
اگر آپ گھریلو تشدد کے شکار ہیں، تو پولیس اور عدالتیں مدد کر سکتی ہیں۔ 
پولیس جو کر سکتی ہے: 

 *تشدد سے دور ایک محفوظ جگہ تالش کرنے میں آپ کی مدد۔ 
 *اس بارے میں آپ کو آگاہ کہ عدالت آپ کو تشدد سے بچانے میں کس طرح مدد کر سکتی ہے۔ 

 *آپ اور آپ کے بچوں کو پہنچنے والی کسی بھی چوٹ کی طبی دیکھ بھال حاصل کرنے میں مدد۔ 
 *اپنے گھر سے ضروری سامان النے میں آپ کی مدد۔ 

 *آپ کو تشدد کے بارے میں پولیس رپورٹس کی کاپیاں فراہم۔ 
 *فوجداری عدالت میں شکایت درج کرا، اور آپ کو بتا سکتی ہے کہ آپ کی مقامی فوجداری اور خاندانی عدالتیں کہاں واقع ہیں۔ 

عدالتیں جو کر سکتی ہیں: 
 * اگر وہ شخص جس نے آپ کو نقصان پہنچایا یا آپ کو دھمکی دی وہ خون یا شادی کے ذریعے رشتہ دار ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ آپ کا بچہ ہے، 
یا کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ آپ ہیں یا ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، پھر آپ کو اپنا کیس فیملی کورٹ، فوجداری عدالت یا دونوں میں لے جانے کا حق ہے۔ 

 *آپ کو درکار فارم فیملی کورٹ اور فوجداری عدالت سے دستیاب ہیں۔ 
 * عدالتیں آپ کو، آپ کے بچوں اور کسی بھی گواہ کے لیے تحفظ کا عارضی حکم فراہم کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہیں جو اس کی درخواست کر سکتے ہیں۔ 

 *فیملی کورٹ آپ کی مدد کے لیے ایک وکیل کا تقرر کر سکتی ہے اگر عدالت کو معلوم ہو کہ آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ 
 *فیملی کورٹ آپ کے بچوں کی عارضی مدد اور آپ کے بچوں کی عارضی تحویل کا حکم دے سکتی ہے۔ 

نیویارک الء اسٹیٹ: کیا آپ گھریلو تشدد کا شکار ہیں؟ اگر آپ کو ابھی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ 911 پر کال کر سکتے ہیں تاکہ پولیس آپ کے پاس آئے۔ آپ گھریلو 
تشدد کی ہاٹ الئن پر بھی کال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی کمیونٹی میں جو مدد حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ ہاٹ الئن پر کسی وکیل سے رازدارانہ بات کر سکتے 

ہیں، بشمول: آپ زخمیوں کا عالج کہاں کر سکتے ہیں، آپ کو پناہ کہاں مل سکتی ہے، آپ کو کہاں مدد مل سکتی ہے، اور آپ محفوظ رہنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ 
نیویارک اسٹیٹ 24 گھنٹے گھریلو اور جنسی تشدد کا ہاٹ الئن نمبر 6906-942-800-1 ہے۔ وہ آپ کو کئی زبانوں میں معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بہرے ہیں 
یا آپ کو مشکل سے سنائی دیتا ہے تو 711 پر کال کریں۔ یہ وہ کام ہے جو پولیس کر سکتی ہے: وہ محفوظ جگہ تالش کرنے میں آپ اور آپ کے بچوں کی مدد کر سکتی 
ہیں جیسے کہ خاندان یا دوستوں کا گھر یا آپ کی کمیونٹی میں پناہ گاہ۔ آپ افسر سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو لے جائے یا آپ اور آپ کے بچوں کو اپنی کمیونٹی میں 

محفوظ مقام پر پہنچنے میں مدد کرے۔ وہ آپ کو مقامی گھریلو تشدد کے پروگرام سے منسلک کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ وہ آپ کو طبی دیکھ بھال کے لیے ہسپتال یا کلینک 
جانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ وہ آپ کی ذاتی چیزیں حاصل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ انہیں اس واقعے پر بحث کرنے والی رپورٹ مکمل کرنا ہوگی۔ جائے وقوعہ 
سے نکلنے سے پہلے وہ آپ کو اس پولیس رپورٹ کی ایک کاپی دیں گے۔ یہ مفت ہے۔ اگر آپ کسی جرم کا شکار ہیں تو وہ، اور کبھی کبھار، آپ کو نقصان پہنچانے والے 

شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ گرفتار شخص کو کسی بھی وقت رہا کیا جا سکتا ہے، اس لیے اپنی حفاظت کے لیے منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے ساتھ 
بدسلوکی کی گئی ہے یا آپ کو دھمکی دی گئی ہے، تو آپ پولیس یا ڈسٹرکٹ اٹارنی سے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں: اس شخص کے خالف مجرمانہ شکایت درج کرائیں 
جس نے آپ کو نقصان پہنچایا۔ اگر ڈسٹرکٹ اٹارنی عدالت میں فوجداری مقدمہ دائر کرتا ہے تو فوجداری عدالت سے آپ اور آپ کے بچے کے تحفظ کا حکم جاری کرنے 

کی درخواست کریں۔ آپ کو اپنی مقامی فیملی کورٹ میں خاندانی جرم کی درخواست دائر کرنے کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ آپ کو فیملی کورٹ سے اپنے اور اپنے 
بچوں کے تحفظ کا حکم طلب کرنے کا بھی حق ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی آپ فیملی کورٹ سے درخواست کر سکتے ہیں: آپ کے خاندانی جرم کی درخواست اسی دن 

دائر کرنا جس دن آپ عدالت جائیں گے۔ جس دن آپ دائر کریں گے اسی دن یا اگلے دن عدالت میں آپ کی درخواست سننے کے لیے عدالت کھلی ہے۔ صرف ایک جج تحفظ 
کا حکم جاری کر سکتا ہے۔ جج آپ کو نقصان پہنچانے والے شخص کے خالف فوجداری یا خاندانی عدالت کے مقدمے کے حصے کے طور پر ایسا کرتا ہے۔ فیملی کورٹ 
یا فوجداری عدالت میں تحفظ کا حکم یہ کہہ سکتا ہے: کہ دوسرے شخص کا میل، فون، کمپیوٹر یا دوسرے لوگوں سے آپ سے کوئی بات چیت یا معاہدہ نہیں ہے۔ کہ دوسرا 

شخص آپ سے اور آپ کے بچوں، آپ کے گھر، نوکری یا اسکول سے دور رہے۔ کہ دوسرا شخص آپ یا آپ کے بچوں کے خالف حملہ، ہراساں، دھمکی، گال دبانے یا کسی 
اور خاندانی جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ کہ دوسرا شخص اپنے آتشیں اسلحے اور آتشیں اسلحے کے الئسنس میں تبدیل ہو جائے اور مزید آتشیں اسلحہ حاصل نہ کرے۔ کہ آپ 
کے پاس اپنے بچوں کی عارضی تحویل ہے۔ کہ دوسرا شخص بچے کی عارضی سپورٹ کرے۔ کہ دوسرا شخص آپ کے پالتو جانوروں یا خدمت کرنے والے جانوروں کو 
نقصان نہ پہنچائے۔ اگر فیملی کورٹ بند ہے کیونکہ یہ رات، ویک اینڈ یا چھٹی کا دن ہے، تو آپ تحفظ کا حکم مانگنے کے لیے فوجداری عدالت میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ 

انگریزی نہیں بولتے ہیں یا اچھی طرح نہیں بول سکتے ہیں، تو آپ پولیس، ڈسٹرکٹ اٹارنی، یا فوجداری یا فیملی کورٹ سے اپنے کے لیے آپ کی زبان بولنے واال ایک مترجم 
طلب کر سکتے ہیں۔ وہ مترجم پیش آئے واقعات کی وضاحت کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ آپ اپنی مقامی فیملی کورٹ سے تحفظ کا آرڈر مانگنے کے لیے درکار فارم 

حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اسے آن الئن بھی حاصل کر سکتے ہیں: www.NYCourts.gov/forms. آپ کو تحفظ کا حکم طلب کرنے کے لیے وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ 
آپ کو فیملی کورٹ میں وکیل کرنے کا حق ہے۔ اگر فیملی کورٹ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی وکیل کی ادائیگی کے متحمل نہیں ہیں، تو اسے آپ کو مفت میں ملنا چاہیے۔ اگر 
آپ شکایت یا خاندانی عدالت کی درخواست دائر کرتے ہیں، تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اس کی سچائی کی قسم کھائیں کیونکہ قانونی دستاویز جو آپ جانتے ہیں کہ جھوٹا 

ہے درج کرنا جرم ہے۔ (NYS مجرمانہ طریقہ کار کا قانون، سیکشن (6) 530.11 (    

نیویارک اسٹیٹ 
24 گھنٹے گھریلو اور جنسی 

تشدد کا ہاٹ الئن 
1-800-942-6906

انگریزی اور Español، کثیر زبان کی رسائی 
نیشنل ریلے سروس برائے گونگے یا بمشکل سماعت والے:711 

نیویارک شہر (تمام زبانیں)
621-800-1-امید )4673( یا 311 


)VINE( متاثرین کی معلومات اور اطالع ہر روز

متاثرین نیو یارک ریاست ریاستی جیل یا مقامی جیلوں میں بند افراد کی حالت اور رہائی کی تاریخوں سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام 
کے بارے میں مزید معلومات اور رجسٹر کرنے کا طریقہ کے لیے، اس پر کال کریں

www.vinelink.com 888-1 یا-VINE-4NY )1-888-846-3469(

 )STATEWIDE AUTOMATED VICTIM INFORMATION AND NOTIFICATION( )SAVIN-NY( ریاست بھر میں خودکار شکار کی معلومات اور اطالع
تحفظ کا حکم دیے جانے کے وقت مطلع کیے جانے کے لیے متاثرین کی اطالع کا پروگرام جس سے گھریلو تشدد کے متاثرین کو رجسٹر کرنے میں سہولت ہوتی ہے 

www.nyalert.gov

عدالت کی معلومات 

نیویارک شہر—فوجداری عدالت کی معلومات 
 1-646-386-4500

NYS کے دیگر عالقوں کے لیے عدالتی معلومات حاصل کرنے کے لیے، 
 جواب دینے والے افسر سے عدالتی نمبر طلب کریں، اپنی فون ڈائرکٹری سے
 مشورہ کریں، یا گھریلو اور جنسی تشدد کی ہاٹ الئن (1-800-942-6906(

پر کال کریں۔




