Вазорати Адлияи ИМА
Идораи Тафтишотии Федералӣ

ТАҲДИДИ
ШАХСӢ
ТАҲДИДИ ҷисмонии ШАХС мавридест, ки ба сабаби наздик
будани шахси таҳдидкунанда шумо дар хатари ногузир
қарор доред. Шумо се интихоб доред:
1. Гурезед: Роҳи гурезро муайян кунед, Ҳар чизеро, ки боиси
сустии ҳаракати шумо мешавад, раҳо кунед. Агар имкон
дошта бошад, ба дигарон барои гурехтан кӯмак кунед. Ба 911
занг занед.
2. Пинҳон шавед: Аз назари таҳдид пинҳон шавед. Дарҳоро
қуфл кунед ё роҳи даромадгоҳҳоро бандед. Телефони
мобилии худро хомӯш кунед (аз ҷумла ҳолати ларзиш) ва то
замони ба охир расидани таҳдид хомӯш монед.
3. Мубориза баред: Ҷанг бояд чораи охирин бошад ва танҳо
дар ҳолате, ки ҳаёти шумо дар хатари ногузир қарор дошта
бошад. Барои аз байн бурдани таҳдид кӯшиш кунед. То ҳадди
имкон бо зӯроварии ҷисмонӣ амал кунед.
ТАҲДИДИ шифоҳии ШАХС онест, ки қабулкунандаро дар
хатари фаврӣ қарор намедиҳад ё ният аст баъдтар иҷро
шавад.
 Таҳдидро дақиқан ҳамон тавре ки иттилоъ дода шудааст,
нависед ё сабт кунед.
 То ҳадди имкон ҷузъиёти тавсифӣ дар бораи шахси
таҳдидкунандаро сабт кунед: ном, намуди зоҳирӣ, ранги пӯст,
ҷинс, қад, вазн, ранги чашмону мӯй, овоз, либос ё
хусусиятҳои дигари фарқунанда.
 Ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар бораи таҳдид хабар диҳед.

ДАСТУРИ ВОКУНИШ БА
ТАҲДИД
ТАҲДИДИ
ТЕЛЕФОНӢ

ТАҲДИД
ТАВАССУТИ ПАЁМИ
ЭЛЕКТРОНӢ

ТАҲДИДИ ТЕЛЕФОНӢ таҳдидест, ки аз
тариқи телефон дарёфт мешавад. Шумо
бояд кӯшиш кунед дар бораи зангзананда
ва таҳдид ҳарчӣ бештар маълумот ба даст
оваред, магар ин ки таҳдид дар наздикии
шумо ё имкони ба шумо ва дигарон зарар
расонидани он бошад.

ТАҲДИД ТАВАССУТИ ПАЁМИ ЭЛЕКТРОНӢ
таҳдидест, ки аз тариқи паёмҳои
мустақим, имайл ё шабакаҳои иҷтимоӣ
дарёфт мешавад. Он метавонад
таҳдидҳои боҷгирӣ (шантаж) ё оқибатҳои
номатлубро дар сурати риоят накардани
қабулкунанда дар бар гирад.

 Ором бошед ва телефонро қатъ накунед.
 То ҳадди имкон фарди зангзанандаро ба
мӯҳлати тӯлонӣ дар хатти телефон нигоҳ
доред ва кӯшиш кунед маълумотро барои
таъини он ки оё таҳдид мушаххасу воқеӣ
аст ё ба шумою дигарон хатари фаврӣ
дорад, ба даст оваред.
 Агар имконпазир бошад, ба дигарон дар
наздикии шумо ишора кунед, ки гӯш кунанд
ва ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хабар диҳанд.
 Ҳама гуна маълумотро аз сафҳаи
намоишии электронии телефон
нусхабардорӣ кунед.
 Ҳарфу иборати дақиқи таҳдидро нависед.
 Агар имкон бошад, зангро сабт кунед.
 Барои муҳокимаи тафсилот бо кормандони
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дастрас бошед.

 Паёми электронӣ ё замимаи
ирсолкунандагони ношиносро накушоед.
 Дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо афроди
ношинос ё нохоста иртибот накунед.
 Мутмаъин шавед, ки танзимоти амниятии
шумо ба баландтарин сатҳи ҳифозат
гузошта шудаанд.

Агар шумо мавриди хатари чисмонии фаврӣ қарор дошта бошед, ба 911 занг занед.
Агар бо таҳдид рӯ ба рӯ омада бошед, лутфан бо дафтари маҳалии Идораи Тафтишотии Федералӣ (ИТФ)
тамос гиред (феҳристҳо дар www.fbi.gov мавҷуданд) ё аз тариқи 1-800-CALLFBI (ё 1-800-225-5324) ё аз
тариқи www.fbi.gov/tips роҳнамоие ирсол кунед.
Ҳамчунин метавонед аз тариқи телефон ё онлайн ба ИТФ роҳнамоии бидуни ифшои ном диҳед.

Агар таҳдиди электронӣ дарёфт шавад:
 Паёмро пок накунед. Ташхиси қонунӣ
(экспертиза) метавонад ҷузъиёти муҳимро
ошкор кунад.
 Паёмро дар компютер кушода гузоред.
 Фавран ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хабар
диҳед.
 Паём, сатри мавзӯъ, сана ва вақтро чоп,
аксбардорӣ ё нусхабардорӣ кунед.
 Ҳама далелҳои электрониро нигоҳ доред.

ҲАМАЛОТИ
САЙБЕРӢ
(КИБЕРНЕТИ
КӢ)
ҲАМЛАИ САЙБЕРӢ метавонад
дастгоҳи электронии шуморо ба
хатар андозад ва маълумоти
шахсиро ифшо кунад.
 Аз гузарвожаҳои қавӣ истифода
кунед ва гузарвожаи муштаракро
барои чандин вебсайтҳо истифода
набаред.
 Барномаҳои зиддивирусӣ ва зидди
нармафзори зарароварро барои
навсозии худкор насб кунед.
 Навсозиҳои система ва
нармафзорро замони дастрас
шудани онҳо мавриди истифода
қарор диҳед.
 Шинохти ҳуввияти ду-омилро
истифода кунед.
 Додаҳоро мунтазам нусхабардорӣ
кунед.
Агар гумон кунед, ки аз ҳамлаи
сайберӣ зарар дидаед:
 Системаҳои компютерии худро ҳазф
накунед ё тағйир надиҳед.
 Фавран бо муассисоти молии худ
тамос гиред то ҳисобҳои худро аз
ҳуввиятдуздӣ муҳофизат кунед.
 Гузарвожаҳоро тағйир диҳед ва
ҳисобҳоро барои фаъолияти
шубҳанок назорат кунед.
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ДАСТУРИ ВОКУНИШ БА
ТАҲДИД

Агар бо таҳдид рӯ ба рӯ шавам ё касе маро тарсонад, бо кӣ тамос гирам: пулиси маҳаллӣ ё ИТФ?
 Агар шумо ё дигарон мавриди хатари ҷисмонии фаврӣ қарор дошта бошед, тариқи чидани шумораи 911 ба пулиси маҳаллӣ занг занед.
 Агар бо таҳдиде рӯ ба рӯ шудаед, ки марбути ҷинояти федералӣ аст, бо дафтари маҳалии ИТФ (феҳристҳо дар www.fbi.gov мавҷуданд) аз тариқи чидани шумораи 1‐800‐CALLFBI (ё 1‐800‐225‐5324) ё ин ки
тавассути www.fbi.gov/tips тамос гиред. Ба тариқи намуна, он метавонад таҳдидҳо аз тарафи маъмурони ҳукумати хориҷӣ, ҷиноятҳои муташаккил ё ходими давлатиро дар бар гирад. Хабари шумо метавонад
бидуни ифшои ҳуввият сурат гирад.
 На ҳамаи ҳодисаҳо ба ҳадди тафтишотии ИТФ мувофиқат мекунанд. Агар зарардидаи ҳодисае шуда бошед, ки ба ҳадди ҷинояти федералӣ мувофиқат намекунад, ба шумо лозим меояд, ки дар ин бора ба
шӯъбаи пулиси маҳаллии худ хабар диҳед. Салоҳиятҳои ҳуқуқии маҳаллӣ ва иёлатӣ барои тафтиши ҷиноятҳои гумонбаршуда ҳадди гуноун доранд.

Агар ИТФ бо ман мусоҳиба кунад, чӣ интизориро метавонам дошта бошам?






Маъмури ИТФ метавонад бо шумо дар як дафтари минтақавии ИТФ ё ҷои дигар вохӯрад.
ИТФ аз шумо дархост мекунад, ки дар бораи ҷинояткор ва ҷузъиёти таҳдиде, ки шумо аз сар гузарондаед, ҳарчӣ бештар маълумот диҳед.
ИТФ аз шумо маълумоти тамосро дархост мекунад то дар ҳолати зарурӣ бо шумо пайгирӣ кунад.
ИТФ кӯшиш мекунад, ки ҳуввият ва махфияти шуморо ҳифз кунад.
Агар лозим бошад, Мутахассиси ИТФ оид ба Зарардидагон метавонад барои пешниҳоди иттилоъот ва дастгирӣ ҳангоми мусоҳиба ҳузур дошта бошад ё онҳо метавонанд бо шумо пас аз мусоҳиба тавассути телефон ё почта
тамос гиранд.

Ҳадди тафтиши шикоят ва/ё оғози тафтишот барои ИТФ кадом аст?
 ИТФ қодир аст таҳдидҳоеро, ки қонуни федералии Иёлоти Муттаҳидаро вайрон мекунанд ва барои қабулкунандаи таҳдид зарар ё хатар доранд, тафтиш кунад.
 Қобилияти ҳукумати Иёлоти Муттаҳида барои таъқиби шахсони алоҳида ба далели иттиҳомоти марбут ба таҳдид ба чанде омилҳо вобаста аст аз қабили: сифати далелҳо,
қобилияти муайян кардани ҳуввияти афроде, ки ин амалро содир карданд, муайян кардани тавтиъа ва/ё қобилияти боздошт кардани афроди ҷинояткор.

Агар ИТФ тафтишот оғоз кунад, ман чиро интизор шуда метавонам?
 манобеъи маҳаллие, ки мумкин аст мавриди ниёз бошад, дар дастрас хоҳад буд. Агар ИТФ боварӣ дошта бошад, ки эҳтимолан ҷинояти федералӣ содир шудааст, як ё якчанд маъмурони
махсуси ИТФ тафтишот мегузаронанд. Дар доираи тафтишот, маъмурони махсус далелҳо ҷамъоварӣ мекунанд, ки мумкин аст мусоҳиба бо шумо ва зарардидагони дигарро дар бар гирад.
 Ҳамчунин мумкин аст аз шумо дархост кунанд, ки таҷрибаи худро дар назди ҳайати бузурги ҳакамони федералӣ тавсиф кунед.
 Тафтишоти ҳамаҷониба анҷом меёбад. Тафтишот метавонад вақти зиёдро талаб кунад ва шумо дар бораи пешрафтҳои ҳаррӯзаи парванда барӯзрасонӣ нахоҳед шуд. Тамоми кӯшишҳо ба
харҷ дода мешаванд то шуморо аз рӯйдодҳои муҳими тафтишот, ба монанди баҳабсгирӣ ё айбдоркунӣ хабардор кунанд. ИТФ ӯҳдадор аст, ки ин гуна маълумотро, агар имкон бошад, пеш
аз интишори умумӣ ба ихтиёри шумо қарор диҳад. Бо вуҷуди ин, ИТФ бояд аз рӯи эҳтиёт кор гирад, ки иттилооти ҳассосро, ки метавонанд ба тафтишот зарар расонанд ё хатарро барои
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ афзоянд, ошкор накунад.
 Як Мутахассиси ИТФ оид ба Зарардидагон барои пешниҳоди дастгирӣ, маълумот ва роҳхатҳо ба зарардидагони шиносоишуда барои ба даст овардани манобеъи маҳаллие, ки мумкин аст
мавриди ниёз бошад, дар дастрас хоҳад буд.
Ҳатто агар гузориш додани ҷузъиёти он ки чӣ тавр ба шумо таҳдид карданд ё шуморо тарсонданд бо шурӯъи тафтишот анҷом наёбад, эҳтимол дорад ба зарардидагони дигар тавассути кӯмак ба ИТФ дар пайгирии таҳдидҳо ва
муайян кардани тамоюлҳо кӯмак кунад.

МАЪЛУМОТИ ТАМОС БАРОИ ДАФТАРИ МИНТАҚАВИИ ИТФ, КИ АЗ РӮИ ШАҲР ВА ИЁЛАТ НОМБАР ШУДААНД, ДАР WWW.FBI.GOV МАВҶУДАНД.
АГАР ДАР ХАТАРИ НОГУЗИР ҚАРОР ДОШТА БОШЕД, БА 911 ЗАНГ ЗАНЕД.

