
SELALU BERWASPADA
•	 Peka dengan kegiatan-kegiatan atau kelakuan-

kelakuan yang menunjukkan tanda-tanda 
radikal yang berlaku di kalangan masyarakat 
anda. Beri perhatian kepada
o Mereka yang berasa simpati terhadap para 

pengganas dan matlamat mereka
o Orang-orang yang cuba mempengaruhi 

orang lain supaya menyokong pengganasan 
dan/atau menyertai kegiatan pengganasan

o Orang-orang yang mempamerkan tanda 
kebesaran atau simbol yang menyokong 
kumpulan pengganas 

•	 Berwaspadalah terhadap tanda-tanda yang 
mencurigakan atau mempunyai niat jahat 

Penampilan (seseorang itu)
o Seseorang yang sengaja menyembunyikan 

identiti, tujuan melawat, atau objek di 
badannya 

o Sesiapa yang berlegar-legar untuk tempoh 
masa yang terlalu lama, kadangkala 
membuat rakaman video di persekitarannya 

o Seseorang yang menunjukkan tanda-tanda 
keresahan, seperti contoh, berpeluh secara 
berlebihan 

Barang-barang kepunyaannya  
o Sebarang barangan yang dibiarkan tanpa 

diawasi di tempat-tempat awam, atau  
terbiar dalam keadaan yang agak pelik 

o Bungkusan atau mel yang memerlukan 
penggunaan pita pelekat yang berlebihan 

o Bungkusan atau mel yang mempunyai bau 
yang pelik seperti bau badam atau gula-
gula badam (marzipan) 

Kereta
o Sebarang kenderaan yang dipandu di 

sesebuah tempat secara berkali- kali 
termasuklah dalam masa-masa yang 
berbeza 

o Kenderaan yang ditinggalkan secara tiba-
tiba oleh pemandunya di tepi jalan atau 
bersebelahan bangunan 

LIBATKAN DIRI ANDA
Dapatkanlah maklumat lanjut dan uji pengetahuan 
anda dengan memuat turun aplikasi Police@SG 
atau melungsuri lelaman http://www.police.gov.sg 

Daftarkan diri di Perkhidmatan Amaran 
Masyarakat (CAS) melalui Pusat Polis Kejiranan 
anda yang terdekat  

Jadilah sukarelawan dan daftar diri untuk 

•	 Kumpulan Pengawasan Kejiranan (NWG)  
Awasilah rumah sesama sendiri untuk 
mengenalpasti barangan, kelakuan dan 
kegiatan yang mencurigakan di kejiranan 
dan menggalakkan cara-cara mencegah 
jenayah.  

•	 Pasukan Peronda Penduduk (COP) 
Jadilah sebahagian kumpulan penduduk 
kami yang secara proaktif mengawasi 
estet kejiranan mereka untuk mencegah, 
menghalang dan mengesan jenayah.  

Dapatkan maklumat lanjut tentang Police 
CAS, COP dan NWZ melalui video ini http://
bit.ly/CommPolSchemes. Ataupun anda boleh 
menghubungi  
atau melawat Pusat Polis Kejiranan yang terdekat. 
 

Lawati www.sgsecure.sg

Muat turun aplikasi 
Police@SG

 

MENCEGAH DARI  
SERANGAN PENGGANAS
APA YANG BOLEH ANDA LAKUKAN

BERSEDIALAH

•	 LARI bila ia selamat untuk berbuat 
demikian 

•	 Bergerak dengan cepat and senyap, 
jangan nampakkan diri kepada para 
penyerang 

•	 Tinggalkan barang-barang anda 
•	 Bertegas dengan yang lain untuk pergi 

bersama anda 

•	 SEMBUNYI jikalau anda tidak boleh 
larikan diri

•	 Cari tempat perlindungan dan jangan 
nampakkan diri 

•	 Kuncikan diri anda tapi jangan pula 
terperangkap 

•	 Berdiam dan tukarkan mod telefon anda 
kepada mod senyap 

•	 BERITAHU pihak Polis apabila selamat 
untuk berbuat demikian (Tel:999)

•	 Jika tidak selamat untuk  bercakap, 
hantarkan sms ke 71999. Beritahu lokasi 
anda dan butiran-butiran penyerang-
penyerangnya

LARI SEMBUNYI BERITAHU >>

Walaupun jarang berlaku, sekiranya anda 
berada di dalam keadaan di mana anda diserang 
dengan senjata api atau senjata merbahaya  

o Kenderaan  yang terlalu sarat yang 
mempunyai but kereta atau bahagian bawah 
kereta yang terturun 

o Tanda-tanda bahawa kenderaan itu telah 
diubahsuai 

•	 Jangan dekati orang-orang yang mencurigakan 
itu atau menyentuh barang-barang yang 
mencurigakan. Beritahu pegawai keselamatan 
atau telefon Polis di talian ‘999’ untuk bantuan 
kecemasan Polis.

•	 Anda juga boleh memberikan maklumat lanjut 
melalui i-Witness di aplikasi Police@SG

•	 Ikuti arahan dari pihak Polis dan jangan 
berbuat sebarang pergerakan yang tiba-tiba



விழிப்புணர்வுடன் இருந்ிடுக

•	 உங்கள் சமூ்கத்தினரின் நடவடிக்்க்கள் 
அல்லது நடத்்்கள் மீது ்கவனம் 
சசலுததுங்கள்.  அ்வ ்ீவிரவா் 
அறதிகுறதி்களா்க இருக்க்லாம். ்ீகழ்காணும் 
நபர்கள் மீது ்கவனமா்க இருங்கள்.
o பயங்கரவா்தி்களுககும் அவர்களு்டய 

நநாக்கங்களுககும் அனு்ாபபபடும் மக்கள் 
மீது ்கவனம்

o பயங்கரவா்த்் ஆ்ரிக்கவும் மற்றும்/
அல்லது பயங்கரவா் நடவடிக்்கயில 
பஙச்கடுக்கவும் மற்றவர்க்ளத தூணட 
முற்படும் மக்கள் மீது ்கவனம்

o பயங்கரவா்க குழுக்க்ள ஆ்ரிககும் 
சதின்னங்க்ள அல்லது அ்டயாளக 
குறதி்க்ளக ்காட்டு்கதின்ற மக்கள் மீது 
்கவனம்.

•	 சநந்்க அல்லது ்ீய எண்ணங்க்ள 
சவளிபபடுதது்கதின்ற அறதிகுறதி்கள் குறதிதது 
்கவனம் 

(ஒருவருடடய) வவளித் த்ோற்றம்
o ்ன்னு்டய அ்டயாளம், வந்்ற்்கான 

நநாக்கம் அல்லது ்ன்னு்டய உட்லதில 
சபாருட்்க்ள ம்றக்க முயல்கதின்ற நபர 
மீது ்கவனம் 

o நநரத்திற்கு அபபால சுற்றதித்திரி்கதின்ற, 
சதி்ல நநரங்களில சுற்றுபபுறத்் வடீிநயா 
ப்திவு்கள் சசய்கதின்ற யார மீதும் ்கவனம். 

o ்கவ்்ல அல்லது ஆரவத்் 
சவளிபபடுதது்கதின்ற எந்சவாரு 
உடலரீ்தியி்லான அறதிகுறதி்கள் மீதும் 
்கவனம், எ.்கா. அ்தி்கமா்க வியரபபது 

உடடைகள்  
o சபாது இடங்களில சபாருட்்கள் 

்கவனிபபின்றதி விடபபடுவது, அல்லது 
இடத்திற்குப சபாருத்மற்ற வி்த்தில 
சபாருட்்கள் ்்கவிடபபடுவது குறதிதது 
்கவனம்.

o சபாட்ட்லங்களில அல்லது அஞச்லதில 
ஒட்டு நாடா்வ மதிகு்தியா்கப பயன்படுத்தி 
இருபபது குறதிதது ்கவனம்.

o வாது்ம அல்லது இனிபபுப பணடம் 
நபான்ற விநநா்மான வாச்ன வசீும் 
சபாட்ட்லங்கள் அல்லது அஞசல மீது 
்கவனம்.

பயஙகரவோ்த்்ிறகு எ்ிரோக 
போதுகோத்்ல்
உங்களால என்ன சசயயமுடியும்

ஆயத்்ைோக இருந்ிடுக

• போதுகோப்போன ்ருணத்்ில், முடிந்ோல் 
ஓடுஙகள் 

• வி்ரவா்கவும் அ்ம்தியா்கவும் ந்கரநது 
சசலலுங்கள், ்ாககு்ல்காரர்களின் 
பார்வயில இருநது வி்ல்கதி இருங்கள் 

• உங்கள் உ்ட்ம்க்ளப பின்னால 
விட்டுச் சசலலுங்கள் 

• உங்களுடன் மற்றவர்கள் வரநவணடும் 
என ்கட்டாயபபடுததுங்கள் 

• ஓட முடியவில்டலை எனில் 
ஒளிநதுவகோள்ளுஙகள்

• ஒளிநதுச்காள்ள ம்றவிடம் ந்டுங்கள், 
பார்வயில இருநது வி்ல்கதியிருங்கள் 

• உள்நள பூட்டிகச்காள்ளுங்கள் ஆனால 
உள்நள சதிக்கதிகச்காள்ளா்ீர்கள் 

• சத்ம் நபாடா்ீர. உங்கள் ்்கநபசதி்ய 
ஓ்சயின்றதி ்வததுகச்காள்ளுங்கள் 

• போதுகோப்போன ்ருணத்்ில், முடிந்ோல் 
தபோலைிசுக்கு வ்ரிவியுஙகள் (எண்: 999)

• அ்ைபப்ற்கு பாது்காபபான நதி்்ல 
இல்்ல என்றால, 71999ககு குறுஞசசய்தி 
அனுபபுங்கள். நீங்கள் இருககும் 
இடத்்யும் ்ாககு்ல்காரர்கள் பற்றதிய 
்்கவல்க்ளயும் ச்ரிவியுங்கள்

ஓடு ஒளி வ்ரிவி> >

துப்போக்கிகளோல் அல்லைது ஆயு்ஙகளோல் 
்ோக்கு்ல் நடக்கும் அரி்ோன நிகழவில்  

ஈடுபடுஙகள்
Police@SG பயன்பாட்்ட ப்திவிறக்கம் சசயது 
அல்லது http://www.police.gov.sgககு சசன்று உங்கள் 
அறதிவுத ்திற்ன நசா்திதது பாரபபதுடன் நமல 
்்கவல்க்ளயும் சபற்லாம். Police@SG பயன்பாடு 
வைதியா்கவும் அல்லது உங்கள் அரு்கா்மயிலுள்ள 
அக்கம்பக்க நபா்லதிஸ் ்மயம் மூ்லமா்கவும் 
Community Alert Service (CAS) எனபபடும் சமூ்க 
விைதிபபூட்டுச் நச்வககு ப்திவுசசய்திடுங்கள். 
 
ச்ாணடூைதியரா்க ஆகுங்கள், பின்வரும் 
நடவடிக்்க்களுககு ப்திந்திடுங்கள் 

•	 அக்கம்பக்க கண்கோணிப்புக் குழு (NWG)  
அண்ட வட்டாரத்தில, ஒருவர 
மற்றவரு்டய வடீ்டின்மீதும், 
சநந்்கத்திற்குரிய சபாருள்்கள், மனி்ர்களின் 
நடத்் மற்றும் நடவடிக்்க்கள் ஆ்கதிய்வ 
மீதும் ஒரு ்கண ்வததுகச்காள்ளுங்கள். 
குற்றத ்டுபபு நவடிக்்க்களுககு ஆ்ரவு 
அளித்திடுங்கள்.  

•	 சுறறுக்கோவலைில் குடிைக்கள் (COP) 
்ங்கள் குடியிருபபுப நபட்்டயில 
குற்றங்க்ளத ்டுக்கவும் நதிறுத்வும் 
்கணடுபிடிக்கவும் துடிபபுடன் 
நராநதுசசலலும் எங்கள் குடியிருபபாளர்கள் 
குழுவில ஓர அங்கமா்க ்தி்கழந்திடுங்கள்.  

http://bit.ly/CommPolSchemes எனும் இந் வடீிநயா 
வைதியா்க, எமது ச்ாணடூைதியர ்திட்டம் பற்றதி 
நமலும் ச்ரிநதுச்காள்ளுங்கள் அல்லது உங்கள் 
அரு்கா்மயிலுள்ள அக்கம்பக்க நபா்லதிஸ் 
்மயத்் அ்ைக்க்லாம் அல்லது அஙகு 
வரு்்கத ்ர்லாம்.

www.sgsecure.sg -ககுச் சசலலுங்கள்

Police@SG சசய்லதி்யப ப்திவிறக்கம் 
சசயயுங்கள்

வோகனஙகள்
o சவவநவறு சந்ரபபங்கள் உட்பட ஒநர 

பகு்தியில மீணடும் மீணடும் சுற்று்கதின்ற 
எந்சவாரு வணடி மீதும் ்கவனம்.

o சா்்லநயாரம்  அல்லது ்கட்டடங்கள் 
பக்கத்தில ஓட்டுனர்கள் ்திடீசரன்று 
்்கவிட்டுச் சசலலும் எந்சவாரு வணடி 
மீதும் ்கவனம். 

o வணடியின் அடித்்ர அல்லது பின்பக்கம் 
இறங்கதிய நதி்்லயில உள்ள அ்தி்க சு்மயுள்ள 
எந்சவாரு வணடி மீதும் ்கவனம் 

o மு்றயற்ற மாற்றங்கள் சசயயபபட்ட 
அறதிகுறதி்களுடன் ்கா்ணபபடும் எந்சவாரு 
வணடி மீதும் ்கவனம் 

•	 சநந்்க நபர்க்ள அணு்கா்ீர்கள் அல்லது 
சநந்்கப சபாருட்்க்ளத ச்ாடா்ீர்கள்.  
பாது்காபபு அ்தி்காரிககு ச்ரிவியுங்கள் அல்லது 
அவசர நபா்லதிஸ் உ்விககு, ‘999’ எண்ணில 
நபா்லதி்ச அ்ையுங்கள்.

• Police@SG பயன்பாட்டில i-Witness மூ்லமும் 
நீங்கள் நமல ்்கவல்கள் அனுபப்லாம்

• நபா்லதிசதின் உத்ரவு்க்ளப 
பின்பற்றுங்கள், ்திடீர அ்சவு்கள் ஏதும் 
சசயயநவணடாம்


