
ਹੈਲੋ ਦੀ ਸਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  
ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਨਗਰਾਨੀ
ਸਚੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਸਰਫ “ਹੈਲੋ” ਕਸਹਣ ਨਾਲ ਅਜਨਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ 
ਸਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਲੋਕ ਇਥੇ ਸਕਉਂ ਆਏ ਹਨ। OHNO (“ਉਹ-ਨੋ”) ਦੇ ਰਵੱਈਏ – Observe (ਦੇਖੋ), Initiate a Hello (ਹੈਲੋ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ)ੋ, Navigate the Risk (ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪਰਖੋ), ਅਤੇ Obtain Help 
(ਮਦਦ ਲਵ)ੋ – ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਸਵਵਹਾਰ ਦਾ ਸਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠਣ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ OHNO ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਸਕ ਆਮ ਵਾਜਬ ਲੋਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੂੰਡਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਜਹੇ ਸਨਰੀਖਣ ਕਰ  
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੇਖੋ

ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਰਹੋ
ਸਚੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਸਵਵਹਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ  
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ:
  ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਸਵਚੋਂ  

ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੁਸਵਧਾਵਾਂ, ਸ਼ੁਰੱਸਖਆ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਮੂਲ ਸਾਧਨਾਂ 

ਸਵੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਚੋਰੀ-ਸਛਪੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ 
ਸਦਲਚਸਪੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫੋਟੂਆਂ/ਵੀਸਡਓ ਬਣਾਉਣਾ।

  ਅੰਦਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ 
ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਅਸਧਕਾਰਤ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਸਧਕਾਰਤ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਨਕਲੀ ਅਸਧਕਾਰੀ

  ਸਬਨਾ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਕਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘ਼ੁੰਮਦੇ ਰਸਹਣਾ।
  ਸ਼ੁਰੱਸਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ  

ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ।
 ਸਹੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁੱਲ੍ੀਆਂ ਜਾਂ ਛ਼ੁੱਪੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ।

ਹੈਲੋ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ

ਜੋਖਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਗਲਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹੈਲੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਸਜਸਦੇ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ 
(ਮਸ਼ਵਰਾ: ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ):
  ਮ਼ੁਸਕਰਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਸਰਚੈ ਸਦਓ।
  “ਹੈਲੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?”
  “ਕੀ ਮੈਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕ਼ੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?”
  “ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਖਾਸ ਸਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹੋ?”
  “ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ।”
  ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਸਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਸਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ 

ਜੋਖਮ ਹਨ। ਕ਼ੁਝ ਹਾਲਾਤ ਸਵੱਚ ਅਸਜਹੀ ਗਤੀਸਵਧੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਸਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਜਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਸਧਕਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸਨੰਗ ਹੈ।

ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪਰਖੋ

ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਗਜਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪ਼ੁੱਛੋ ਗਕ ਜੋ ਗਵਵਹਾਰ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਦੇਗਖਆ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ 
ਸਵਵਹਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਪਰ  
ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
  ਕੀ ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਚਮ਼ੁਚ ਸਰਪਰਸਤੀ ਕਰ ਸਰਹਾ  

ਜਾਪਦਾ ਹੈ?
  ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਕਪੜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮ਼ੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹਨ?
  ਕੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੱਸਖਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ?
  ਕੀ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ 

ਸਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ? (ਸਜਵੇਂ, “ਬੰਦ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?” ਜਾਂ “ਇਥੇ ਸਕੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ?” ਆਸਦ)

  ਕੀ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਸਹਸੂਸ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ? (ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਸਹਸੂਸ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਚ਼ੁਪਚਾਪ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 9-1-1 ਕਾਲ ਕਰੋ।)

ਮਦਦ ਲਵੋ

ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਅਗਧਕਾਰੀਆਂ 
ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਿੋ।
OHNO ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਸਟ ਸਰਸਪਾਂਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੱਸਖਆ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਓ।
  ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਸਵੱਚ ਜਾਂ ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਸਹਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 9-1-1  

ਕਾਲ ਕਰੋ।
  ਪ੍ਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਪ਼ੁਸਲਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਸਠਤ ਕਰਨ ਲਈ  

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਸਵਾਲ ਪ਼ੁੱਛੋ:
  — ਕੀ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ? 
  — ਕੌਣ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ?
  — ਸਕਥੇ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ?
  — ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਦੋਂ ਦੇਸਖਆ?
  — ਉਹ ਇਥੇ ਸਕਉਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?

  ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵਵਸਥਾ 
ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਓ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਪਾਵਰ ਆਫ ਹੈਲੋ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਜਾਓ: cisa.gov/employee-vigilance-power-hello.

DHS ਦੀ ਮ਼ੁਸਹੰਮ “ If You See Something, Say Something ®” ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੀਆਂ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੰਦੀ ਹੈ।

OHNO ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਵਆਸਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸੰਸਵਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੱਸਖਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਸਰਫ  
ਤਾਂ ਹੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਸਵਵਹਾਰ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹ਼ੁੰਚਣ ਲਈ  ਜ਼ਾਸਹਰ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਸਸਰਫ ਸ਼ੁਰੱਸਖਅਤ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਸਲੰਗ, ਸਜਨਸੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਮੇਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਸਦਓ।

English into Punjabi

http://cisa.gov/employee-vigilance-power-hello
https://www.dhs.gov/see-something-say-something

