
ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىكى 

فېدېراتسىيە تەكشۈرۈ ئىدارىسى 

تور 

ھۇجۇمى

ئۈچۈن ئېلېكترونلۇق ئۈسكۈنىڭىزتور ھۇجۇمى 

زنى خەتەرلىك بولۇپ، شەخسىي ئۇچۇرلىرىڭى

.ئاشكارىاليدۇ

ئىشلىتىڭ( پاروال)كۈچلۈك مەخپى نۇمۇر.

.ھەمدە بىر نەچچە تور

ى ۋىرۇس ۋە يامان غەرەزلىك يۇمشاق دېتالالرغا قارش

.تىدە تۇتۇڭيۇمشاق دېتالالرنى ئاپتوماتىك يېڭىالش ھالى

لىتىشكە سىستېم ۋە يۇمشاق دېتال يېڭىالنمىلىرى ئىش

.ھازىر بولغان ھامان ئۇالرنى يېڭىالڭ

تىڭئىككى ئامىللىق كىملىك دەلىللەشنى ئىشلى.

سانلىق مەلۇماتالرنى دائىم زاپاس ساقالڭ.

ۇردۇم ئەگەر سىز تور ھۇجۇمىنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچ

:دەپ قارىسىڭز

 كومپيۇتېر سىستېمىڭىزنى ئۆچۈرمەڭ ياكى

.ئۆزگەرتمەڭ

غداش ئۈچۈن ھېساباتلىرىڭىزنى كىملىك ئوغرىالشتىن قو

ىلەن دەرھال ئۆزىڭىزنىڭ پۇل مۇئامىلە ئۇرۇنلىرى ب

.ئاالقىلىشىڭ

مەخپىي نومۇرنى ئۆزگەرتىپ، ھېسابىڭىزدىكى

.نلىق پائالىيەتلەرنى كۆزىتىڭگۇما

.غا تېلېفون قىلىڭ911ئەگەر دەرھال جىسمانىي خەتەر ئىچىدە قالسىڭىز، 

.(قاراڭگەwww.fbi.govئاالقە ئۇچۇر تىزىملىكى ئۈچۈن )ئەگەر تەھدىتكە يولۇقسىڭز، فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ يەرلىك ئىشخانىسى بىلەن ئاالقىلىشىڭ

.ئارقىلىق پاش قىلىش ئۇچۇرى يولالڭwww.fbi.gov/tipsۋە ياكى ( 5324-225-800-1ياكى )CALLFBI-800-1ياكى 

.تېلېفۇن ۋە توردىن فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىگە نامسىز ھالدا ئاشكارىالش ئۇچۇرى بىرەلەيسىز

يۈز تۇرانە 

تەھدىت

ېقىن بولسا تەھدىت سالغان كىشىنىڭ ييۈز تۇرانە تەھدىت جىسمانىي 

چاغدىكى مۇساپىدا بولۇشى سەۋەبىدىن سىز جىددىي خەتەر ئىچىدە قالغان

.بۇچاغدا سىزنىڭ ئۈچ تاللىش يولىڭىز بار. تەھدىتتۇر

تىدىغان ھەرقانداق سىزنى ئاستىلىتىۋې. قېچىش يولىنى ئېنىقالڭ: قېچىش1.

ىشىغا ياردەم ئەگەر مۇمكىن بولسا، باشقىالرنىڭ قېچ. نەرسىلەرنى تاشالڭ

.گە تېلېفون قىلىڭ911. قىلىڭ

ڭىزنى تەھدىتكە كۆرۈنۈپ قېلىشتىن ساقلىنىپ ئۆزى: يوشۇرنۇش2.

.  توسۇڭئىشىكنى قۇلۇپالڭ ياكى كىرىش ئېغىزلىرىىنى. يوشۇرۇڭ

الىتىنىمۇ ئۆز تەۋرىنىش ھ)يانفونىڭىزنى ئۈنسىزالشتۇرۇپ جىمىقتۇرۇڭ 

.، تەھدىد تۈگىگىچە سۈكۈت قىلىڭ(ئىچىگە ئالىدۇ

ئۇرۇشۇش ئەڭ ئاخىرقى چارە بولۇشى كېرەك، پەقەت: ئۇرۇشۇش3.

الەتكە تەھدىتنى پالەچ ھ. ھايتىڭىز جىددىي خەتەر ئىچىدە قالغاندىال

مانىي ئىمكانقەدەر كۈچىڭىزنىڭ بارىچە جىس. كەلتۈرۈشكە تىرىشىڭ

.زورلۇقىڭىز بىلەن ھەرىكەت قىلىشقا تىرىشىڭ

كىشىنى دەرھال خەتەرگە دۇچاريۈز تۇرانە كەلگەن تەھدىت ئاغزاكى

.تقىلمايدىغان ياكى كېيىن ئېلىپ بارماقچى بولغان ئاغزاكى تەھدى

غانلىقىنى ئۆز پېتى تەھدىدنى يېزىۋېلىڭ ياكى تەھدىتنىڭ قانداق ئېلىپ بېرىل

.  ئەسلى بويىچە خاتىرىلەڭ

لۇق تەھدىد سالغان كىشى ھەققىدە تەپسىالتالرنى ئىمكانقەدەر تو

گىزلىكى، ئىسمى، كۆرۈنۈشى، تېرە رەڭگى، جىنسى، بوي ئې: خاتىرىلەڭ

شقا كېچەك ياكى با-ئېغىرلىقى، چاچ ۋە كۆز رەڭگى، ئاۋازى، كىيىم

.پەرقلەندۈرۈشكە بولىدىغان ئاالھىدىلىكلىرىنى خەتىرلەڭ

قانۇن ئىجرا قىلغۇچىالرغا تەھىتىنى دوكالت قىلىڭ.

تېلېفۇن 

تەھدىتى

ۇرۇۋېلىنغان تېلېفون ئارقىلىق تاپشتېلېفۇن تەھدىتى بولسا 

ى سىزگە ئەگەر تەھدىت يېقىن ئەتراپتا بولمىسا ياك. تەھدىت

ياكى باشقىالرغا دەرھال جىددىي زىيان زەخمەت 

ت ھەققىدە يەتكۈزمىسە، سىز تېلېفۇن قىلغان كىشى ۋە تەھدى

.رەكئىمكانقەدەر كۆپ ئۇچۇرئېلىشقا تىرىشىشىڭىز كې

تەمكىن بولۇڭ ۋە تېلېفۇننى قۇيۇۋەتمەڭ.

تۇرۇشقا تېلېفۇن قىلغۇچىىنى ئىمكانقەدەر ئۇزۇن ساقالپ

، ھەقىقىي شۇنداقال بۇ تەھدىدنىڭ كونكرېتلىقى. تىرىشىڭ

ددىي خەتەر ئىكەنلىكىنى، سىزگە ياكى باشقىالرغا دەرھال جى

ئۈچۈن ئۇچۇر كەلمەيدىغانلىقىنى ئىنىقالش-ئېلىپ كېلىدىغان

.تەلەپ قىلىشقا تىرىشىڭ

الرغا سىگنال ئەگەر مۇمكىن بولسا، يېقىن ئەتراپتىكى باشقى

ن ئىجرا بېرىپ، ئۇالرنىڭ تەھدىتنى ئاڭالپ ۋە قانۇ( خەۋەر)

.قىلغۇچىالرغا خەۋەر قىلىشىغا تۈرتكە بولۇڭ

رالرنى تېلېفوننىڭ ئېلېكترونلۇق ئېكرانىدىكى ئۇچۇ

.كۆچۈرۈۋېلىڭ

ىق تەھدىتتىكى سۆز جۈملىلەرنى ئەسلى بويىچە ئېن

.يېزىۋېلىڭ

بويىچە مۇمكىن بولسا تېلېفون سۆزلەشمە جەريانىنى ئاۋاز

.ساقلىۋېلىڭ

زاكىرە تەپسىالتالرنى قانۇن ئىجرا قىلغۇچىالر بىلەن مۇ

.قىلىش ئۈچۈن تەييار بولۇڭ

ئېلېكترونلۇق 

ئۇچۇر تەھدىتى

چۇرلىشش، بولسا بىۋاسىتە ئۇئېلېكترونلۇق ئۇچۇر تەھدىتى 

ىلىرى ئېلېكترونلۇق خەت ياكى ئىجتىمائىي ئاالقە ۋاسىت

اقال ئەگەر بۇ شۇند. ئارقىلىق تاپشۇرۇپ ئېلىنغان تەھدىتتۇر

ىش تەھدىت تاپشۇرۇپ ئالغۇچى ماسالشمىسا، قارا چاپلىن
ز ياكى ناچار ئاقىۋەتلەرگە ئۇچراش قاتارلىقالرنىمۇ ئۆ

.ئىچىگە ئالىدۇ

 نامەلۇم ئەۋەتكۈچىلەردىن كەلگەن ئېلېكترونلۇق

.ئۇچۇرالرنى ياكى قوشۇمچە ھۆججەتلەرنى ئاچماڭ

نمىغان ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا نامەلۇم ياكى تەلەپ قىلى

.  كىشىلەر بىلەن ئاالقە قىلماڭ

داش بىخەتەرلىك تەڭشەكلىرىڭىزنى ئەڭ يۇقىرى قوغ

.دەرىجىسىگە تەڭشەڭ

:ئەگەر ئېلېكترونلۇق بىر تەھدىت كەلسە

ئەدلىيەلىك تەكشۈرۈش مۇھىم . ئۇچۇرنى ئۆچۈرمەڭ

.تەپسىالتالرنى بايقىشى مۇمكىن

وچۇق كومپيۇتېرنى يېپىۋەتمەي ئۇچۇرنى كومپيۇتۇردا ئ

.قويۇپ قويۇڭ

قانۇن ئىجرا قىلغۇچىلىرىغا دەرھال خەۋەر قىلىڭ.

رەسىمگە ئۇچۇر، تېما، چېسال ۋە ۋاقىتنى بېسىپ چىقىرىڭ ،

.تارتىڭ ياكى كۆپەيتىڭ
بارلىق ئېلېكترونلۇق ئىسپاتالرنى ساقالڭ.

تەھدىت ۋە قورقۇتۇشقا

جاۋاب قايتۇرۇش قولالنمىسى

http://www.fbi.gov/tips
http://www.fbi.gov/tips


ىقلىشىغا تەقىپ قىلىشى ۋە تەھدىتلەرنىڭ يۈزلىنىشىنى ئىنىلمىغان تەقدىردىمۇ، بەلكىم ئۇ ئۇچۇرالر فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ تەھدىتلەرنىبېرسىز قانداق تەھدىتكە ئۇچرىغانلىقىڭىز ياكى قورقۇتۇلغانلىقىڭىزنىڭ تەپسىالتلىرىنى دوكالت قىلغاندىن كېيىن نەتىجىدە تەكشۈرۈش ئېلىپ 
.ياردەمدە بولۇپ، كەلگۈسىدە باشقا زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىالرغا ياردىمى تېگىشى مۇمكىن

لەنمۇ؟يەرلىك ساقچى بىلەنمۇ؟ ياكى ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى بى: ئەگەر مەن تەھدىتكە ياكى قورقۇتۇشقا يولۇقسام كىم بىلەن ئاالقىلىشىشىم كېرەك

 ،غا تېلېفون ئۇرۇپ يەرلىك ساقچىغا خەۋەر قىلىڭ911ئەگەر سىز ياكى باشقىالر دەرھال جىسمانىي خەتەرگە يولۇقسىڭىز.

ئۇچۇر ئۈچۈن .قىلىڭقە االئەگەر فېدېراتسىيە جىنايىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك تەھدىتكە يولۇقسىڭىز، شۇ يەردىكى فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى ئىشخانىسى بىلەن ئwww.fbi.gov800-1ياكى.گە قاراڭ-CALLFBI

.دوكالتىڭىز نامسىز بولىدۇ.قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇھۆكۈمەت ئەمەلدارىنىڭ تەھدىتىۋاكالەتچىسى، تەشكىللىك جىنايەت ياكى، چەتئەل ھۆكۈمىتىنىڭمەسىلەن. گە قاراڭwww.fbi.gov/tipsياكى. گە تېلېفۇن قىلىڭ  5324-225-800-1ياكى)

يەرلىك ۋە شىتات . ەكارماقلىرىغا مەلۇم قىلىشىڭىز كېرئەگەر سىز فېدېراتىپ جىنايەت شەرتىگە توشمايدىغان بىر ۋەقەنىڭ قۇربانى بولسىڭىز، ئۇنى يەرلىك ساقچى ت. بارلىق ۋەقەلەر فېدېراتسىيە تەكشۇرۇش ئىدارىسىنىڭ تەكشۇرۇش شەرتىگە توشماسلىقى مۇمكىن

.باشقۇرۇش ئورگانلىرىنىڭ گۇمانلىق جىنايەتلەرنى تەكشۈرۈشنىڭ شەرتى ئوخشىمايدۇ

؟(الر بولىدۇزىيارەتتە قانداق ئىش)ئەگەر مەن فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلسام زىيارەتتىن نېمىنى كۈتەلەيمەن 

فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى خادىمى فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ يەرلىك ئىشخانىسدا ياكى باشقا جايدا سىز بىلەن كۆرشەلەيدۇ.

تەلەپ قىلىدۇنى فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىى گۈناھكار ۋە سىز دۇچ كەلگەن تەھدىتنىڭ تەپسىالتلىرى ھەققىدە ئىمكانقەدەر ئۇچۇر بىلەن تەمىنلىشىڭىز.

فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى زۆرۇر تېپىلغاندا سىزنى خەۋەرلەندۈرۈش ئۈچۈن سىزنىڭ ئاالقىلىشىش ئۇچۇرلىرىڭىزنى تەلەپ قىلىدۇ.

فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى سىزنىڭ كىملىكىڭىزنى ۋە مەخپىيەتلىكىڭىزنى قوغداشقا تىرشىدۇ.

 ن ياكى خەت ئارقىلىق سىز بىلەن ئاالقىلىشى مۇمكىنياردەم بىلەن تەمىنلىشى مۇمكىن، ياكى زىيارەتتىن كىيىن تېلېفوۋە ئەگەر مۇۋاپىق بولسا، فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ زىيانكەشلىككە ئۈچرىغۇچى مۇتەخەسىسى زىيارەت جەريانىدا بىرگە بولۇپ ئۇچۇر.

نېمە؟( شەرتى)فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ ئەرزنى تەكشۈرۈش ۋە ياكى تەكشۈرۈشنى باشالشنىڭ چېكى 

خەتەر يەتكۈزىدىغان تەھدىتلەرنى تەكشۈرەلەيدۇكى ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى ئامېرىكىنىڭ فېدېراتسىيە قانۇنىغا خىالپلىق قىلغان ۋە زىيانكەشلىككە ئۇچۇرغۇچىغا زىيان يا.

نى پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارى، سۇيىقەستنى پەرقلەندۈرۈش ئىسپاتالرنىڭ سۈپىتى، قىلمىشنى سادىر قىلغان شەخسلەر-دەلىل: مەسىلەن. ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ تەھدىتكە مۇناسىۋەتلىك ئەيىبلەنكۈچىلەرنى ئەيىبلەش ئىقتىدارى بىر قانچە ئامىلغا باغلىق

.ۋە ياكى جىنايەت ئۆتكۈزگەنلەرنى قولغا ئېلىش ئىقتىدارى قاتارلىقالر

؟(انداق ئىشالر بولىدۇتەكشۇرۇشتە ق)ئەگەر ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى تەكشۈرۈشنى باشلىسا مەن تەكشۇرۇشتىن نېمىلەرنى كۈتەلەيمەن 
ئىسپات توپاليدۇ، بۇالر -، ئاالھىدە خادىمالر دەلىلتەكشۈرۈشنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە. تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدۇدىمئەگەر فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى فېدېراتىپ جىنايەت سادىر قىلىنغان بولۇشى مۇمكىن دەپ قارىسا، بىر ياكى بىر قانچە ئاالھىدە خا

.سىز ۋە باشقا زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىالر بىلەن بولغان سۆھبەتنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

سىزدىن فېدېراتسىيە چوڭ زاسېداتېلالر ئۆمىكى ئالدىدا كەچۈرمىشلىرىڭىزنى بايان قىلىشىڭىز تەلەپ قىلىنىشى مۇمكىن.

اتارلىق چوڭ ۋەقەلەردىن سىزنى خەۋەردار ئەمما تەكشۈرۈشتە قولغا ئېلىش ياكى ئەيىبلەش ق. تەكشۈرۈشنى تامامالشقا ئۇزۇن ۋاقىت كېتىشى مۇمكىن، ھەمدە سىز كۈندۈلۈك دېلو ئەھۋالىدىن خەۋەرلەندۈرۈلمەيسىز. ئەتراپلىق بىر تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلىدۇ

ىسۇن، فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى تەكشۈرۈشكە قانداقال بولم. فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى مۇمكىن بولۇشىچە ئاممىغا ئېالن قىلىنىشتىن ئىلگىرى سىزگە بۇ خىل ئۇچۇرالرنى يەتكۇزۇپ تۇرۇدۇ. قىلىش ئۈچۈن بارلىق تىرىشچانلىقالر كۆرسىتىلىدۇ

.ېرەكى كزىيان يەتكۈزىدىغان ياكى قانۇن ئىجرا قىلىش خەۋىپىنى ئاشۇرۇۋېتىدىغان سەزگۈر ئۇچۇرالرنى ئاشكارىلىماسلىققا ھەر ۋاقىت دىققەت قىلىش

ەن تەمىنلەشكە دائىم ھازىردۇرىياج ئىھتىمالى بار بولغان ھەر تۈرلۈك يەرلىك مەنبەلەر بىلېھتفېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى مۇتەخەسسىسى ئېنىقالنغان زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىالرنى ياردەم، ئۇچۇر ۋە ئ.

.گە تېلفۇن قىلىڭ911ئەگەر سىز دەرھال جىددى خەتەر ئىچىدە بولسىڭز  WWW.FBI.GOV فېدېراتسىيە تەكشۇرۇش ئىدارىسنىڭ شەھەر ۋە شىتاتالردىكى ئىشخانا ئاالقە ئۇچۇرلىرىغا تۇۋەندىكى تور ئادرىسىدىن ئىرىشەلەيسىز

تەھدىت ۋە قورقۇتۇشقا

جاۋاب قايتۇرۇش قولالنمىسى
ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىكى 

فېدېراتسىيە تەكشۈرۈ ئىدارىسى 
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