ఏప్రిల్ 2019

కలిసరన సురక్షిత జన సమూహములు (కమూూనిటీలు)
కియా ఓరా, సలాాం, నమసతే , ని హో , షాలోమ్, సాత్ శ్రీ అకాల్, గ్రీటాంగ్స్
2019 మార్చి 15 న క్రైస్ట్ చర్చి (Christchurch) లో జర్చగన
చ విషాదకరమన
ై తీవ్రవాద దాడి తరువాత, నయూజిలాాండ్
వాసులాందర్చకి మర్చయు ప్రత్యూకాంగా మా ముస్ల ాం మర్చయు ఇతర జాతి సమాజాలకి మా ప్రగాఢ సాంత్ాప్ాం మర్చయు
హృదయప్ూరవక సానుభూతి.
మనమాందరమూ ఈ సాంఘటన నుాంచి కోలుకోవ్డానికి, మీ అాందర్చకీ మదద తు త్ెలియచయయడానికి నయూజిలాాండ్ పో లీస్ట
శాఖ వార్చ పాతర ఎాంత్ో కీలకమన
ై ది. మీ అాందర్చనీ రక్ిాంచడానికి, సురక్ితాంగా ఉాండయలా సహాయాం చయయడానికి ఒక బలమైన
మర్చయు సహకార ఉనికిని అాందిాంచడాంపై మేము దృష్్్ సార్చాంచాము.

నయూజిలాాండ్ ను సురక్షితాంగ్ా ఉాంచడాం
దాడి చయస్న ర్ోజున, నయూజిలాాండ్ లో జాతీయ ఉగ్రవాదాం ముప్పు గ్ర్చష్ఠ సాాయికి పర్చగచాంది. నయూజిలాాండ్ పో లీస్ట, ఇతర
ప్రభుతవ శాఖలత్ో కలిస్ ఈ ఉగ్రవాద ముప్పు యొకక సాాయిని నిరాంతరాం సమీక్ిసత ో ాంది.
దాడి జర్చగన
చ నాటినుాండి, మీరు పో లీసు అధికారులు తుపాకీలను మోసుక్ళ్ళడాం చయస్ ఉాండవ్చుి. ఇది కేవ్లాం
త్ాత్ాకలికమన
ై మారుు. ఎాందుకాంటే, సాధారణాంగా నయూజిలాాండ్ లో పో లీసులు తుపాకీలను ధర్చాంచరు.
ప్రజలు తమ దెన
ై ాందిన కారూకలాపాలకి తిర్చగచ ర్ావ్డాం, తమ పారరధ నా సా లాలను మామూలుగా సాందర్చశాంచడాం చాలా
ముఖూమైన విష్యాం. దీనికోసాం పో లీసులు అాందర్చకీ కనిప్ాంచడాం కొనసాగచసత య, అాందుబాటులో ఉాంటూ మీ భదరతకు
సలహాలను అాందిసత ారు.

మన జన సమూహములకు (కమూూనిటీలకు) మద్ద తు
పో లీసులు ముఖూాంగా ఈ సమయాంలో బాధప్డుతునన వార్చకి భర్ోసా మర్చయు మదద తు ఇవ్వడానికి కమూూనిటీ
సాంఘాలత్ో, ఇతర జాతి సమాజాలత్ో, ఇతర ప్రభుతవ సాంసా లత్ో కలిస్ ప్నిచయసత ునానరు.

మేము మసీదులను మర్చయు ఇసాలమిక్ కేాందారలను ప్రజలు తిర్చగచ సాందర్చశాంచడాంపై దృష్్్ సార్చసత ుాండగా,
ఏ వ్ూకిత లేదా సమూహాం (కమూూనిటీ) వారు తమకు హాని అని భావిసతత సతవరమే పొ లీసు వార్చని సాంప్రదిాంచాలిసాందిాంగా
పారర్చాసత ునానము.
మీరు లేదా మీ కమూూనిటీవారు మరాంత తెలుసుకోవాలనుకుాంటే, మీరు సురక్షితాంగ్ా ఉాండటానికి మరయు మిమమలిి
పో లీసులు సురక్షితాంగ్ా ఉాంచడానికి, ద్యచేసర మీ సాానిక పో లీసులను సాంప్ిదాంచాండి.

పొ లీసులని సాంప్ిదాంచడాం ఎలా
పొ లీసులత్ో మాటాలడటానికి మర్చయు సహాయాం కోసాం అడగ్డానికి మీకు ఎలల ప్పుడయ సావగ్తాం
●

అతూవసర ప్రసరాతిలో, 111 నాంబరుకు కాల్ చేయాండి.

●

ఇది అతూవ్సరమన
ై ప్ర్చసా తి
్ యో కాదో మీరు నిరణ యిాంచుకోలేకపో త్య మర్చయు మీరు ఇప్ుటికీ భయాంలో వ్పాంటే,
111 నాంబరుకు కాల్ చయస్ పో లీస్ట కోసాం అడగ్ాండి. మీరు ఏాం చయయాలో మేము చెపత ాము.

●

అతూవ్సరము కానిచో, మీ సాానిక పో లీసులకు కాల్ చయయాండి లేదా మీ సమీప్ పో లీస్ట సత్ష్న్ ను సాందర్చశాంచాండి.
సాంప్రదిాంచు వివ్ర్ాలను ఆన్ ల ైనులో కనుగొనాండి: www.police.govt.nz/contact-us

●

ఎలల ప్పుడయ అనుమానాసుద కారూకలాపాలను పో లీసులకి త్ెలియచయయాండి. ఒకవేళ్ మీకు దీని గ్ుర్చాంచి
చెప్ుడాం అసౌకరూాంగా అనిప్స,తత మీరు ఎలల ప్పుడయ 0800 555 111 నాంబరు మీద అజాాత వ్ూకితగా
సాంప్రదిాంచవ్చుి లేదా ఆన్ ల ైనులో వివ్ర్ాలు ప్ాంప్వ్లస్న చిరునామా: www.crimestoppers-nz.org

●

ఒక నేర్ానిన నివేదిాంచినప్పుడు, ఈ విష్యాలను గ్ురుతాంచుకోవ్డాం చాలా ముఖూాం సాక్ష్ూాంగా చయరిగ్లిగే ఏదెన
ై ా
త్ాకకుాండా వ్పాండటాం, ఏదెైనా సాంబాంధిత వివ్ర్ాలు ఉాంటే, ఛాయాచిత్ారలను తీసుకోాండి (ఉదాహరణకు,
విధవాంసాం లేదా ఇతర ఆస్త భాంగ్ాం).

●

మీకు లేదా ఇతరులకు వ్ూకితగ్తాంగా లేదా ఆన్ ల ైనల ల భయప్డయ బెదిర్చాంప్పలు చయస,తత పొ లీసులని వాంటనే
సాంప్రదిాంచాండి. ఇది జాతి, రాంగ్ు, జాతీయత లేదా మతాం ఆధారాంగా శతురత్ావనిన పతరర్ప
ే ్ాంచయ ఏదెైనా సాంఘటన
అయి ఉాండవ్చుి.

●

మీరు ఏ ఇతర సాంఘటనల గ్ుర్చాంచి పో లీసులకు చెపాులో నిర్ాధర్చాంచుకోాండి. అది ఇటీవ్ల సాంభవిాంచిన ఆాందో ళ్న
కావ్చుి. పో లీసులకు ఆ సాంఘటన మిమమలిన ఎలా ప్రభావితాం చయస్ాందో త్ెలియచయయాండి - ఆ విధాంగా మేము
మీకు అవ్సరమైన మదద తుకు మీరు కనక్్ చయయబడాారని నిర్ాధర్చాంచుకోవ్చుి.

●

మీ జాతి సమాజాలత్ో పో లీస్ట ప్రత్ూయ క అధికారులు దయశవాూప్త ాంగా ప్ని చయసత ునానరు. వారు మీ కమూూనిటీలల ో
భదరతను మరుగ్ుప్ర్చచయాందుకు మీత్ో కలిస్ ప్నిచయయడానికి ఏవన
ై ా ఆాందో ళ్నలను వినడానికి సననదధ ాంగా
ఉనానరు. సాంప్రదిాంప్ప వివ్ర్ాలను ఆన్ ల ైనులో కనుగొనాండి: www.police.govt.nz/ethnic-liaisonofficers

నయూజీలాాండ్ పో లీస్ విలువలు
వ్ృతిత , మర్ాూద, సమగ్రత, మావోర్ీ మర్చయు టీట
ర ీకి నిబదధ త, త్ాదాతమయాం మర్చయు విలువన
ై వైవిధూాం

