
)New York City Family Justice Centers(

فیملی جسٹس سنٹرز کیا ہیں؟

نیو یارک سٹی فیملی جسٹس سنٹرز میں گھریلو تشدد کے شکار لوگ اور ان کے 

بچے اور اس کے ساتھ ساتھ بوڑھے لوگ اوقات کے دوران کسی بھی وقت جا 

سکتے ہیں۔ آپ کے لیۓ مدد کا حصول آسان بنانے کے لیۓ، ہر سنٹر میں بہت 

سی ایجنسیاں موجود ہیں۔ خدمات مفت ہیں اور متام مصیبت زدہ لوگوں کے لیۓ 

مہیا ہیں۔ آپ چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ 

جب آپ سنرث میں آئیں تو محفوظ اور خیال کرنے والی حکومت کی امید رکھیں 

جو آپ کے لیۓ ایک خدمت مہیا کرنے واال شخص فراہم کرے گی۔ آپ پہلی دفعہ 

یہاں آنے پر کالئنٹ سپیشلسٹ سے ملیں گی۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا 

خامت چاہیۓ ہیں۔ کالئنٹ سپیشلسٹ اس کے بعد آپ کی کیس مینیجر کے ساتھ 

میٹینگ کا وقت مقرر کرے گا، جو آپ سے تفصیل سے بات کرے گا اور سنٹر 

میں موجود خدمات کے استعامل میں مدد دے گا۔ 

متام سنٹر محفوظ عامرتوں میں موجود ہیں تاکہ آپ کی حفاظت کو یقینی بنایا 

جا سکے۔ ہر شخص جو ان عامرتوں میں داخل ہوتا ہے اسے داخلے سے پہلے میٹل 

ڈیٹیکٹر سے الزما گزرنا پڑتا ہے۔ براہ مہربانی اپنے ساتھ شناخت کے کاغذ جس پر 

آپ کی تصویر ہو الئیۓ۔ 

"آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنی زیادہ 
مدد موجود تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے لیۓ اب 

موقع ہے۔" 

ایف جے سی کو استعامل کرنے والی کالئنٹ 

فیملی جسٹس سنٹر کس طرح میری مدد کر سکتا ہے؟

کیس مینیجمنٹ آپ کیس مینیجر سے مل سکتی ہیں جو آپ کی رضورتوں کے 

لیۓ لڑ سکتا ہے، اس سے بات کر سکتی ہیں کہ کس طرح محفوظ رہا جا سکتا 

ہے اور خدمات کو استعامل کیا جا سکتا ہے۔ 

نفسیاتی مشورہ نفسیاتی مشورہ آپ اور آپ کے بچوں کے لیۓ مہیا ہے۔ اکیلے اور 

گروپ مشورے دونوں موجود ہیں۔

قانونی معلومات وکیل اور ان کے مددگار بچوں کی نگہبانی، مالقات، اور امیگریشن 

جیسے مسائل کے بارے میں آپ سے بات کر سکتے ہیں۔

پولیس نیو یارک پولیس ڈیپارٹمنٹ کے گھریلو تشدد سے بچاؤ کے افرس جو سنٹر 

میں کام کرتے ہیں جرم کے بارے میں رپورٹ لکھانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ 

وہ آپ کو اس بات کہ پولیس کس طرح محفوظ رہنے میں آپ کی مدد کر سکتی 

ہے کے بارے میں معلومات بھی دے سکتے ہیں۔

استغاثے کی کاروائی گھریلو تشدد جرم ہے۔ ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفرت سے استغاثے 

کے وکیل سنٹر میں موجود ہیں۔ یہ وکیل عدالتوں کے نظام کے بارے میں آپ کے 

کسی بھی سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔

بچوں کا کمرہ آپ کی مدد حاصل کرنے کے دوران آپ کے بچے، 3 سال یا اس 

سے بڑے، بچوں کے کمرے میں کھیل سکتے ہیں۔

بزرگوں سے بد سلوکی کے بارے میں خدمات کیس مینیجر، وکیل، اور استغاثہ آپ 

کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ بزرگوں سے کسی بد سلوکی کا شکار ہیں۔

اپنی مدد آپ کی خدمات عملہ آپ کو عوام کو میرس خدمات ، بجٹ بنانے، بچوں 

کی دیکھ بھال، اور مالی تحفظ میں مدد دے سکتا ہے۔ عملہ آپ کو نوکری کے 

لیۓ تربیت اور تعلیمی پروگراموں سے رابطے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ 

گھریلو تشدد میں مدد کے لیۓ ایک – سٹاپ رسوس سنٹرز

اوقات، پتہ، راستے کی سمت

اوقات: پیر – جمعہ صبح 9:00 – شام 5:00

ٹیلی فون: اپنے قریبی سنٹر سے رابطے کے لیۓ 311 کال کریں۔

نیو یارک سٹی فیملی جسٹس سنٹر، برانکس

198 East 161th Street, Bronx, NY 10451 :ایڈریس

سب وے: B ،4 یا 161st Street Yankee Stadium station D کی طرف

BX13 اور BX16, BX2, BX1 :بس

نیو یارک سٹی فیملی جسٹس سنٹر، بروکلن

350 Jay Street, Brooklyn, NY 11201 :ایڈریس

 سب وے: F ،C ،A یا Jay Street R کی طرف یا 2، 3، 4 یا 5 

Borough Hall کی طرف

B75 اور ،B67 ،B65 ،B61 ،B57 ،B54 ،B51 ،B38 ،B26 ،B25 :بس

نیو یارک سٹی فیملی جسٹس سنٹر، مینھیٹن

80 Centre Street, New York, NY 10013 :ایڈریس

 Z یا J ،کی طرف Brooklyn Bridge-City Hall Station 6 سب وے: 4، 5 یا

 Chambers Street کی طرف، N یا City Hall R کی طرف، 1، 2 یا 3 

Chambers Street کی طرف، یا A یا Chambers Street C کی طرف

M103 اور M22 ،M9 ،M5 :بس

نیو یارک سٹی فیملی جسٹس سنٹر، کوئینز

126-02 82nd Avenue, Kew Gardens, NY 11415 :ایڈریس

 سب وے: E یا F سے Kew Gardens/Union Turnpike کی طرف

Q60 اور Q46 ،Q37 ،Q10 :بس

سٹیٹن آئلینڈ گھریلو تشدد کی رسپانس ٹیم

گھریلو تشدد کے شکار ان لوگوں کے لیۓ جو سٹیٹن آئلینڈ میں رہتے 

 ہیں، معلومات اور حوالے کے لیۓ سٹیٹن آئلینڈ گھریلو تشدد کی 

رسپانس ٹیم کے لیۓ 311 کال کریں۔ مزید جاننے کے لیۓ ای-میل 

 OCDV_DVRT@cityhall.nyc.gov یا اس ویب سائٹ پر جائیں 

www.nyc.gov/domesticviolence

 نیو یارک سٹی فیملی 
جسٹس سنٹرز



The Arab American Family Support Center, Inc./Tamkeen

Barrier Free Living

Bronx County District Attorney’s Office

CAMBA

Center Against Domestic Violence

Day One

FEGS

The Financial Clinic

Garden of Hope

Good Shepherd Services Safe Homes Project

Her Justice

Jewish Association Serving the Aging

Jewish Board of Family and Children’s Services

Kings County District Attorney’s Office

Korean American Family Service Center

Legal Services NYC - Bronx

Manhattan Legal Services NYC

Metropolitan Council on Jewish Poverty

Mount Sinai Sexual Assault & Violence  
Intervention Program

New York Asian Women’s Center

New York City Anti-Violence Project

New York City Department of Information  
Technology and Telecommunications

New York City Human Resources Administration

New York City Police Department

New York County District Attorney’s Office

New York Legal Assistance Group

Northern Manhattan Improvement Corporation

Queens County District Attorney’s Office

Queens Legal Services

Safe Horizon

Sanctuary for Families

Sauti Yetu Center for African Women

Shorefront Y

South Brooklyn Legal Services

STEPS to End Family Violence 

St. Luke’s Roosevelt Crime Victims Treatment Center

Urban Justice Center

Urban Resource Institute

Violence Intervention Program, Inc.

Weinberg Center for Elder Abuse Prevention

W!SE (Working in Support of Education)

محفوظ رہنا

اگر آپ سے برا سلوک کیا جا رہا ہے، تو یہ اقدامات آپ کو محفوظ 

رہنے میں مدد دے سکتے ہیں:

اگر آپ خطرے میں ہیں یا اپنے رشیک حیات کے ہاتھ زخمی ہیں 	 

تو 911 کال کریں۔

اپنے بچوں کو پولیس کو فون کرنا سیکھائیں اور پر تشدد موقعے 	 

پر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں۔

اپنے اور اپنے بچوں کے لیۓ کسی ایمرجنسی کے دوران پناہ کے 	 

لیۓ ایک محفوظ جگہ کا انتخاب کریں۔

رات کو اور جب آپ اپنا گھر چھوڑ کر جائیں تو متام کھڑکیاں اور 	 

دروازے بند کر لیں۔

اپنے بچوں کے سکول/ڈے کیرئ کو اطالع دیں کہ کسے بچوں کو 	 

لے جانے کی اجازت ہے۔ 

اپنے فون منرب کو غیر درج شدہ کروانے کے لیۓ درخواست دیں۔	 

اگر ممکن ہو تو اپنے گھر کا پتہ کسی کو نہ دیں، تشدد کرنے 	 

والے کو بالکل نہ بتائیں کہ آپ کہاں رہ رہی ہیں۔

باہر اکیلے نہ جائیں۔	 

اگر ممکن ہو تو، کام پر کسی شخص کو اپنی فون کال چیک 	 

کرنے کو کہیں، اپنے دفرت کا فون منرب اور ای-میل تبدیل کروانے 

کی درخواست کریں، دفرت آنے اور گھر واپس جانے کے لیۓ اپنا 

راستہ بدل لیں اور اپنے اوقات میں بھی تبدیلی کر لیں۔

اگر آپ کو ایمرجنسی میں گھر سے نکلنا پڑے تو اپنے اور اپنے 	 

بچوں کے متام اہم کاغذات ساتھ لے لیں:

پاسپورٹ/گرین کارڈ/ورک پرمٹ	 

سوشل سیکیوریٹی کارڈ/برتھ رسٹیفیکیٹ	 

بنک سٹیٹمنٹ/کریڈٹ کارڈ/چیک بک	 

ٹیکس ریٹرن/تنخواہ کے چیک کا حصہ	 

گھر کے کاغذ/لیز	 

پروٹیکشن آرڈر	 

بچوں کی نگہبانی/مالقات کے آرڈر	 

نکاح نامہ	 

بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ/سکول کا ریکارڈ	 

جاننے والوں کے منرب اور ایڈرس اور فون کارڈ	 

تشدد کرنے والے کی تصویر	 

تشدد کا ثبوت اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو اس میں 	 

ای-میل، ٹیکسٹ، یا ڈائری بھی شامل ہے۔

کچھ ڈالز، فالتو چابیاں، کپڑے، دوائیاں، اور اہم کاغذات ایک 	 

بیگ میں ڈال کر کسی محفوظ جگہ یا کسی اعتبار والے شخص 

کے پاس رکھ دیں۔

اگر آپ یا کوئی ایسا جس کو آپ جانتے ہوں گھریلو تشدد کا شکار ہو تو، مدد موجود ہے۔

نیو یارک شھر کی 24-گھنٹے مہیا گھریلو تشدد کی ہاٹ الئن کے لیۓ 311 کال کریں۔

ایمرجنسی میں 911 کال کریں

مدد متام زبانوں میں مہیا ہے

www.nyc.gov

" اس پروگرام نے مجھے اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت میں مدد دی ہے۔ اس نے مجھے اپنی سوچوں کو اکٹھا کرنے کے لیۓ 
ایک محفوظ جگہ دی، ٹیلی فون استعامل کیا، اور کمپیوٹر پر نوکری ڈھونڈنے کا موقع دیا۔ مجھے جو کچھ بھی چاہیے تھا، 

اس پروگرام نے خوشی سے مجھے دیا۔" ایف جے سی کو استعامل کرنے والی کالئنٹ

رشاکت دار

Urdu


