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 
• Hinihiling namin sa publiko na magsumbong ng kahina-hinalang aktibidad at banta ng karahasan, kabilang 

ang aktibidad sa online, sa lokal na tagapagpatupad ng bata ,sa mga FBI na Opisina, o kanilang lokal na 
Fusion Center. 

• Ang iyong pagpili ay maaaring makagawa kaibahan. Pumili ng mga hindi- marahas na paraan upang 
mapakinggan ang iyong boses at suportahan ang mga kaibigan at pamilya sa paggawa ng pareho. 

• Ang mga komunidad ay pinakamalakas kung hindi sila nahahati: Palakasin ang iyong pamayanan sa 
pamamagitan ng pagtayo laban sa karahasan. 

Maging Handa 
• Ang pag-iwas sa maraming tao, kabilang ang mga protesta, ay pinakaligtas dahil sa nagpapatuloy na mga 

kondisyon ng pandemya. Gayunpaman, kung ang pakikilahok sa mga protesta ay gawin itong mapayapa, 
ligtas, at magsuot ng mga maskara. 

• Maging responsable para sa iyong personal na kaligtasan. Magmasid ng iyong paligid at mga tauhan ng 
seguridad. Magdala ka ng kontak pang emerhensiya pati na rin ang impormasyon tungkol sa medikal at iba 
pang mga pangangailangan mo. 

• Kumonekta, Magplano, Magsanay, at Mag-report upang maghanda ang mga negosyo at empleyado. 

Manatiling May-Alam 
• Ang mga ahensya ng lokal, estado at pederal ay magbibigay ng tiyak na impormasyon tungkol sa mga 

umuusbong na banta  kung maitutukoy ang karagdagang impormasyon. Hinihimok ang publiko na makinig sa 
lokal na tagapagpatupad ng batas at mga pangpublikong opisyal ng kaligtasan. 
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• Noong nakaraang taon, ang DHS ay naglabas ng isang Homeland Threat Assessment sa publiko na sinusuri ang 
banta sa kapaligiran noong 2021. 

• Kabilang sa DHS Lexicon sa terorismo ang mga terminolohiya para sa mga DVE at HVE. 

Kung may nakita ka, Magsabi ka™.  
Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.dhs.gov/seesay. 

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 Department of Homeland Security. Karagdagang 
impormasyon ay makukuha sa : http://www.dhs.gov/advisories. Upang makatanggap ng update sa telepono : 
www.twitter.com/dhsgov. 

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

http://www.dhs.gov/seesay
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