
ਯੂ.ਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਡਟਸ

ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ

ਡਿਅਕਤੀਗਤ ਧਮਕੀ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀ ਇਲੈਕਟਰਾਡਨਕ ਮੈਸੇਜ     

ਧਮਕੀ

ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ

ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਡਿਅਕਤੀਗਤ ਧਮਕੀ ਉਦੋਂ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਧਮਕੀ 

ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਡਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਟੱਲ ਖਤਰੇ ਡਿੱਚ ਹੁੁੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਡਤੁੰਨ ਡਿਕਲਪ ਹਨ:

1. ਦੌੜ:ੋ ਭੱਜਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਬਜਹੇ ਸਮਾਨ ਨ ੂੰ

ਸ ੱਟੋ ਜੋ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਦ ਬਜਆਾਂ ਦੀ ਭੱਜਣ

ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

2. ਲੁਕੋ: ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦ ਰ ਲ ਕੋ। ਦਰਵਾਜੇ਼ ਿੂੰਦ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਪਰਵੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ

ਿੂੰਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨ ੂੰ (ਵਾਈਿਰੇਟ ਮੋਡ ਸਮੇਤ) ਚ ੱਪ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਾ

ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚ ੱਪ ਰਹੋ।

3. ਲੜ:ੋ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ

ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨ ੂੰ ਅਟੱਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਧਮਕੀ ਨ ੂੰ ਅਸਮਰੱਥ

ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਬਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਾਲ

ਕੂੰਮ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਜੁਬਾਨੀ ਡਿਅਕਤੀਗਤ ਧਮਕੀ ਜੋ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੁੰ ਤੁਰੁੰਤ ਖਤਰੇ

ਡਿੱਚ ਨਹੀ ੀਂਪਾਉ ੀਂਦੀ ਜਾੀਂ ਡਜਸਨੂੁੰ ਬਾਅਦ ਡਿੱਚ ਅੁੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ

ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ।

• ਧਮਕੀ ਨ ੂੰ ਬਿਲਕ ਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਬਲਖੋ ਜਾਾਂ ਬਰਕਾਰਡ ਕਰੋ ਬਜਵੇਂ ਉਸਨ ੂੰ

ਬਕਹਾ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ।

• ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਿਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਣਨਯਗੋ ਵੇਰਵੇ

ਦਰਜ ਕਰੋ: ਨਾਮ, ਬਦੱਖ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੂੰਗ, ਬਲੂੰਗ, ਕੱਦ, ਭਾਰ, ਵਾਲਾਾਂ ਅਤੇ

ਅੱਖਾਾਂ ਦਾ ਰੂੰਗ, ਆਵਾਜ਼, ਕੱਪੜੇ, ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਵਲੱਖਣ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ।

• ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਧਮਕੀ ਦੀ ਬਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਰਾਡਨਕ ਮੈਸੇਜ ਧਮਕੀ ਡਸੱਧੀ ਮੈਸੇਡਜੁੰਗ, 

ਈਮੇਲ, ਜਾੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਧਮਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿੱਚ ਬਲੈਕਮੇਲ ਜਾੀਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਡਜਆੀਂ 

ਦੀਆੀਂ ਧਮਕੀਆੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ ਕਰ

ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਅਬਗਆਤ ਭੇਜਣ ਵਾਬਲਆਾਂ ਤੋਂ ਬਮਬਲਆ ਕੋਈ

ਇਲੈਕਟਰਾਬਨਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾ ਖੋਲੋ੍।

• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਜਾਾਂ ਅਣਚਾਹੇ

ਬਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਬਕ ਤ ਹਾਡੀਆਾਂ ਸ ਰੱਬਖਆ ਸੈਬਟੂੰਗਾਾਂ

ਸ ਰੱਬਖਆ ਦੇ ਸਭ ਤੇਂ ਉਚੱੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਰਾਡਨਕ ਧਮਕੀ ਪਰਾਪਤ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ:

• ਮੈਸੇਜ ਨ ੂੰ ਬਡਲੀਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਫੋਰੈਂਬਸਕ ਜਾਾਂਚ

ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਵੇਰਬਵਆਾਂ ਦਾ ਖ ਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਮੈਸੇਜ ਨ ੂੰ ਕੂੰਬਪਊਟਰ 'ਤੇ ਖ ੱਲਾ ਰੱਖੋ।

• ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਤ ਰੂੰਤ ਸ ਬਚਤ

ਕਰੋ।

• ਮੈਸੇਜ, ਬਵਸ਼ਾ ਲਾਈਨ, ਬਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ ਛਾਪੋ, ਫੋਟੋ

ਬਖੱਚੋ ਜਾਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰੋ।

• ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਰਾਬਨਕ ਸਿ ਤ ਸ ਰੱਬਖਅਤ ਰੱਖੋ।

 ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਤੁਹਾਿੇ ਇਲੈਕਟਰਾਡਨਕ

ਡਿਿਾਈਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਡਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਮਜਿ ਤ ਗ ਪਤਕੋਡਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕੱ ਤੋਂ

ਵੱਧ ਵੈੱਿਸਾਈਟਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਗ ਪਤਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਐਾਂਟੀ-ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਐ ਾਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਵੈਚਬਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੈੱਟ ਕਰੋ।

• ਬਜਵੇਂ ਹੀ ਬਸਸਟਮ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ

ਉਪਲਿਧ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਲਾਗ ਕਰੋ।

• ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪਰਮਾਬਣਕਤਾ ਲਾਗ ਕਰੋ।

• ਬਨਯਬਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਿੈਕਅੱਪ ਕਰੋ।

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਸੱ਼ਕ ਹੈ ਡਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ 

ਡਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ:

 ] ਆਪਣੇ ਕੂੰਬਪਊਟਰ ਬਸਸਟਮ ਨਾ ਿਦਲੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ

ਬਡਲੀਟ ਕਰੋ।

 ਆਪਣੇ ਖਾਬਤਆਾਂ ਨ ੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ

ਲਈ ਤ ਰੂੰਤ ਆਪਣੀਆਾਂ ਬਵੱਤੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ

ਕਰੋ।

 ਗ ਪਤਕੋਡ ਨ ੂੰ ਿਦਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਬਵਧੀ ਲਈ

ਖਾਬਤਆਾਂ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ੀਂਇਸ ਿੇਲੇ ਸਰੀਰਕ ਖਤਰੇ ਡਿੱਚ ਹੋ, ਤਾੀਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ੀਂ ਡਕਸੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਫੀਲਿ ਆਡਫਸ ਨਾਲ
ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਸੂਚੀਆੀਂ www.fbi.gov 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਜਾੀਂ 1-800-CALLFBI (ਜਾੀਂ 1-800-225-5324) ਰਾਹੀ ੀਂਜਾੀਂ
www.fbi.gov/tips ਰਾਹੀ ੀਂ ਡਟੱਪ ਦਰਜ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀ ੀਂਫੋਨ ਦਆੁਰਾ ਜਾੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਨੂੁੰ ਇੱਕ ਅਡਗਆਤ ਡਟੱਪ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਿਰਾਉਣਾ 

ਪਰਤੀਡਕਡਰਆ ਗਾਈਿ

ਫੋਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀ ੀਂ ਡਮਲੀ ਧਮਕੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਕਾਲਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਬਾਰੇ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਰਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਿੇ ਜਾੀਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਜਾੀਂ ਹੋਰਾੀਂ

ਨੂੁੰ ਫੌਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੋਿੇ ।

• ਸ਼ਾਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਫੋਨ ਿੂੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਬਜੂੰਨਾ ਬਚਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਲਰ ਨ ੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ

ਇਹ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼

ਕਰੋ ਬਕ ਧਮਕੀ ਬਵਲੱਖਣ ਜਾਾਂ ਵਾਸਤਬਵਕ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਜਾਾਂ

ਦ ਬਜਆਾਂ ਲਈ ਤ ਰੂੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸ ਣਨ ਲਈ

ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਸ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੂੰਕੇਤ ਕਰੋ।
• ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਾਬਨਕ ਬਡਸਪਲੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨ ੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ।
• ਧਮਕੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਿਦਾਵਲੀ ਬਲਖੋ।

• ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਕਾਲ ਬਰਕਾਰਡ ਕਰੋ।

• ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ

ਵੇਰਬਵਆਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਰਹੋ।



ਭਾਿੇਂ ਡਜਸ ਤਰਾੀਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾੀਂ ਿਰਾਇਆ ਡਗਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੇਰਡਿਆੀਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾੀਂਚ ਸੁ਼ਰੂ ਨਹੀ ੀਂਹੁੁੰਦੀ, ਇਹ ਸੁੰਭਾਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਨੂੁੰ ਧਮਕੀਆੀਂ ਨੂੁੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਝੁਾਨਾੀਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਡਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਦਜੂੇ ਪੀੜਤਾੀਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੁੰ  ਧਮਕੀਆੀਂ ਜਾੀਂ ਿਰਾਡਿਆੀਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਮੈਨੂੁੰ  ਡਕਸ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸਥਾਨਕ ਪੁਡਲਸ ਜਾੀਂ ਐਫ ਬੀ ਆਈ?

 ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਜਾਾਂ ਹੋਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਫੌਰੀ ਸਰੀਰਕ ਖਤਰਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ 911 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ ਬਲਸ ਨ ੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਬਕਸੇ ਸੂੰਘੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੂੰਿੂੰਬਧਤ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਨ ਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ 1-800-CALLFBI (ਜਾਾਂ 1-800-225-5324) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ www.fbi.gov/tips ਰਾਹੀ ਾਂ (www.fbi.gov 'ਤੇ ਸ ਚੀਆਾਂ) ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਫ

ਿੀ ਆਈ ਫੀਲਡ ਆਬਫਸ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਬਵੱਚ ਇੱਕ ਬਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੂੰਟ, ਸੂੰਗਬਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਬਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਮਲੀਆਾਂ ਧਮਕੀਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤ ਹਾਡੀ ਬਰਪੋਰਟ ਅਬਗਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਸਾਰੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਐਫ ਿੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਦਰ ਨ ੂੰ ਪ ਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਬਕਸੇ ਅਬਜਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜੋ ਸੂੰਘੀ ਜ ਰਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ, ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪ ਬਲਸ ਬਵਭਾਗ ਨ ੂੰ ਇਸਦੀ

ਬਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਬਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਾਂ ਬਵੱਚ ਸੱ਼ਕੀ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਦਾਾਂ ਹਨ।

ਜੇ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਦਆੁਰਾ ਮੇਰੀ ਇੁੰਟਰਡਿਊ ਲਈ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾੀਂ?

• ਇੱਕ ਐਫ ਿੀ ਆਈ ਏਜੂੰਟ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਫ ਿੀ ਆਈ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰ ਜਾਾਂ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਐਫ ਿੀ ਆਈ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਿਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਅਨ ਭਵ ਕੀਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ।

• ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਐਫ ਿੀ ਆਈ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲਿਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਹਾਡੀ ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੂੰਗ ਕਰੇਗੀ।

• ਐਫ ਿੀ ਆਈ ਤ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗ ਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਬਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

• ਜੇਕਰ ਉਬਚਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੂੰਟਰਬਵਊ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਫ ਿੀ ਆਈ ਬਵਕਬਟਮ ਸਪੈਸ਼ਬਲਸਟ ਮੌਜ ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਇੂੰਟਰਬਵਊ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਫ਼ੋਨ ਜਾਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾੀਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾੀਂ ਜਾੀਂਚ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਕੀ ਸੀਮਾ ਹੈ?

• ਐਫ ਿੀ ਆਈ ਊ ੂੰਨਾਾਂ ਧਮਕੀਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯ ਐਸ ਸੂੰਘੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨ ੂੰ ਨ ਕਸਾਨ ਜਾਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਸਾਉ ਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।

• ਧਮਕੀ-ਸਿੂੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਬਵਅਕਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਮ ਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਾਂ 'ਤੇ ਬਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ: ਸਿ ਤ ਦੀ ਗ ਣਵੱਤਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ

ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਾਬਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਬਗਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।

ਜੇ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਜਾੀਂਚ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾੀਂ?
• ਜੇਕਰ ਐਫ ਿੀ ਆਈ ਦਾ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬਕ ਇੱਕ ਸੂੰਘੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ FBI ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਜੂੰਟ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਗੇ । ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਬਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਜੂੰਟ ਸਿ ਤ ਇਕੱਿੇ ਕਰਨਗੇ

ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਤ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਾਂ ਨਾਲ ਇੂੰਟਰਬਵਊ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਫੈਡਰਲ ਗਰੈਂਡ ਬਜਊਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਅਨ ਭਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਸੂੰਪ ਰਣ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਾਂਚ ਨ ੂੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਲੂੰਮਾ ਸਮਾਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਦੇ ਬਵਕਾਸ ਿਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਵੱਚ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਵੱਡੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਿਾਰੇ ਦੱਸਣ

ਲਈ ਹਰ ਸੂੰਭਵ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬਗਰਫਤਾਰੀ ਜਾਾਂ ਦੋਸ਼। ਐਫ ਿੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਅਬਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਿੱਧ ਹੈ।

ਹਾਲਾਾਂਬਕ, ਐਫ ਿੀ ਆਈ ਨ ੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਬਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਕ ਉਹ ਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ ਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਜਾਾਂਚ ਨ ੂੰ ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੂੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆਾਂ

ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਇੱਕ ਐਫ ਿੀ ਆਈ ਬਵਕਬਟਮ ਸਪੈਸ਼ਬਲਸਟ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪੀੜਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਬਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਫੀਲਿ ਦਫਤਰ ਬਾਰੇ ਸੁੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ WWW.FBI.GOV 'ਤੇ ਸ਼ਡਹਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ੀਂਫੌਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਡਿੱਚ ਹੋ, ਤਾੀਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਯੂ.ਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਡਟਸ

ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ

ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਿਰਾਉਣਾ 

ਪਰਤੀਡਕਡਰਆ ਗਾਈਿ


