
فعال شوٹر واقعہ
فوری حوالے کے لیے ہدایت نامہ

‘‘فعال شوٹر’’ وہ شخص ہے جو خصوصا آتشی ہتھیاروں 
کے ذریعے ایک محدود اور گنجان عالقے میں لوگوں کو 
ہالک کرتا ہے یا ہالک کرنے کی کوشش کرتا ہے؛ بیشتر 

حاالت میں، فعال شوٹر آتشی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں 
اور اندھا دھند طریقے سے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔

ً

فعال شوٹروں کا حلیہ
فعال شوٹر کے پاس ہتھیاروں کی تعداد اور قسم

اس مقام پر ممکنہ متاثرین کی تعداد

جب قانون نافذ کرنے والے پہنچ جائیں:
  پرسکون رہیں، اور ہدایات پر عمل کریں۔

  آپ کے ہاتھ میں جو چیزیں )بیگ، جیکٹیں( ہیں انہیں نیچے رکھ دیں۔
  ہاتھ اٹھاکر انگلیاں کھول لیں۔

  ہاتھوں کو نمایاں رکھیں
افسران کی سمت تیزی سے حرکت نہ کریں جیسے حفاظت کے لیے 

انہیں نہ پکڑیں.
اشارہ کرنے، چیخنے اور چالنے سے پرہیز کریں۔ باہر نکلتے وقت 

سواالت نہ پوچھیں۔

 آپریٹر کو دی جانے والی معلومات911
  فعال شوٹر کا مقام۔ 

  فعال شوٹروں کی تعداد۔
  فعال شوٹروں کا حلیہ

  فعال شوٹر کے پاس ہتھیاروں کی تعداد اور قسم
  اس مقام پر ممکنہ متاثرین کی تعداد

سواالت اور مزید مدد کے لیے رابطہ کریں: 
قانون نافذ کرنے والے مقامی حکام یا ایف بی آئی فیلڈ آفس سے:

ڈیپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ
Nebraska Ave, NW 3801
 Washington, DC 20528



فعال شوٹر واقعات
جب فعال شوٹر آپ کے آس پاس ہو تو آپ کو ذہنی اور 

 جسمانی دونوں اعتبار سے اس صورت حال سے نمٹنے 
کے لیے تیار رہنا الزمی ہے۔

آپ کے پاس تین راستے ہیں:

بھاگ نکلیں1 
بچ نکلنے کا راستہ اور منصوبہ ذہن میں رکھیں۔ اپنا سامان پیچھے 

چھوڑدیں۔

باہر نکل جائیں چاہے دوسرے آپ کے ساتھ آنے پر راضی ہوں 
یا نہ ہوں۔

  ممکن ہو تو بچ نکلنے میں دوسروں کی بھی مدد کریں

زخمیوں کو اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ دوسروں کو اس جگہ جانے 
سے روکیں جہاں فعال شوٹر موجود ہو سکتا ہے

  ہاتھوں کو نمایاں رکھیں۔

 پر فون کریں911  جب آپ محفوظ ہوجائیں تو 

چھپ جائیں2

  ایسی جگہ چھپیں جہاں فعال شوٹر آپ کو دیکھ نہ سکے۔ 

دروازے کو مقفل کردیں یا اپنے چھپنے کی جگہ کا داخلی راستہ 
روک دیں۔ 

  اپنے سیل فون کی آواز)وائبریٹ سمیت( بند کردیں اور خاموش رہیں۔

مقابلہ کریں3
جب کوئی اور چارہ نہ ہو، اور آپ کی زندگی کو فوری اور 

یقینی طور پر خطرہ ہو تو مقابلہ کریں
  

  فعال شوٹر کو بے بس کرنے کی کوشش کریں

  جتنا ممکن ہو جارحیت کا مظاہرہ کریں

چیزوں کو ہتھیاروں کی طرح استعمال کریں یا فعال شوٹر پر 
چیزیں پھینکیں۔

اپنی کارروائی پوری ذمہ داری سے انجام دیں . . . اسی پر 
آپ کی زندگی کا دارومدار ہے

موقع پر پہلے پہنچنے والے  افسران زخمیوں کی مدد کے 
لیے نہیں رکیں گے۔ پہلے آنےوالے افسران کے بعد بچاؤ 

ٹیموں کا انتظار کریں۔ یہ بچاؤ ٹیمیں زخمیوں کا عالج کریں 
گی اور انہیں وہاں سے ہٹا لے جائیں گی۔

آپ کے محفوظ مقام پر پہنچ جانے کے بعد اس بات کا امکان 
ہے کہ قانون نافذ کرنے والے آپ کو اسی جگہ اس وقت تک 
روکے رکھیں جب تک صورت حال قابو میں نہ آجائے، اور 

تمام گواہوں کی شناخت اور ان سے پوچھ تاچھ نہ ہوجائے۔ 
جب تک قانون نافذ کرنے والے حکام نہ کہیں آپ اس جگہ 

سے نہ جائیں۔




