ĐƯỜNG DÂY AN NINH QUỐC GIA THƯỜNG TRỰC

1800 1234 00

Nhân viên tổng đài thông thạo sẽ không coi thường
bất kỳ cuộc gọi nào. Quý vị có thể giấu tên.

Hãy giúp bảo vệ nước úc khỏi bị nạn khủng bố.
www.chemicalsecurity.gov.au

Có nhiều hóa chất gia dụng có thể
được sử dụng chế tạo bom.
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Nhân viên tổng đài thông thạo sẽ không coi thường
bất kỳ cuộc gọi nào. Quý vị có thể giấu tên.

Nhiều hóa chất chúng ta
dùng hàng ngày đã được
bọn khủng bố sử dụng
trong những vụ tấn công
như lần ở Bali, London
và Mumbai.
Ngay tại Úc, một số trường hợp bắt bớ đã xảy ra có liên quan tới
quân khủng bố tình nghi tìm cách mua hóa chất thông dụng để chế
tạo bom.
Tất cả chúng ta đều có thể giúp ngăn chặn để trường hợp như vậy
khỏi xảy ra nữa, và chuyện đó không khó khăn gì hết. Nếu để ý có
bất kỳ điều gì khác lạ, quý vị phải tin tưởng trực giác của mình.
Hãy gọi cho Đường dây An ninh Quốc gia Thường trực và báo cho
nhân viên tổng đài thông thạo của chúng tôi biết quý vị nhìn thấy
những gì và vì sao quý vị cho rằng sự việc đó là đáng nghi.

Những hóa chất gì?
Hiện có 96 hóa chất thuộc diện đáng lo ngại đối với vấn đề an ninh.
Nhiều loại hóa chất này có ngay trong nhà quý vị chẳng hạn như phân
bón thông thường, hóa chất sử dụng cho hồ bơi và chất tẩy trắng.
Tại trang mạng www.chemicalsecurity.gov.au có đăng trọn danh
sách.
Điều quan trọng cần làm là quý vị trình báo cho Đường dây An ninh
Quốc gia Thường trực biết hoạt động khả nghi. Nếu nghi ngờ, quý vị
nên trình báo.

Gọi điện thoại là phòng tuyến đầu tiên của chúng ta.
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Ví dụ của những hành 			
vi đáng nghi
Điều quan trọng nhất là quý vị nên tin tưởng trực giác của mình.
Nếu có điều gì ra vẻ khả nghi, tốt hơn hết là quý vị gọi cho Đường
dây Thường trực.
Quý vị có thể giấu tên và nhân viên tổng đài thông thạo của chúng
tôi sẽ muốn biết quý vị nhìn thấy những gì và vì sao quý vị cho rằng
đây là sự việc khả nghi.
Những sự việc có khi quý vị nên để ý là:
`` Có người tồn trữ hóa chất sử dụng cho hồ bơi nhưng họ không
có hồ bơi
`` Thùng rác đựng đầy các thùng hóa chất trống
`` Mùi hóa chất
`` Sở hữu, tồn trữ hóa chất hoặc vất bỏ hóa chất một cách khác
thường
`` Hành vi đáng nghi xung quanh các kho tồn trữ và nhà máy.
Đây chỉ là một số ví dụ những gì có thể gọi là khả nghi. Quý vị phải
luôn tin tưởng trực giác của mình. Nếu quý vị thấy có điều gì khác
lạ, hãy gọi cho Đường dây Thường trực thông báo cho chúng tôi biết
về mối lo ngại của quý vị. Thông tin của quý vị có khi chính là chi tiết
nhỏ cần thiết để hiểu rõ vấn đề lớn hơn.

