
 د سالم ویلو قدرت له الرې 
د کارمند پوهاوی

 هوښیار کارمندان کولی شي مشکوک فعالیت 

ومومي او راپور یې ورکړي

د مؤثره کلمو په سمه توګه کارول کولی شي یوه پیاوړې وسیله وي. یوازې د "سالم" ویل کولی شي د اجنبیانو سره ساده خبرو ته الر هواره کړي او تاسو سره مرسته کوي مشخص کړئ چې 

دوی ولې دلته دي. OHNO – څارنه کول، سالم ووایاست، د احتمالي خطر څخه مخنیوی وکړئ، او مرسته ترالسه کړئ – د مشکوک چلند څارنه او ارزونه کارمندانو ته وړتیا ورکوي چې 

احتمالي خطرونه کم کړي او د اړتیا په صورت کې مرسته وغواړي.

OHNO – د خطر څخه مخنیوي لپاره، موږ هوښیار خلکو ته اړتیا لرو ترڅو دا مشاهدې دقیق راپور کړي ترڅو د ترهګرۍ / جرم پورې اړوند چلند وپیژني  پرې وکړي.

څارنه کول

د خپل شاوخوا څخه محتاط اوسئ.
هوښیار کارمندان کولی شي مشکوک چلند وپیژني، لکه:

   د یو شی یا بسته ایښودل او پریښودل او ساحه 

پریښودل.

   د پرسونل، تاسیساتو، امنیتي یا زیربنا عکسونو/ 

ویډیوګانو اخیستو کې اوږدمهاله عالقه په پټه توګه. 

   غیر مجاز اشخاص هڅه کوي محدود ساحې ته ننوځي یا 

ځان د مجاز کارمندانو په توګه معرفي کړي.

   پرته له کوم منطقي توضیح څخه په یو ځای کې ګرځیدل.

   د پرسونل یا امنیتي سیسټمونو څخه مخنیوی وکړئ.

   د تاوتریخوالي څرګند شوي یا ضمني ګواښونه.

په سالم پیل کړئ

 د خطر پیژندل کولی شي د احتمالي 

ګواښ مخه ونیسي.
 د الندې کولو په کولو یا ویلو سره په خپل ځای کې د اشخاصو 

 سره ښکیل کیدو لپاره د سالم ځواک وکاروئ )یادونه: فعال 

اوریدل اړین دي(:

   موسکا وکړئ، د سترګو اړیکه ونیسئ او خپل ځان معرفي کړئ.

   "سالم ځنګه یی؟"

   "څنګه کوالې شم مرسته درسره وکړم؟"

   "ایا تاسو د کوم شی یا کوم ځانګړي په لټه کې یاست؟"

   "زه به دلته یم که تاسو مرستې ته اړتیا لرئ."

   یو مشکوک کس ته نږدې کیدل احتمالي خطرونه لري. په 

 ځینو مواردو کې، سپارښتنه کیږي چې تاسو د فعالیت راپور 

هغه خلکو ته ورکړئ څوک چې د مداخلې واک او روزنه لري.

د احتمالي خطر څخه مخنیوی وکړئ

 د خپل ځان څخه وپوښتئ خطر وپیژنئ که 

 هغه چلند چې تاسو لیدلی وي ګواښونکی 

یا شکمن وي.

کله چې د فعالیت یا چلند مشاهده کول چې د ترهګرۍ یا نورو جرمي فعالیت 

مناسب شک رامینځته کوي کارمندان باید دې پوښتنو ته پام وکړي:

   ایا دوی په قانوني ډول د سوداګرۍ یا خدمت پیرودونکي ښکاري؟

   ایا د دوی کالي د هوا سره سم دي یا د ورځې راټولیدو لپاره؟

   ایا دوی د امنیت څخه مخنیوی کوي؟

   ایا دوی د سوداګرۍ یا د کارمند معلوماتو په اړه پوښتنې کوي؟ 

)لکه: "څوک بندوي؟" یا "څومره خلک دلته کار کوي؟"، او نور(

   ایا تاسو د ګواښ احساس کوئ؟ )که تاسو د ګواښ احساس کوئ، 

په ارامه توګه الړ شئ او 1-1-9 ته زنګ ووهئ(

مرسته ترالسه کړئ

 د خطر مرور کولو وروسته، د مدیریت یا چارواکو 

څخه مرسته ترالسه کړئ
د OHNO په کارولو سره، لومړی ځواب ویونکو او امنیتي پرسونل ته غوره 

معلومات چمتو کړئ.

   د بیړني حالت لپاره 1-1-9 ته زنګ ووهئ یا که تاسو د خطر احساس کوئ.

   مدیریت یا پولیس ته د خپلو افکارو تنظیم کولو لپاره له ځانه 5 پوښتنې وکړئ:

څه روان دي؟  —  
دا څوک کوي؟  —  

چیرته پیښیږي؟  —  
کله دې لیدلی؟  —  

دوی ولې هلته دي؟  —  
   تاسو ممکن د سیمه ایز قانون پلي کونکو ته د فعالیت مشکوک راپورونه 

وسپارئ یا غیر عاجل شمیرې ته زنګ ووهئ.

cisa.gov/employee-vigilance-power-hello د سالم قدرت اضافي سرچینو لپاره، مهرباني وکړئ لینک ته مراجعه وکړئ

“® DHS’ ” If You See Something, Say Something “تاسو یو څه وګورئ، یو څه ووایاست” کمپاین د ترهګرۍ پورې اړوند مشکوک فعالیت شاخصونو پیژندلو او راپور ورکولو څرنګوالي په اړه اضافي معلومات چمتو کوي.

English into Pashto

 OHNO –  تګالره هغه فعالیتونه او چلند تشریح کوي چې ممکن مشکوک وي یا د جرمي فعالیت نښه وي. دا فعالیتونه ممکن په اساسي ډول خوندي وي او باید یوازې هغه وخت راپور ورکړل شي کله چې د منطقي پایلې مالتړ کولو لپاره د 

بیان وړ حقایق شتون ولري چې چلند یې مشکوک دی. دا چلندونه یوازې د محافظت فعالیتونو لکه نسل، مذهب، جندر )ښځینه او نارینه(، جنسي تمایل، یا د ورته فاکتورونو ترکیب پراساس راپور مه کوئ.

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

