
ਸਕਕਰਿਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ 
ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾ

ਤੁਰੰਤ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡ

ਸਹਕਰਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰ ੀ ਅਹਜਹਾ ਹਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦ ਾ ਹੈ ਜੋ ਹਕਸੇ 
ਸ ੀਹਮਤ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂਨੂੰ 
ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਸ਼ ਾਮਲ ਹੁੰਦ ਾ ਹੈ; ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਮਾਮਹਲਆਂ ‘ਚ, ਸਹਕਰਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰ ੀ 

ਹ
ਹ

ਹ

ਹਸਕ਼ਾਰ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਘਟਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਮਹਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ:

• ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

• ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਹਜਵੇਂ, ਬੈਗਸ, ਜੈਕੇਟਸ) ਸੁੱਟ ਹਦਓ

• ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ

• ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਹਦਸਦੇ ਰੱਖੋ

• ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਹਜਵੇਂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਲਈ ਉਨਹਹਾਂਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਤੋਂ 
ਬਚੋ

• ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਚੀਕਣ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਬਾਹਰ ਹਨਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ
ਨਾ ਪੁੱਛੋ

911 ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:

• ਸਹਕਰਹਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਹਖਆ

• ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਹਬਓਰਾ

• ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਹਥਆਰਾਂ ਦੀ ਸੰਹਖਆ ਅਤੇ ਹਕਸਮ

• ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਹੜਤਾਂ ਦੀ ਸੰਹਖਆ

ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਐੱਫ਼.ਬੀ.ਆਈ. (FBI) 
ਫ਼ੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰ:

ਯੂ.ਐੱਸ. ਹਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆੱਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹਸਕਯੁਰਟੀ
3801 Nebraska Ave, NW
Washington, DC 20528 

  
  
  



ਸਕਕਰਿਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹਕਰਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਮਾਨਹਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਹਥਤੀ ਦਾ ਸਾਮਹਹਣਾ  
ਕਰਨ ਲਈ ਹਤਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਤੰਨ ਕਵਕਲਪ ਹਨ:

1 ਨੱਸੋ

• ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਹਧਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹਪੱਛੇ
ਛੱਡ ਹਦਓ

• ਇਸ 'ਤੇ ਹਧਆਨ ਹਦੱਤੇ ਹਬਨਾਂ ਬਾਹਰ ਹਨਕਲੋ ਹਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹਪੱਛੇ ਆਉਣ
ਲਈ ਸਹਹਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

• ਜੇਕਰ ਮੁਮਹਕਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹਨਕਲਣ 'ਚ ਦੂਹਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ

• ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ

• ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ

• ਹਜੱਥੇ ਸਹਕਰਹਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਦਸਦੇ ਰੱਖੋ

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਹੋਵੋ ਉਦੋਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

2 ਲੁੱਕੋ

• ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਕਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਕੋ

• ਤੁਹਾਡੇ ਲੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਦਰਵਾਹਜ਼ਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਓ

• ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਫ਼ੋਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੇਜਰ ਨੂੰ ਮੌਨ ਕਰੋ (ਵਾਈਬਰਹੇਟ ਮੋਡ ਸਮੇਤ)
ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ

3 ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ

• ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹਸਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੰਦਗੀ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ

• ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ

• ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ ਆਕਰਹਾਮਕਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ

• ਹਹਥਆਰਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਹਕਰਹਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟੋ

• ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ। . . ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਉਸ 'ਤੇ 
ਹਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਹਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 
ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਹਾਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੀਆਂ।

ਹਕਸੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਥਾਂ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ 
ਉਨਹਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਹਗੱਛ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਦੀ 
ਹਹਦਾਇਤ ਨਾ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਓ।




