
די ֿפַאראייניקטע שטַאטן ֿפון ַאמעריקע

דער יוסטיץ דעּפַארטַאמעמענט

ֿפעדערַאלער אויסשּפיר ַאגענטור 

אַײ.בי.עף

סטרַאשוניקעס

ּפנים -אל-ּפנים
טעלעֿפָאנירטער  

סטרַאשוניק

ַא סטרַאשוניק דורך דעם  

עלעקטרָאנישן ָאנזָאג 

דער  

קיבערַאטַאק  

איז ווען איר זענט אין  ,  ּפנים-אל-ּפנים, גוֿפיקער סטרַאשוניקא 

ּתיּכֿפדיקע סּכנה  בשעת דער מענטש ווָאס סטרַאשעט איז זעײר  

:איר הָאט דרַײ ברירות. נָאענט צו אַײך 

ווַארֿפט ַאוועק עדער זַאך . דערקענט דער ַאנטלויֿפוועג: לויֿפט ַאװעק1.

איז מעגלעך העלֿפט ַאנדערע  'ווען ס .ווָאס קען אַײנהַאלטן אַײך

: 911קלינגט ָאן. ַאנטלויֿפן

.  בַאהַאלט זיך אויס ֿפון ַארויסבליק ֿפונעם סטרַאשוניק:  בַאהַאלט זיך2.

ֿפַארשטומט דעם . ֿפַארשליסט די טירן און בלָאקירט די ארַײנגַאנען

און בלַײבט שטיל ביז ( מיט דעם װיברירונג־ֿפָארמַאט בתוכם)צעלֿפָאן  

.דער סּכנה איז ֿפַארבַײ

קעמֿפען דַארף זַײן  ַא לעצטע ברירה און נָאר ווען דער לעבן : קעמֿפט3.

ּפרובירט  צו אומּכוחן דעם .  איז אין סּכנה װָאס רוקר זיך ָאן

ֿפירט זיך מיט דער גרעסטע ֿפיזישע ַאגרעסיע װָאס איז . סטרַאשוניק

.מעגלעך

ווָאס שטעלט זיך נישט דעם  ּפנים -אל-ַא סטרַאשוניק ּפנים

מענטש אין ּתיּכֿפדיקע סּכנה  ָאדער װָאס איז געמײנט זָאל עס 

.ּפַאסירן שּפעטער

  ֿפַארשרַײבט ָאדער רעקָארדירט דעם סטרַאשוניק  ּפינקטלעך ווי דָאס

הָאט ּפַאסירט

 ֿפַארשרַײבט ַאזוי ֿפיל בַאשרַײביקע  ּפרטים ווי מעגלעך וועגן דעם

הויט  , מראה, נָאמען: מענטש ווָאס הָאט געםַאכט דעם סטרַאשוניק

בגדים  , קול, הָאר און אויג קָאליר, ווָאג, הייכקַײט, געשלעכט, קָאליר

.  ָאדער סַײ װעלכע ַאנדערע סיםנים־םוֿבהק

היטעריי װיסן װעגן דעם סטרַאשוניק-לָאז געזעץ.

איז ַא טעלעֿפָאנירטן סטרַאשוניק  ַא 

. סטרַאשוניק װָאס איז בַאקומט דורך טעלעֿפָאן 

איר דַארפט פרובירן צו קריגן ווָאס מער  

םעגלעך אינֿפארמַאציע וועגן דעם 

סיידן  , טעלעֿפָאנירער און דעם סטרַאשוניק 

װען דער סטרַאשונוק  איז דערבַײ ָאדער דער  

דָאזיקער סטרַאשוניק קען טַאען ּתיּכף  

.  ֿפַארשַאטן אַײך און אנדערע םענטשן

טרַײבלדָאסַאװעקנישטלײגאוןרויקבלַײבט.

  ֿפירט רעדן װַײטער מיט  דעם טעלעֿפָאנירער ווי לַאנג

איז מעגלעך און ּפרָאבירט צו קריגן אינֿפָארמַאציע צו 'ס

,  דערװיסן זיך צי דער סטרַאשוניק איז סּפעציפיש

ָאדער שטעלט זיך ֿפַאר ַא ּתיּכֿפדיקע , ֿפַארגלויבלעך

.סּכנה ֿפַאר אַײך און ַאנדערע

בַאװַײזט די ַאנדערע מענטשן װָאס  , איז מעגלעך'אויב  ס

צו אַײנהערן זיך און געבן  , זענען נישט װַײט ֿפון אַײך

.היטעריי  צו װיסן-דעם געזעץ

 איבערשרַײבט סַײ װעלכע אינֿפָארםַאציע  ֿפון דעם

.עלעקטרָאנישן עקרַאן ֿפונעם טעלעֿפָאן

שרַײבט ּפינקטלעך די ווערטער ֿפון דעם סטרַאשוניק.

ווען מעגליך, רעקָארדירט דעם טעלעֿפָאנישן קלונג.

  מַאכט זיך בנימצא צו רעדן איבער די ּפרטים מיט דעם

געזעץ היטערַײ ּפערסָאנַאל

ַא סטרַאשוניק דורך דעם עלעקטרָאנישן ָאנזָאג   

איז איינער ווָאס קומט דורך ַא דירעקטן ָאנזָאג 

.ָאדער די סָאציַאלע מעדיע, בליצפָאסט, משלוח 

עס מעגט ַארַײנרעכענען ַא שַאנטַאזש סטרַאשוניק  

און צרות אויב דער מענטש װָאס איז דער ציל 

.ֿפונעם סטרַאשוניק וועט נישט נָאכֿפָאלגן

  עֿפנט נישט דעם עלעקטרָאנישן ָאנזָאג ָאדער די

בַײגעלעגטע טעקע ֿפון אומבַאקַאנטע ָאּפשיקערס

  הָאב גָארנישט צו טָאן אוף סָאציַאלע םעדיע מיט

.אומבַאקַאנטע ָאדער אומגעװּונטשטע מענטשן

 בַאשטעטיקט ַאז אַײערע זיכערקַײט

אַײנשטעלונגען זענען בַאשטעלט צו דער העכסטע 

.מדרגה ֿפון בַאשיצונג

אויב בַאקומט םען די עלעקטרָאנישע  

:סטרַאשוניקעס

די  . מעקט נישט אויס דעם ָאנזָאג

קרימינַאליסטישע  ֿפָארשונג מעגט אויֿפדעקן די 

.וויכטיקע ּפרטים

לָאז דעם ָאנזָאג בלַײבן ָאפן אין דעם קָאמּפיוטער.

היטעריי װיסן אויף דער רגע-לָאז דעם דעם געזעץ.

קָאּפירט דעם , ֿפָאטָאגרַאֿפירט, דרוקט ַארויס

.דַאטע און צַײט, די טעמע־שורה, ָאנזָאג

בַאהיט ַאלע עלעקטרָאנישע רַאיות.

קען שטעלן אין סּכנה ַא קיבערַאטַאק  

אַײערן עלעקטרָאנישן מכשיר און ַאנטּפלעקן  

.ּפערזענליכע אינֿפָארמַאציע

ניצט שטַארק זיכערע ּפַארָאלן און ניצט נישט דעם  

.זעלבן ּפַארָאל ֿפַאר ֿפַארשיידענע וועבזַײטן

װירוס און אנטי-שטעלט ארַײן די ַאנטי-

בײזװַארג קָאמּפיוטער־ַאּפליקַאציעס אויף אן 

.אויטָאמַאטיש דערהַײנטיקונג

 ניצט די לעצטע דערהַײנטיקונג ֿפַאר דער

װָאס  , סיסטעם און דעם ּפרָאגרַאמווַארג ּתיּכף

.קען עס קריגן'ֿפריער מע

ניצט די צװײ־שטַאּפלען בַאשטעטיקונג.

  ּפלַאנירט צו רעזירװירן די אינֿפָארמַאציע

.געװײנטלעך 

ווען איר הָאט ַא חשד ַאז איר זענט געוועזן ַא 

:קרבן ֿפון ַא קיבערַאטַאק

  מעקט נישט אויס און טוישט ניט גָארנישט

אין דער קָאּפמפיוטער סיסטעם

  איר מוזט שטעלן זיך אין ֿפַארבינדונג

ּתיּכף־ומיד  מיט די ֿפינַאנציעלע אינסטיטוציעס  

-צו בַאשיצן אַײרע קָאנטעס ֿפון אידענטיטעט

.גנֿבה

 ֿפַארבַײט די ּפַארָאלן  און נָאכשּפירט די

.קָאנטעס וועגן דער חשדיקע אקטיוויטעט

.911קלינגט ָאן , אויב איר זענט אין ַא ּתיּכֿפטיקע גוֿפיקע סּכנה

:די רשימה  געֿפינט זיך דָא ,אי ביורָא-בי-שטעל זיך אין ֿפַארבינדונג מיט אַײרע ָארטיקע עף, זַײט ַאזוי גוט, אויב איר שּפירט ַא סטרַאשוניק

www.fbi.gov 1-800ָאדער דערלַאנגט אינֿפָארמַאציע דורך-CALLFBI 1-800-225-5324ָאדער 

.www.fbi.gov/tipsָאדער דורך  

.אי אויף דעם טעלעפון און איף אינטערנעץ-בי-איר קענט אויך ָאנזָאגן ַאנָאנימערהַײט צום עף

סטרַאשוניקעס און אַײנשרעקן

די רעַאקציע ָאנװַײזונג

פאר מער אינֿפָארמַאציע וועגן איבערמלוכישע רדיֿפה און איבערזעצונגען  ֿפון דער דָאזיקע ּפובליקַאציע  

www.fbi.gov/transnationalrepressionבאזוכט 

http://www.fbi.gov/transnationalrepression


.איי צו שּפירן נָאך סטרַאשוניקעס און דערקענענן די נטיות.בי.עס וועט מסּתמא העלֿפן ַאנדערע געליטענע דורך מיטהילף ֿפַאר דעם עף, אֿפילו ווען בַאריכט מען די ּפרטים ֿפון דעם סטרַאשוניק און אַײנשרעקן דערֿפירט נישט צו דער אויסֿפָארשונג

.

?אַײ. בי.די ָארטיקע ּפָאליצײ ָאדער עף: מיט װעמען זָאל איך זַײן אין ֿפַארבינדינג אויב איך לעב איבער סטרַאשוניקעס און אַײנשרעקן

911, קלינגט ָאן דער ָארטיקער ּפָאליצײ, אויב איר ָאדער ַאנדערע זענען אין ַא  טיּכֿפדיקע  גוֿפיקע סּכנה.

איי ביורָא .בי.ֿפַארבינדט זיך מיט דעם ָארטיקן עף, אויב איר שּפירט ַא סּכנה ווָאס הָאט צו טוען מיט  דעם ֿפעדערַאלער פארברעך

ארַײנגערעכענט אין דעם בַײשּפיל www.fbi.gov/tips  .ָאדער דורך 1-800-225-5324 .ָאדער  CALL-FBI-1-800קלינגט ָאן(www.fbi.gov)ָאט איז די רשימה

.אייערער בַאריכט קען זַײן בסודיק.  ָאדער דער רעגירונגס בַאַאמטער, דָאס ָארגַאניזירטע ֿפַארברעכערַײ, איז א סטרַאשוניק ֿפון אן ַאגענט ֿפון ַאן ֿפרעםדלַאנדישע רעגירונג

קען זַײן ַאז איר וועט מוזן בַארירטן אייערע ָארטיקע 'ס, אויב איר הָאט געליטן אין ַא ֿפַאל ווָאס דערגרײכט  נישט די מדרגה ֿפַאר דעם ֿפעדערַאלער ֿפַארברעך . אַײ אויסֿפָארשונג-בי-נישט יעדער ֿפַאל דערגרײכט די מדרגה ֿפַאר דעם עף

.הָאט ַא חשד'יעדער שטאט און ָארט יורידישער ּתחום הָאט זייער אײגענער שװעל צו דערגרײכן ַא  מדרגה ֿפַאר אויסֿפָארשן  די ֿפַארברעכן ֿפַאר װעלכע מע. ּפָאליציי ָאּפטײלונג

?אַײ רעדט מיט מיר. בי.ווָאס קען איך דערווַארטן אויב דער עף

אַײ ביורָא ָאדער ערגעץ ַאנדערש. בי.אַײ קען טרעֿפן זיך מיט אַײך אין דער עף. בי.דער ַאגענט ֿפון עף.

עלעבטערגאיי וועט ֿפרעגן  אַײך צו ָאּפגעבן ַאזוי ֿפיל  אינֿפָארמַאציע װי מעגלעך װעגן דעם ֿפַארברעכער און ּפרטים ֿפון דעם סטרַאשוניק װָאס איר הָאט איב.בי.דער עף.

אַײ וועט ֿפרעגן אַײערע קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע ֿפַאר דעם נָאכגײ מיט אַײך טָאםער דַארף םען. בי.דער עף.

אַײ וועט ּפרָאבירן צו בַאשיצן אַײערע אידענטיטעט און בסודיקייט. בי.דער עף.

ָאדער מעגט ֿפַארבינדעט זיך מיט אַײך אויֿפן טעלעֿפָאן ָאדער דורך ּפָאסט נָאך דעם  איבערעד, אַײ ספעציַאליסט ֿפַאר די געליטענע וועט זַײן ביים דעם איבעררעד צו ָאּפגעבן אינֿפָארמַאציע און שטיץ. בי.עף, איז געהעריק'אויב ס.

?און צו ָאנהײבן  ַאן אויסֿפָארשונג/אַײ צו אויסֿפָארשן ַאן ָאנקלָאג ָאדער.בי.ווָאס איז די מדרגה ֿפַאר דער עף

דעם בַאקומערצואיי קען אויסֿפָארשן ַא סטרַאשוניק ווָאס עוֿבר געװָארן אויֿפן ֿפעדערַאלער געזעץ ֿפון דער ֿפַאראײניקטע שטַאטן און מרמז זַײן ַא סּכנה ָאדער שָאדן .בי.דער עף.

די יכולת צו דערקענן די , דער קווַאליטעט פון רַאיות: אזוי ווי, יק אויף עטלעכע ָאנװַײזערסענגדי יכולת ֿפון דער רעגירונג ֿפון דער ֿפַאראײניקטע שטַאטן צו שטעלן ֿפַאר ַא מישּפט די יחידים ֿפַאר בַאשולדיקונגען  לגבי סטרַאשוניקעס איז ָאּפה

.און די יכולת צו ַארעסטירן די ֿפַארברעכערס, די אינדיֿפיקַאציע ֿפון ַא ֿפַארשװערונג, יחידים ווָאס הָאבן ָאּפגעטָאן די טוונג

?אַײ הײבט ָאן ַאן אויסֿפָארשונג.בי.איך דערװַארטן אויב דער עףקען ווָאס 

װי ַא חלק ֿפון דעם אויסֿפָארשונג די סּפעציעלע ַאגענטן וועלן צונויֿפנעמען רַאיות . איין ָאדער מער  סּפעציעלע ַאגענטן וועלן ָאנֿפירן ַאן אויסֿפָארשונג, אַײ גלויבט ַאז א ֿפעדערַאלער ֿפַארברעך איז ָאּפגעטָאן געװָארן.בי.אויב דער עף  ,

.װָאס  מעגט  אַײנרעכענען  ַאן איבערעד מיט אַײך און ַאנדערע געליטענע

עס איז מעגלעך אז איר וועט דַארֿפן בַאשרַײבן אייערע איבערלעבענונג ֿפַאר דער ֿפעדעראלע גרויסזשורי  .

ַאלע מיטלען װעלן גענוצט װערן צו . און איר וועט נישט הָאבן די דערהַײנטיקטע בַאריכטן יעדן טָאג וועגן דעם ֿפַאל, עס םעגט נעמען ַא לַאנגע צַײט צו ֿפַארענדיקן די אויסֿפָארשונג. אן ַארומנעמיקע אויסֿפָארשונג וועט זַײן דערגַאנצנט

.  ווען מעגליך, אײדער עס איז מֿפרסם זַײן, אַײ איז איבערגעבן צו דערלַאנגען ַאלעזכע אינֿפָארמַאציע צו אַײך-בי-דער עף. ַאזוי װי ַארעסט ָאדער בַאשולדיק־ַאקט, דערצײלן אַײך װעגן די װיכטיקסטע געשעענישן ֿפון דער אויסֿפָארשונג

.היטערַײ-עזץם גאַײ מוז ּתמיד זַײן ֿפָארזיכטיק נישט צו ַאנטּפלעקן בסודיקע אינֿפָארמַאציע ווָאס קען ֿפַארשַאטן די אויסֿפָארשונג ָאדער ֿפַארגרעסערן די סּכנה ֿפַאר דע.בי.ָאבער דער עף

אינֿפָארמַאציע און רעקָאמענדַאציעס  ֿפַאר סַײ װעלכער ָארטיקער רעסורס װָאס מעגט זַײן  נייטיק, אַײ סּפעצייליסט  ֿפאר די געליטענע  װעט זַײן ֿפַארַאן צו דערלַאנגען די אידענטיֿפיצירטע געליטענע מיט שטיצונג. בי.ַאן עף.

WWW.FBI.GOVאַײ ביורָא קָאנטַאקטן אין יעדען שטָאט און שטַאט איז געֿפינט זיך אויף . בי.די רשימה פון עף

.911קלינגט ָאן , אויב איר זַײט אין א  ּתיּכֿפדיקע סּכנה

. 

די ֿפַאראייניקטע שטַאטן ֿפון ַאמעריקע

דער יוסטיץ דעּפַארטַאמעמנט

–ֿפעדערַאלער אויסשּפיר ַאגענטור 

אַײ.בי.עף

סטרַאשוניקעס און אַײנשרעקן

די רעַאקציע ָאנװַײזונג


