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కలిసరన సురక్షిత జన సమూహములు (కమూూనిటీలు) 
కియా ఓరా, సలాాం, నమసతే , ని హో , షాలోమ్, సాత్ శీ్ర అకాల్, గ్రీట ాంగ్స్ 
 

2019 మార్చి 15 న క్రైస్్ట చర్చి (Christchurch) లో జర్చగచన విషాదకరమ నై తీవ్రవాద దాడ ితరువాత, నయూజిలాాండ్ 

వాసులాందర్చక ిమర్చయు ప్రత్యూకాంగా మా ముస్ల ాం మర్చయు ఇతర జాతి సమాజాలక ిమా ప్రగాఢ సాంత్ాప్ాం మర్చయు 

హృదయప్ూరవక సానుభూతి. 
 

మనమాందరమూ ఈ సాంఘటన నుాంచి కోలుకోవ్డానిక,ి మీ అాందర్చక ీమదదతు త్ెలియచయయడానిక ినయూజిలాాండ్ పో లీస్ట 

శాఖ వార్చ పాతర ఎాంత్ో కీలకమ నైద.ి మీ అాందర్చనీ రక్ిాంచడానిక,ి సురక్తిాంగా ఉాండయలా సహాయాం చయయడానిక ిఒక బలమ ైన 

మర్చయు సహకార ఉనికిని అాందిాంచడాంప  ైమేము దృష్్్ సార్చాంచాము. 
 

నయూజిలాాండ్ ను సురక్షితాంగ్ా ఉాంచడాం 
దాడ ిచయస్న ర్ోజున, నయూజిలాాండ్ లో జాతీయ ఉగ్రవాదాం ముప్పు గ్ర్చష్ఠ  సాా యిక ిప ర్చగచాంద.ి నయూజిలాాండ్ పో లీస్ట, ఇతర 

ప్రభుతవ శాఖలత్ో కలిస ్ఈ ఉగ్రవాద ముప్పు యొకక సాా యిని నిరాంతరాం సమీక్ిసోత ాంద.ి 
 

దాడ ిజర్చగచన నాటినుాండ,ి మీరు పో లీసు అధికారులు తుపాకీలను మోసుక్ళ్ళడాం చయస ్ ఉాండవ్చుి. ఇద ి కేవ్లాం 

త్ాత్ాకలికమ నై మారుు. ఎాందుకాంట,ే సాధారణాంగా నయూజిలాాండ్ లో పో లీసులు తుపాకలీను  ధర్చాంచరు. 
 

ప్రజలు తమ దెనైాందని కారూకలాపాలక ితిర్చగచ ర్ావ్డాం, తమ పరా రధనా సాలాలను మామూలుగా సాందర్చశాంచడాం చాలా 

ముఖూమ ైన విష్యాం. దీనికోసాం పో లీసులు అాందర్చక ీకనిపా్ంచడాం కొనసాగచసయత , అాందుబాటులో ఉాంటూ మీ భదరతకు 

సలహాలను అాందిసాత రు. 
 

మన జన సమూహములకు (కమూూనిటీలకు) మద్దతు 
పో లీసులు ముఖూాంగా ఈ సమయాంలో బాధప్డుతునన వార్చక ి భర్ోసా మర్చయు మదదతు ఇవ్వడానిక ి కమూూనిట ీ

సాంఘాలత్ో, ఇతర జాతి సమాజాలత్ో, ఇతర ప్రభుతవ సాంసాలత్ో కలిస ్ప్నిచయసుత నానరు.  



మేము మసీదులను మర్చయు ఇసాల మిక్ కేాందరా లను ప్రజలు తిర్చగచ సాందర్చశాంచడాంప  ైదృష్్్ సార్చసుత ాండగా,  

ఏ వ్ూకిత లేదా సమూహాం (కమూూనిట)ీ వారు తమకు హాని అని భావిసతత  సతవరమ ేపొ లీసు వార్చని సాంప్రదిాంచాలిసాందిాంగా 

పరా ర్చాసుత నానము. 
 

మీరు లేదా మీ కమూూనిటీవారు మర ాంత తెలుసుకోవాలనుకుాంటే, మీరు సురక్షితాంగ్ా ఉాండటానిక ిమర యు మిమమలిి 

పో లీసులు సురక్షితాంగ్ా ఉాంచడానిక,ి ద్యచేసర మీ సాా నిక పో లీసులను సాంపి్ద ాంచాండ.ి  
 

 

 

 

 

పొ లీసులని సాంపి్ద ాంచడాం ఎలా 
పొ లీసులత్ో మాటాల డటానిక ిమర్చయు సహాయాం కోసాం అడగ్డానిక ిమీకు ఎలలప్పుడయ సావగ్తాం 
 

● అతూవసర ప్ర సరాతిలో, 111 నాంబరుకు కాల్ చేయాండ.ి 
 

● ఇద ిఅతూవ్సరమ నై ప్ర్చస్ాతియో కాదో మీరు నిరణయిాంచుకోలేకపో త్య మర్చయు మీరు ఇప్ుటిక ీభయాంలో వ్పాంట,ే 

111 నాంబరుకు కాల్ చయస ్పో లీస్ట కోసాం అడగ్ాండ.ి మీరు ఏాం చయయాలో మేము చెపాత ము. 
 

● అతూవ్సరము కానిచ ,ో మీ సాా నిక పో లీసులకు కాల్ చయయాండ ిలేదా మీ సమీప్ పో లీస్ట సత్ష్న్ ను సాందర్చశాంచాండ.ి 

సాంప్రదిాంచు వివ్ర్ాలను ఆన్ ల ైనులో కనుగొనాండ:ి www.police.govt.nz/contact-us 

 

● ఎలలప్పుడయ అనుమానాసుద కారూకలాపాలను పో లీసులక ి త్ెలియచయయాండ.ి ఒకవేళ్ మీకు దీని గ్ుర్చాంచి 

చెప్ుడాం అసౌకరూాంగా అనిపస్తత , మీరు ఎలలప్పుడయ 0800 555 111 నాంబరు మీద అజాా త వ్ూకితగా 

సాంప్రదిాంచవ్చుి లేదా ఆన్ ల ైనులో వివ్ర్ాలు ప్ాంప్వ్లస్న చిరునామా: www.crimestoppers-nz.org 

 

● ఒక నేర్ానిన నివదేిాంచినప్పుడు, ఈ విష్యాలను గ్ురుత ాంచుకోవ్డాం చాలా ముఖూాం సాక్ష్ూాంగా చయరిగ్లిగ ేఏదెనైా 

త్ాకకుాండా వ్పాండటాం, ఏదెైనా సాంబాంధతి వివ్ర్ాలు ఉాంట,ే ఛాయాచిత్రా లను తీసుకోాండ ి (ఉదాహరణకు, 

విధవాంసాం లేదా ఇతర ఆస్త  భాంగ్ాం). 
 

http://www.police.govt.nz/contact-us
http://www.crimestoppers-nz.org/


● మీకు లేదా ఇతరులకు వ్ూకితగ్తాంగా లేదా ఆన్ ల ైనలల  భయప్డయ బదెిర్చాంప్పలు చయసతత , పొ లీసులని వ ాంటనే 

సాంప్రదిాంచాండ.ి ఇద ిజాతి, రాంగ్ు, జాతీయత లేదా మతాం ఆధారాంగా శతుర త్ావనిన పతరర్పే్ాంచయ ఏదెైనా సాంఘటన 

అయి ఉాండవ్చుి. 
 

● మీరు ఏ ఇతర సాంఘటనల గ్ుర్చాంచి పో లీసులకు చెపాులో నిర్ాధ ర్చాంచుకోాండ.ి అద ిఇటవీ్ల సాంభవిాంచిన ఆాందోళ్న 

కావ్చుి. పో లీసులకు ఆ సాంఘటన మిమమలిన ఎలా ప్రభావితాం చయస్ాందో త్ెలియచయయాండ ి- ఆ విధాంగా మేము 

మీకు అవ్సరమ ైన మదదతుకు మీరు కన క్్ చయయబడాా రని నిర్ాధ ర్చాంచుకోవ్చుి. 
 

● మీ జాతి సమాజాలత్ో పో లీస్ట ప్రత్యూక అధకిారులు దయశవాూప్తాంగా ప్ని చయసుత నానరు. వారు మీ కమూూనిటలీోల  

భదరతను మ రుగ్ుప్ర్చచయాందుకు మీత్ో కలిస ్ ప్నిచయయడానిక ి ఏవ నైా ఆాందోళ్నలను వినడానిక ి సననదధాంగా 

ఉనానరు. సాంప్రదిాంప్ప వివ్ర్ాలను ఆన్ ల ైనులో కనుగొనాండ:ి www.police.govt.nz/ethnic-liaison-

officers 

 

నయూజీలాాండ్ పో లీస్ విలువలు 

వ్ృతిత , మర్ాూద, సమగ్రత, మావోర్ ీమర్చయు టీరటీక ినిబదధత, త్ాదాతమయాం మర్చయు విలువ నై వ ైవిధూాం 
 

http://www.police.govt.nz/ethnic-liaison-officers
http://www.police.govt.nz/ethnic-liaison-officers

