
عنوان 40: بورڈ آف کریکشن

باب 1: اصالحی سہولیات

غیر امتیازی سلوک۔ 1-01 §
   (a)     پالیسی۔ زیر حراست افراد کے ساتھ نسل، مذہب، قومیت، جنس، جنسی رجحان، جنس، معذوری، عمر یا سیاسی عقیدے کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اصطالح "حراست میں شخص" کا مطلب ہے
نیویارک سٹی ڈیپارٹمنٹ آف کریکشن ("محکمہ") کی تحویل میں کوئی بھی شخص۔ "قیدی" اور "قیدی" دونوں کا مطلب اس پورے عنوان میں "حراست میں شخص" ہے، اور بورڈ قوانین کو جاری کرنے میں شخصی زبان کو جدید بنائے
گا، تاکہ "قیدی" اور "قیدی" کے استعمال کو مرحلہ وار ختم کیا جا سکے۔ "زیر حراستی" کا مطلب ہے کسی بھی شخص کی حراست میں جو مجرمانہ الزام کا انتظار کر رہا ہو۔ "سزا یافتہ قیدی" کا مطلب ہے زیر حراست کوئی بھی
شخص جو محکمہ کی تحویل میں ایک سال تک کی سزا کاٹ رہا ہو۔

   (b)    مساوی تحفظ۔

قیدیوں کو تمام فیصلوں میں مساوی مواقع فراہم کیے جائیں گے جن میں کام اور رہائش کی تفویض، درجہ بندی، اور نظم و ضبط شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں۔ (1)      

قیدیوں کو تعلیمی، مذہبی، پیشہ ورانہ، تفریحی، یا عارضی رہائی سمیت، لیکن ان تک محدود نہیں، کسی بھی دستیاب پروگرام کے لیے یکساں تحفظ اور مساوی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ (2)      

ہر سہولت پروگرام، ثقافتی سرگرمیاں اور ان نسلی اور نسلی گروہوں کے لیے موزوں خوراک فراہم کرے گی جن میں قیدیوں کی آبادی میں نمایاں نمائندگی ہے، بشمول سیاه فام اور ہسپانوی قیدی۔ (3)      

اس سیکشن میں شامل کوئی چیز محکمہ کو کسی خاص پروگرام یا موقع کے لیے عقلی معیار استعمال کرنے سے نہیں روکے گی۔ (4)      

   (c)    ہسپانوی قیدی اور عملہ۔

ہر سہولت کے پاس کافی تعداد میں مالزمین اور رضاکار ہوں گے جو ہسپانوی زبان میں روانی رکھتے ہوں تاکہ ہسپانوی قیدیوں کو مختلف سہولتوں کے پروگراموں اور سرگرمیوں بشمول قانون الئبریری کے استعمال اور (1)      
پیرول کی درخواستوں کو سمجھنے اور ان میں حصہ لینے میں مدد فراہم کی جا سکے۔

ہر ہاؤسنگ یونٹ میں دو لسانی قیدیوں کو یونٹ اور قانون کی الئبریری میں ہسپانوی بولنے والے قیدیوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ (2)      

اصالحی عملے سے قیدیوں تک کسی بھی اہم معاملے پر مواصلت، بشمول واقفیت، قانونی تحقیق، سہولتی پروگرام، طبی طریقہ کار، کم از کم معیارات اور تادیبی ضابطہ ہسپانوی اور انگریزی میں ہونا چاہیے۔ (3)      

اصالحی اہلکاروں کی طرف سے نیو یارک سٹی کے قیدیوں کے ساتھ باقاعدگی سے ملوث بیرونی افراد یا تنظیموں تک کسی بھی اہم معاملے پر مواصلت ہسپانوی اور انگریزی میں ہوگی۔ (4)      

ہسپانوی بولنے والے قیدیوں کو ہسپانوی میں چھپی ہوئی اشاعتوں اور اخبارات کو پڑھنے اور ہسپانوی میں نشر ہونے والے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں کو سننے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ سہولت والی (5)      
الئبریریوں میں ہسپانوی زبان کی کتابیں اور مواد شامل ہونا چاہیے۔

   (d)    مختلف زبانیں

قیدیوں کو دوسرے قیدیوں اور سہولت سے باہر کے لوگوں کے ساتھ میل، ٹیلی فون، یا ذاتی طور پر، کسی بھی زبان میں بات چیت کرنے کی اجازت ہوگی، اور وه کسی بھی زبان میں تحریری مواد پڑھ اور وصول کرسکتے (1)      
ہیں۔

محکمہ کی طرف سے غیر انگریزی بولنے والے قیدیوں کے لیے ترجمے کی خدمات تک فوری رسائی کو یقینی بنانے میں مدد کے لیے انتظامات کیے جائیں گے۔ (2)      

اس بات کو یقینی بنانے کے لیے طریقہ کار استعمال کیا جائے گا کہ غیر انگریزی بولنے والے قیدی سہولت کے عملے کے اراکین کی تمام تحریری اور زبانی بات چیت کو سمجھتے ہیں، بشمول واقفیت کے طریقہ کار، صحت (3)      
کی خدمات کے طریقہ کار، سہولت کے قواعد اور تادیبی کارروائیوں سمیت لیکن ان تک محدود نہیں۔

(ترمیم شده سٹی ریکارڈ 7/22/2019، اثر 8/21/2019)

حراست میں لوگوں کی درجہ بندی۔ 1-02 §
   (a)     پالیسی۔ اس سیکشن کے تقاضوں سے ہم آہنگ محکمہ حراست میں لوگوں کے لیے درجہ بندی کا نظام استعمال کرے گا۔

   (b)    زمره جات۔ 

:سزا یافتہ افراد کو مقدمے یا امتحان کا انتظار کرنے والے لوگوں سے الگ اور الگ رکھا جائے گا، سوائے اس وقت کے جب (1)      

         (i) RMAS 40 ہاؤسنگ یونٹس، جن کی وضاحت RCNY § 6-03 (b)(16) میں کی گئی ہے؛

         (ii) 40 خصوصی میڈیکل ہاؤسنگ یونٹس، جن کی وضاحت RCNY § 6-03 (b)(17) میں کی گئی ہے؛

         (iii) 40 مخصوص ذہنی صحت کی رہائش، جس کی وضاحت RCNY § 6-03 (b)(18) میں کی گئی ہے؛

         (iv) حاملہ شخص کی رہائش اور محکمہ نرسری؛ اور

         (v) 18 سے 21 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے مخصوص رہائشی عالقے۔

پیراگراف (1) کے ذیلی پیراگراف میں درج ہاؤسنگ عالقوں میں ٹرائل یا امتحان کے منتظر لوگوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، سزا یافتہ افراد کو ایسے (v) سے (i) جہاں سزا یافتہ افراد کو اس ذیلی تقسیم کے ذیلی پیراگراف (2)      
لوگوں کے طور پر سمجھا جائے گا جو ٹرائل یا امتحان کا انتظار کر رہے ہیں۔ رہائش کے عالوه تمام مقاصد۔

:میں بیان کرده مستثنیات کے تحت، درج ذیل گروپ بندیوں کو الگ الگ رکھا جائے گا RCNY § 1-02 (b)(4) پیراگراف (1) میں بیان کرده زمروں کے اندر، اور 40 (3)      

         (i) مرد بالغ، عمریں 22 سال اور اس سے زیاده؛

         (ii) مرد نوجوان بالغ، جن کی عمریں 18 سے 21 سال تک شامل ہیں۔

         (iii) خواتین بالغ، عمریں 22 سال اور اس سے زیاده؛

         (iv) خواتین نوجوان بالغ، جن کی عمریں 18 سے 21 سال تک شامل ہیں۔

:نوجوان بالغوں کو بڑوں سے الگ اور الگ رکھا جائے گا، سوائے اس کے کہ جب میں رکھا جائے (4)      

         (i) 40 خصوصی میڈیکل ہاؤسنگ یونٹس، جیسا کہ RCNY § 6-03 (b)(17) میں بیان کیا گیا ہے؛

         (ii) 40 خصوصی ذہنی صحت کی رہائش، جیسا کہ RCNY § 6-03 (b)(18) میں بیان کیا گیا ہے؛

         (iii) حاملہ شخص کی رہائش اور محکمہ نرسری۔

   (c)    18 سے 21 سال کی عمر کے قیدیوں سمیت۔ 

سے 21 سال کی عمر کے زیر حراست لوگوں کے لیے رہائش ایسے لوگوں کو عمر کے مطابق پروگرامنگ فراہم کرے گی۔ 18 (1)      

 ڈیٹا اکٹھا کرنا اور جائزه لینا۔    (2)      

         (i) محکمہ بورڈ کو ماہانہ عوامی مردم شماری فراہم کرے گا جس میں دکھایا جائے گا کہ کون سے ہاؤسنگ یونٹس اور سہولیات 18 سال اور 19-21 سال کی عمر کے افراد کو رہائش پذیر ہیں۔ مردم شماری اس بات کی نشاندہی
کرے گی کہ ہر یونٹ میں کتنے نوجوان بالغ ہیں، ہر یونٹ کے رہائشی زمرے (مثالً، عام آبادی، حفاظتی تحویل، خصوصی طبی، خصوصی ذہنی صحت، حاملہ، نرسری، وغیره)، اور آیا یہ یونٹ ایک نوجوان ہے۔ صرف بالغوں کے لیے
یونٹ یا مشترکہ ہاؤسنگ یونٹ۔

         (ii) محکمہ بورڈ کو ان تمام یونٹوں کے مقامات کی اطالع دے گا جو ہر سہولت میں صرف بالغ افراد کے لیے ہاؤسنگ یونٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، بشمول وه تاریخیں جن میں ہر یونٹ نے صرف بالغوں کے لیے کام
کرنے والے یونٹ کے طور پر کام کرنا شروع کیا تھا اور وه تاریخ جب ہر یونٹ نے بطور ایک یونٹ کام کرنا بند کیا تھا۔ صرف نوجوان بالغ یونٹ (اگر قابل اطالق ہو)۔

         (iii) ڈپارٹمنٹ بورڈ کو ماہانہ، عوامی رپورٹس فراہم کرے گا کہ وه رہائش کے لیے اپنے منصوبوں اور زیر حراست نوجوان بالغوں کو عمر کے مطابق پروگرامنگ اور خدمات فراہم کرے گا (یعنی نوجوان بالغ منصوبہ)۔ ماہانہ
رپورٹ میں رپورٹنگ مہینے کے پہلے دن تک درج ذیل معلومات شامل ہوں گی لیکن ان تک محدود نہیں ہوں گی۔
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            (A) نوجوان بالغوں کی تعداد، مجموعی طور پر اور جنس، حراستی حیثیت (یعنی، زیر حراست، سزا یافتہ)، اور "M" عہده، اور کل نوجوان بالغ آبادی میں سے ہر زمرے میں نوجوان بالغوں کا فیصد اور DOC کے لحاظ سے
الگ۔ مجموعی طور پر آبادی؛

            (B) نوجوان بالغوں کی تعداد، مجموعی طور پر اور سہولت کے لحاظ سے اور صرف نوجوان بالغ افراد کے مقابلے میں مشترکہ ہاؤسنگ یونٹس کے لحاظ سے، اور زیر حراست کل نوجوان بالغ آبادی میں سے ہر زمرے میں
نوجوان بالغ آبادی کا فیصد؛

            (C) صرف بالغوں کے لیے رہائشی اکائیوں میں نوجوان بالغوں کی تعداد، مجموعی طور پر اور درجہ بندی کی سطح اور تحویل کی حیثیت کے لحاظ سے الگ۔

            (D) مشترکہ ہاؤسنگ یونٹس میں نوجوان بالغوں کی تعداد، مجموعی طور پر اور درجہ بندی کی سطح اور تحویل کی حیثیت کے لحاظ سے الگ الگ؛

            (E) ًمیڈیکل اور دماغی صحت کے ہاؤسنگ یونٹس میں نوجوان بالغوں کی تعداد، مجموعی طور پر اور یونٹ کی قسم (مثال، CAPS، PACE، Detox، اور Mental Observation) کے لحاظ سے الگ الگ؛

            (F) پابندی والے ہاؤسنگ یونٹس میں نوجوان بالغوں کی تعداد، مجموعی طور پر اور رہائش کی قسم اور سطح کے لحاظ سے الگ الگ؛

            (G) رپورٹنگ کے مہینے کے دوران سہولت کے لحاظ سے فعال نوجوان صرف بالغوں کے رہائشی عالقوں کی تعداد؛

            (H) محکمہ کی طرف سے پیش کرده نوجوان بالغ آبادی کے ساتھ کام کرنے پر توجہ مرکوز کرنے والے عملے کی تربیت کی فہرست اور تفصیل (مثالً، سیف کرائسز مینجمنٹ، براه راست نگرانی)؛

            (I) پیش کرده ہر تربیت کے لیے، نوجوان بالغوں کے ساتھ کام کرنے والے عملے کی تعداد اور فیصد، مجموعی طور پر (محکمہ بھر میں) اور سہولت کے لحاظ سے اور نوجوان بالغ تربیت حاصل کرنے کی حیثیت کے لحاظ
سے الگ کیا گیا ہے (قابل، تربیت یافتہ لیکن میعاد ختم، کبھی تربیت یافتہ نہیں)؛

            (J) سہولت، رہائش کی قسم (صرف بالغوں کے لیے، مالپ شده) اور فراہم کننده کے لحاظ سے نوجوان بالغوں کے پروگرام کی پیشکشوں کی فہرست اور تفصیل، بیرونی فراہم کنندگان کی طرف سے پیش کرده ڈیپارٹمنٹ کی
زیر قیادت پروگرامنگ اور پروگرامنگ کی وضاحت؛

            (K) انفرادی رویے سے متعلق سپورٹ پالن کے ساتھ زیر حراست نوجوان بالغوں کی تعداد اور فیصد؛ اور

            (L) کوئی دوسری معلومات جو محکمہ یا بورڈ ینگ ایڈلٹ پالن کی تشخیص سے متعلقہ سمجھے۔

            (M) 40 بورڈ اور محکمہ مشترکہ طور پر بورڈ کی منظوری کے لیے RCNY § 1-02 (c)(2) کے لیے درکار معلومات کے لیے رپورٹنگ ٹیمپلیٹس تیار کریں گے۔

   (d)    شہری جرائم کے لیے زیر حراست لوگ۔ وه لوگ جو براه راست فوجداری عمل میں شامل نہیں ہیں اور دیوانی کارروائی، دیوانی توہین یا مادی گواه سمیت دیگر وجوہات کی بناء پر قید ہیں، انہیں جیل کی باقی آبادی سے الگ
اور الگ رکھا جائے گا اور، اگر ممکن ہو تو، ایک مختلف ڈھانچے میں یا بازو انہیں کم از کم اتنے ہی حقوق، مراعات اور مواقع فراہم کیے جائیں جو زیر حراست دوسرے لوگوں کے لیے دستیاب ہیں۔

:اس زمرے کے اندر، درج ذیل گروہوں کو الگ الگ رکھا جائے گا (1)      

         (i) مرد بالغ، عمریں 22 سال اور اس سے زیاده؛

         (ii) مرد نوجوان بالغ، جن کی عمریں 18 سے 21 سال تک شامل ہیں۔

         (ii) خواتین بالغ، عمریں 22 سال اور اس سے زیاده؛

         (iv) خواتین نوجوان بالغ، جن کی عمریں 18 سے 21 سال تک شامل ہیں۔

   (e)    محدود مالپ۔ اس سیکشن میں شامل کوئی بھی چیز مختلف زمروں یا گروه بندیوں میں زیر حراست لوگوں کو کسی خاص مقصد کے لیے ایک ہی عالقے میں رہنے سے نہیں روکے گی، بشمول تفریح، کالسز، رابطے کے
دورے یا طبی ضرورت۔

   (f)    سیکورٹی کی درجہ بندی۔ 

محکمہ حراست میں لوگوں کو گروپ کرنے کے لیے درجہ بندی کا نظام استعمال کرے گا جس کی کم از کم مطلوبہ نگرانی اور حفاظت کی حد کے مطابق ہے۔ (1)      

:درجہ بندی کا نظام درج ذیل ضروریات کو پورا کرے گا (2)      

         (i) یہ تحریری طور پر ہوگا اور اس میں بنیادی مقاصد، درجہ بندی کے زمرے، استعمال شده متغیرات اور معیارات، استعمال شده طریقہ کار اور ہر زمرے میں تعیناتی کے زیر حراست شخص کے لیے مخصوص نتائج کی
وضاحت ہوگی۔

         (ii) اس میں کم از کم دو (2) درجہ بندی کے زمرے شامل ہوں گے۔

         (iii) یہ اصالحی نظام میں داخل ہونے پر ابتدائی درجہ بندی فراہم کرے گا۔ اس طرح کی درجہ بندی میں زیر حراست شخص کے بارے میں صرف متعلقہ حقائق پر مبنی معلومات کو مدنظر رکھا جائے گا، جو تصدیق کرنے کے
قابل ہو۔

         (iv) یہ مناسب مناسب عمل کے ساتھ ہر مرحلے پر زیر حراست شخص کی شمولیت کا انتظام کرے گا۔

         (v) سب سے زیاده پابندی والی حفاظتی حیثیت میں رکھے گئے لوگوں کو صرف ان حقوق، مراعات اور مواقع سے انکار کیا جائے گا جو ان کی حیثیت سے براه راست تعلق رکھتے ہیں اور جو انہیں کسی دوسرے وقت یا جگہ
پر فراہم نہیں کیے جاسکتے ہیں جو کہ زیر حراست دیگر افراد کو فراہم کیے گئے ہیں۔

         (vi) یہ ایسے لوگوں کا جائزه لینے کے لیے میکانزم فراہم کرے گا جو سب سے زیاده پابندی والی حفاظتی حیثیت میں رکھے گئے وقفوں سے چار (4) ہفتوں سے زیاده نہ ہوں جو مقدمے کے منتظر افراد کے لیے اور سزا یافتہ
لوگوں کے لیے آٹھ (8) ہفتوں سے زیاده نہ ہوں۔

(eff. 7/9/2021 ،؛ ترمیم شده سٹی ریکارڈ eff. 1/23/20166/9/2021 ،ترمیم شده سٹی ریکارڈ 12/24/2015)

ذاتی حفظان صحت۔ 1-03 §
   (a)    پالیسی۔ ہر سہولت قیدیوں کی ذاتی حفظان صحت کے معقول معیارات فراہم کرے گی اور اسے برقرار رکھے گی۔

ب)    بارش)   

گرم اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ شاور تمام قیدیوں کو روزانہ دستیاب کرائے جائیں گے۔ امریکن پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن کے گرم پانی کے درجہ حرارت کے اصولوں پر عمل کیا جائے گا۔ سہولت صحت کی ضروریات کے (1)      
مطابق، قیدیوں کو وقتا فوقتا نہانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شاور ایریا کو ہفتے میں کم از کم ایک بار صاف کیا جانا چاہیے۔

اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (1) کے باوجود، تعزیری علیحدگی میں قید قیدیوں کو شاور تک روزانہ رسائی سے انکار کیا جا سکتا ہے تاکہ نہانے کے راستے میں، نہانے کے دوران یا اس کے دوران بدتمیزی کی سزا سنائی (2)      
جا سکے: پہلے جرم کے لیے، مسلسل دو ہفتوں تک بارشوں کو ہفتے میں پانچ دن تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی تعزیری علیحدگی کی قید کے دوران بعد کی سزاؤں کے لیے، حسب ذیل: دوسری سزا کے لیے، بارش تک رسائی کو کم کر
کے تین دن فی ہفتہ تک لگاتار تین ہفتوں تک کم کیا جا سکتا ہے۔ تیسری سزا کے لیے، مسلسل چار ہفتوں تک فی ہفتہ تین دن؛ اور چوتھی سزا کے لیے، موجوده تعزیری علیحدگی کی قید کی مدت کے لیے فی ہفتہ تین دن تک۔ اس
،پیراگراف (2) کی دفعات کا اطالق عدالت میں پیشی کرنے والے قیدیوں پر نہیں ہوگا

   (c)    مونڈنا۔

تمام قیدیوں کو روزانہ شیو کرنے کی اجازت ہوگی۔ قیدیوں کو احتیاط اور آرام کے ساتھ مونڈنے کے قابل بنانے کے لیے کافی گرم پانی مہیا کیا جائے گا۔ درخواست پر، مونڈنے کی ضروری اشیاء محکمہ کے خرچ پر فراہم کی (1)      
جائیں گی اور اسے محفوظ اور صحت مند حالت میں رکھا جائے گا۔

اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (1) کے باوجود، تعزیری علیحدگی میں قید قیدیوں کو روزانہ شیو کرنے تک رسائی سے انکار کیا جا سکتا ہے، سوائے عدالت میں پیشی کے، نہانے کے راستے میں یا شاور کے دوران بد سلوکی (2)      
میں شیڈول۔ (2)(b) کی سزا کے لیے۔ اس سیکشن کے پیراگراف

   (d)    بال کٹوانے

:ایسے افراد کے بال کاٹے جائیں جو حجام کے اوزار استعمال کرنے کی صالحیت رکھتے ہوں۔ ایسے افراد میں شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں ہیں (1)      

         (i) الئسنس یافتہ حجام؛

         (ii) سہولت کے عملے کے ارکان؛ اور

         (iii) قیدی

حجام کے اوزار کو محفوظ، سینیٹری حالت میں برقرار رکھا جائے گا۔ (2)      

   (e)    بالوں کے انداز۔

اس ذیلی تقسیم کے تقاضوں سے ہم آہنگ، قیدیوں کو کسی بھی لمبائی کے بالوں کے انداز، بشمول چہرے کے بالوں کے انداز اپنانے کی اجازت ہوگی۔ (1)      

         (i) ایسے قیدیوں کو کام کرنے کے لیے تفویض کیا گیا ہے جہاں کھانا ذخیره کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے یا دوسری صورت میں ہینڈل کیا جاتا ہے انہیں بالوں کا جال یا سر ڈھانپنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
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         (ii) محکمہ اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ لمبے بالوں یا داڑھی والے قیدیوں کے لیے کام کی مخصوص ذمہ داریاں حفاظتی خطره ہیں۔ ایسے قیدی جو اس طرح کے کام کی تفویض کے حفاظتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے
تیار نہیں ہیں انہیں کہیں اور تفویض کیا جائے گا۔

         (iii) اگر کسی قیدی کے بالوں کے معائنے سے کیڑے کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو فوری طور پر طبی عالج شروع کیا جانا چاہیے۔ قیدی کے بال کاٹنا ان حاالت میں معالج کے تحریری حکم کے مطابق اور طبیب کی براه
راست نگرانی میں جائز ہے۔

جب کسی قیدی کے بالوں کے بڑھنے یا ہٹانے سے، بشمول چہرے کے بال، شناخت کا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، تو اس قیدی کی ایک نئی تصویر لی جا سکتی ہے۔ (2)      

   (f)    ذاتی صحت کی دیکھ بھال کی اشیاء۔

:کسی سہولت میں داخل ہونے پر، تمام قیدیوں کو محکمہ کے اخراجات پر ذاتی صحت کی دیکھ بھال کی اشیاء فراہم کی جائیں گی، بشمول لیکن ان تک محدود نہیں (1)      

         (i) صابن؛

         (ii) دانتوں کا برش؛

         (iii) ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر؛

         (iv) پینے کا کپ؛

         (v) ٹوائلٹ پیپر؛

         (vi) تولیہ؛ اور

         (vii) ایلومینیم یا پالسٹک کا آئینہ، جب تک کہ یہ ہاؤسنگ ایریا میں مستقل طور پر دستیاب نہ ہو۔

اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (1) میں درج اشیاء کے عالوه، تمام خواتین قیدیوں کو محکمہ کے خرچ پر ضروری حفظان صحت کی اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ (2)      

تولیے کا تبادلہ ہفتے میں کم از کم ایک بار محکمہ کے خرچ پر کیا جائے گا۔ اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (1) اور (2) کے مطابق جاری کرده تمام ذاتی صحت کی دیکھ بھال کی اشیاء کو محکمانہ خرچ پر ضرورت کے (3)      
مطابق دوباره بھر دیا جائے گا یا تبدیل کیا جائے گا۔

   (g)    لباس۔

:قیدی ضرورت کے مطابق محکمہ کی طرف سے فراہم کرده لباس پہننے کے حقدار ہوں گے۔ اس طرح کے کپڑوں کی صفائی اور مرمت محکمہ کے خرچ پر کی جائے گی اور اس میں شامل ہوں گے، لیکن ان تک محدود نہیں (1)      

         (i) ایک قمیض؛

         (ii) پتلون کا ایک جوڑا؛

         (iii) زیر جامہ کے دو سیٹ؛

         (iv) جرابوں کے دو جوڑے؛

         (v) موزوں جوتے کا ایک جوڑا؛ اور

         (vi) ایک سویٹر یا سویٹ شرٹ جو سرد موسم کے دوران جاری کیا جائے۔

میں بیان کرده لباس کی خدمات کے قیام اور آپریشن پر، محکمہ تمام قیدیوں سے موسمی طور پر مناسب سہولت (2)(h) محکمہ سزا یافتہ قیدیوں سے سہولت والے لباس پہننے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس سیکشن کے پیراگراف (2)      
والے لباس پہننے کا مطالبہ کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ مقدمے کی سماعت کے لیے، قیدی پیراگراف (3) میں بیان کرده لباس پہن سکتے ہیں۔ اس ذیلی تقسیم کے. قیدیوں کے لیے فراہم کیے جانے والے لباس کو سزا یافتہ قیدیوں
کے لیے فراہم کرده لباس سے آسانی سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ سہولت والے لباس فراہم کیے جائیں گے، ان کی صفائی اور مرمت محکمہ کے خرچ پر کی جائے گی۔

:میں بیان کرده لباس کی خدمات قائم اور چالتا ہے، قیدیوں کو غیر سہولت والے لباس پہننے کی اجازت ہوگی۔ اس طرح کے لباس میں اشیاء شامل ہوسکتی ہیں (2)(h) جب تک محکمہ اس سیکشن کے پیراگراف (3)      

         (i) سہولت میں داخل ہونے پر قیدی کے ذریعہ پہنا ہوا؛ اور

         (ii) کسی بھی ذریعہ سے داخلے کے بعد موصول ہوا۔ یہ لباس، بشمول جوتے، نیا یا استعمال شده ہو سکتا ہے۔

         (iii) نظربندوں کو لباس کی وه تمام اشیاء پہننے کی اجازت ہوگی جو عام طور پر عوام میں قابل قبول ہوں اور جو کسی سہولت کی حفاظت کے لیے خطره نہ ہوں۔

کام کی تفویض یا بیرونی تفریح   میں مصروف قیدیوں کو خصوصی لباس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے لباس محکمہ کے خرچ پر فراہم کیے جائیں گے۔ (4)      

میں بیان کرده لباس کی خدمات کے قیام اور آپریشن پر اور تمام قیدیوں سے سہولت والے لباس پہننے کا مطالبہ کرنے پر، محکمہ داخلہ کے وقت تمام قیدیوں کو کم از کم درج ذیل چیزیں فراہم (2)(h) اس سیکشن کے پیراگراف (5)      
:کرے گا

         (i) دو قمیضیں؛

         (ii) پتلون کا ایک جوڑا؛

         (iii) زیر جامے کے چار سیٹ؛

         (iv) جرابوں کے چار جوڑے؛

         (v) موزوں جوتے کا ایک جوڑا؛ اور

         (vi) ایک سویٹر یا سویٹ شرٹ جو سرد موسم کے دوران جاری کیا جائے۔

تمام قیدیوں سے سہولت والے لباس پہننے کا مطالبہ کرنے پر، محکمہ قیدیوں کو ہر چار دن بعد ایسے لباس کا صاف تبادلہ فراہم کرے گا۔ (6)      

   (h)    کپڑے کی خدمات۔

النڈری سروس جو قیدیوں کو ہفتے میں کم از کم دو بار ذاتی یا سہولت والے لباس کی صاف تبدیلی کے ساتھ فراہم کرنے کے لیے کافی ہے محکمہ کے خرچ پر فراہم کی جائے گی۔ (1)      

:قیدیوں کو سہولت والے لباس پہننے کی ضرورت سے پہلے، محکمہ قائم کرے گا اور کام کرے گا (2)      

         (i) النڈری سروس اس سیکشن کے پیراگراف (g)(5) اور (6) کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محکمانہ خرچ پر، اور

         (ii) محفوظ ذخیره کرنے کی سہولیات جہاں سے قیدیوں کے ذاتی لباس کو فوری طور پر بازیافت کیا جا سکتا ہے اور ٹرائل کورٹ میں پیشی کے لیے صاف کیا جا سکتا ہے، اور قیدیوں کی حراست سے فارغ ہونے پر فوری
طور پر بازیافت کیا جا سکتا ہے۔

         (i)    بستر۔

:کسی سہولت میں داخل ہونے پر، تمام قیدیوں کو محکمہ کے اخراجات پر بستر کا مسئلہ فراہم کیا جائے گا، بشمول لیکن ان تک محدود نہیں (1)      

         (i) دو چادریں؛

         (ii) ایک تکیہ؛

         (iii) ایک تکیہ کیس؛

         (iv) ایک توشک؛

         (v) ایک توشک کا احاطہ؛ اور

         (vi) آرام اور گرمی فراہم کرنے کے لیے کافی کمبل۔

جاری کیے جانے سے پہلے، بستر کی تمام اشیاء کو نقصان کے لیے چیک کیا جائے گا اور اگر ضروری ہو تو مرمت یا صفائی کی جائے گی۔ (2)      

تکیے اور چادروں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار صاف کیا جانا چاہیے۔ کمبل ہر تین ماه میں کم از کم ایک بار صاف کرنا چاہیے۔ گدوں کو ہر چھ ماه میں کم از کم ایک بار صاف کیا جانا چاہئے۔ (3)      

گدوں کو آگ روکنے والے مواد سے بنایا جانا چاہیے۔ میٹریس کور کو ایسے مواد سے بنایا جانا چاہیے جو پانی سے مزاحم اور آسانی سے جراثیم سے پاک ہو۔ (4)      



سہولت کے اندر ذخیره شده کپڑے اور بستر کی تمام اشیاء کو محفوظ اور حفظان صحت سے رکھا جائے گا۔ (5)      

   (j)    رہائش کے عالقے۔

قیدیوں کو محکمہ کے خرچے پر جھاڑو، موپس، صابن پاؤڈر، جراثیم کش اور دیگر مواد فراہم کیا جائے گا جو رہائشی عالقوں کو مناسب طریقے سے صاف کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے کافی ہوں، سوائے اس صورت (1)      
میں جب طبی عملے کی طرف سے منع کیا جائے۔ ایسے حاالت میں، محکمہ ان عالقوں کی صفائی کے لیے دیگر انتظامات کرے گا۔

محکمہ تمام ہاؤسنگ ایریاز بشمول سیلز، ٹائرز، ڈے رومز اور کھڑکیوں کی باقاعدگی سے صفائی اور تمام ہاؤسنگ ایریاز میں چوہا اور کیڑے کے خاتمے کے لیے فراہم کرے گا۔ (2)      

تمام رہائشی عالقوں میں قیدیوں کی ذاتی حفظان صحت کے معقول معیارات پر پورا اترنے کے لیے کم از کم درج ذیل فکسچر کافی مقدار میں موجود ہوں گے۔ (3)      

         (i) گرم اور ٹھنڈے پانی سے ڈوبنا؛

         (ii) فلش ٹوائلٹ؛ اور

         (iii) گرم اور ٹھنڈے پانی سے شاور۔

زیاده بھیڑ ۔ 1-04 §
   (a)     پالیسی۔ قیدیوں کو سیلوں، کمروں یا ہاسٹلری میں نہیں رکھا جائے گا جب تک کہ مناسب جگہ اور فرنشننگ فراہم نہ کی جائے۔

   (b)    اکیال قبضہ۔

ایک سیل یا کمره جو ایک ہی قبضے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یا اس میں صرف ایک قیدی رکھا جائے گا۔ (1)      

ہر ایک سیل میں ایک فلش ٹوائلٹ، پینے کے پانی کے ساتھ ایک واش بیسن، ایک بیڈ اور ذاتی امالک کے لیے ایک قریبی اسٹوریج کنٹینر ہوگا۔ (2)      

سنگل سیل ہاؤسنگ ایریا میں ہر مکین کے لیے میز یا میز کی جگہ ہونی چاہیے جو کم از کم 12 گھنٹے فی دن استعمال کے لیے دستیاب ہو۔ (3)      

   (c)    ایک سے زیاده قبضے

ایک سے زیاده قبضے والے عالقے میں ہر مکین کے لیے ایک بستر، ذاتی امالک کے لیے ایک قریبی اسٹوریج کنٹینر اور ایک میز یا میز کی جگہ ہوگی جو کم از کم 12 گھنٹے فی دن استعمال کے لیے دستیاب ہو۔ (1)      

ایک سے زیاده قبضے والے عالقے سونے کے عالقے میں فی شخص کم از کم 60 مربع فٹ فرش کی جگہ فراہم کریں گے۔ (2)      

ایک سے زیاده قبضے واال عالقہ ہر 8 قیدیوں کے لیے کم از کم ایک چلنے کے قابل بیت الخال اور شاور اور ہر 10 قیدیوں کے لیے ایک چالنے کے قابل سنک فراہم کرے گا۔ ٹوائلٹس 24 گھنٹے فی دن عملے کی مدد کے (3)      
بغیر استعمال کے لیے قابل رسائی ہوں گے۔

ایک سے زیاده قبضے واال عالقہ ایک دن کے کمرے کی جگہ فراہم کرے گا جو جسمانی طور پر اور صوتی طور پر الگ ہو لیکن سونے کے عالقے سے فوری طور پر ملحق اور قابل رسائی ہو، سوائے دو یا دو سے زیاده (4)      
مکینوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے یا درجہ بند سیلز کے، جو یکم جنوری کو یا اس سے پہلے کھولے گئے تھے۔ 2000

:ایک سے زیاده قبضے واال عالقہ اس سے زیاده نہیں ہوگا (5)      

         (i) 50 نظربند

         (ii) 60 سزا یافتہ قیدی یہ ذیلی پیراگراف 1 جوالئی 1985 کے بعد کھولے گئے تمام کثیر قبضے والے عالقوں پر الگو ہوگا۔

الک ان۔ 1-05 §
   (a)    پالیسی۔ لوگوں کی طرف سے اپنے خلیات تک محدود رہنے والے وقت کو کم سے کم رکھا جانا چاہیے اور اس کی ضرورت صرف اس صورت میں ہونی چاہیے جب سہولت کی حفاظت اور حفاظت کے لیے
ہاؤسنگ میں قید لوگوں یا متعدی بیماری کی اکائیوں میں طبی وجوہات کی بنا پر قید لوگوں پر الگو نہیں ہوتی ہیں۔ RMAS ضروری ہو۔ اس سیکشن کی دفعات

   (b)    غیرضروری الک ان۔ مندرجہ ذیل مقاصد کے عالوه لوگوں کو اپنے خلیوں تک محدود رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

رات کو گنتی یا سونے کے لیے، کسی بھی 24 گھنٹے کی مدت میں آٹھ گھنٹے سے زیاده نہیں؛ (1)      

دن کے دوران شمار یا مطلوبہ سہولت کا کاروبار جو صرف اس وقت کیا جا سکتا ہے جب لوگ بند ہوں، 24 گھنٹے کی مدت میں دو گھنٹے سے زیاده نہ ہوں۔ اس وقت کو اگر ضروری ہو تو بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ گنتی ختم (2)      
ہو جائے۔

   (c)    اختیاری الک ان۔ 

لوگوں کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وه الک آؤٹ کے دوران اپنے سیلوں میں بند رہیں۔ دو (2) گھنٹے یا اس سے زیاده کے الک آؤٹ پیریڈ کے آغاز میں الک ان کرنے کا انتخاب کرنے والے افراد کو مدت کے نصف کے بعد (1)      
درخواست پر الک آؤٹ کر دیا جائے گا۔ اس وقت، جن لوگوں کو الک آؤٹ کیا گیا ہے ان کو درخواست پر الک ان کر دیا جائے گا۔

اگر کوئی ماہر نفسیات یا ماہر نفسیات تحریری طور پر یہ طے کرتا ہے کہ اختیاری الک ان اس شخص کی حفاظت کے لیے ایک سنگین خطره ہے تو محکمہ ذہنی مشاہدے کی حالت میں کسی شخص کو اختیاری الک ان کرنے (2)      
سے انکار کر سکتا ہے۔ اختیاری الک ان سے انکار کرنے کے فیصلے کا ہر دس (10) دن بعد جائزه لیا جانا چاہیے، جس میں ایک ماہر نفسیات یا ماہر نفسیات کے ذریعے نتائج کا تحریری بیان بھی شامل ہے۔ اس ذیلی تقسیم کے مطابق
ماہر نفسیات یا ماہر نفسیات کے ذریعے کیے گئے فیصلے زیر حراست شخص کے ساتھ ذاتی مشاورت پر مبنی ہونے چاہئیں۔

   (d)    شیڈول۔ ہر سہولت ہر ہاؤسنگ ایریا میں زیر حراست یا پوسٹ میں موجود تمام لوگوں کو اس کے الک آؤٹ شیڈول کو برقرار رکھے گی اور تقسیم کرے گی، بشمول ہر الک آؤٹ مدت کے دوران جب لوگ اس ذیلی تقسیم کے
. کے ذریعے فراہم کرده اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ (1)(c) پیراگراف

(eff. 7/9/2021 ،ترمیم شده سٹی ریکارڈ 6/9/2021)

تفریح۔ 1-06 §
   (a)    پالیسی۔ تفریح   اچھی صحت کے لیے ضروری ہے اور سہولت کے اندر تناؤ کو کم کرنے میں معاون ہے۔ زیر حراست افراد کو انڈور اور آؤٹ ڈور تفریحی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔

   (b)    تفریحی مقامات۔ اس سیکشن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی سائز کے اندرونی اور بیرونی تفریحی عالقے ہر ایک سہولت کے ذریعے قائم اور برقرار رکھے جائیں گے۔ بیرونی تفریحی عالقے کو سورج کی
روشنی اور ہوا تک براه راست رسائی کی اجازت دینی چاہیے۔

   (c)    تفریحی شیڈول۔ تفریحی مدت کم از کم ایک گھنٹہ ہونی چاہیے؛ صرف تفریحی جگہ پر گزارے گئے وقت کو گھنٹے میں شمار کیا جائے گا۔ بیرونی تفریحی عالقے میں سات (7) دن فی ہفتہ تفریح   دستیاب ہوگی، سوائے خراب
موسم کے جب اندرونی تفریحی عالقہ استعمال کیا جائے۔

   (d)    تفریحی سامان۔ 

محکمہ زیرحراست لوگوں کو تفریحی مدت کے دوران مناسب مقدار میں سامان مہیا کرے گا۔ (1)      

درخواست کرنے پر ہر سہولت زیر حراست لوگوں کو تسلی بخش حالت میں مناسب بیرونی لباس فراہم کرے گی، بشمول کوٹ، ٹوپی، اور دستانے، جب وه سرد یا گیلے موسم کے حاالت میں بیرونی تفریح   میں حصہ لیتے ہیں۔ (2)      

   (e)    رہائشی عالقے کے اندر تفریح۔ 

:لوگوں کو سیل کوریڈورز اور ٹائرز، ڈے رومز اور انفرادی ہاؤسنگ یونٹس کے اندر تفریحی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کی اجازت ہوگی۔ اس طرح کی تفریح   میں شامل ہوسکتا ہے لیکن ان تک محدود نہیں ہے (1)      

         (i) ٹیبل گیمز؛

         (ii) ورزش کے پروگرام؛ اور

         (iii) فنون اور دستکاری کی سرگرمیاں۔

کی ضروریات کو پورا کرے گی، لیکن پورا نہیں کرے گی۔ (c) سیل کوریڈورز اور ٹائرز، ڈے رومز اور انفرادی ہاؤسنگ یونٹس کے اندر ہونے والی تفریح   اس سیکشن کی ذیلی تقسیم (2)      

   (f)    متعدی بیماری کی اکائیوں میں رکھے گئے لوگوں کے لیے تفریح۔ سیل سے باہر تفریح   کی جگہ، محکمہ، طبی فراہم کنندگان کے ساتھ مشاورت سے، متعدی بیماری کے یونٹوں میں طبی وجوہات کی بنا پر قید لوگوں کو سیل کے
اندر تفریح   کے لیے مناسب تفریحی آالت اور مواد فراہم کر سکتا ہے۔ محکمے کو ایسے افراد کو اخبارات، کتابیں اور رسالے جیسی اشاعتوں تک روزانہ رسائی فراہم کرنی چاہیے، جو جیل کی آبادی کے ذریعے بولی جانے والی چھ (6)
سب سے عام زبانوں میں دستیاب کرائی جائیں گی۔

   (g)    40 پابندی والے گھروں میں لوگوں کے لیے تفریح۔ RCNY باب 6 میں بیان کرده RMAS میں قید افراد کو اس سیکشن کی ذیلی تقسیم (c) کی دفعات کے مطابق تفریح   کی اجازت ہوگی۔

   (h)    تفریح   تک رسائی پر پابندی۔ کسی شخص کی تفریح   تک رسائی سے صرف پانچ (5) دنوں تک کے لیے انکار کیا جا سکتا ہے کیونکہ آسنن حفاظتی اور حفاظتی خطرات ہیں، جنہیں پابندی کے ایک (1) کاروباری دن کے اندر
ریکارڈ کر کے بورڈ کو منتقل کیا جانا چاہیے۔ کسی شخص کی تفریح   تک رسائی پر عائد کسی بھی حد کو محکمہ کے چیف سے منظور کیا جانا چاہیے۔

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128278#JD_T40C006


(eff. 7/9/2021 ،؛ ترمیم شده سٹی ریکارڈ eff. 1/23/20166/9/2021 ،ترمیم شده سٹی ریکارڈ 12/24/2015)

مذہب۔ 1-07 §
   (a)    پالیسی۔ زیر حراست افراد کو کسی بھی مذہبی عقیدے کو رکھنے اور کسی مذہبی گروه یا تنظیم کا رکن بننے کے ساتھ ساتھ کسی بھی مذہبی عقائد کے استعمال سے باز رہنے کا غیر محدود حق حاصل ہے۔ زیر
حراست شخص اپنی مذہبی وابستگی تبدیل کر سکتا ہے۔

   (b)    مذہبی عقائد کی مشق۔ 

زیر حراست لوگ اپنے مذہبی عقائد کو کسی بھی طرح سے استعمال کرنے کے حقدار ہیں جس سے کسی سہولت کی حفاظت یا سالمتی کو واضح اور موجوده خطره نہ ہو۔ (1)      

محکمہ یا کسی رضاکارانہ پروگرام کے کسی مالزم یا ایجنٹ کو کسی زیر حراست شخص کو مذہب تبدیل کرنے یا تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی زیر حراست کسی شخص کو مشق کرنے پر مجبور کیا (2)      
جائے گا یا کسی مذہبی عقیدے کو استعمال کرنے سے روکا جائے گا۔

تمام لوگوں کو ان کے مذہبی عقائد کے استعمال میں یکساں حیثیت اور تحفظ فراہم کیا جائے گا، سوائے اس صورت میں جب اس طرح کی مشق سہولت کے معموالت میں غیر ضروری طور پر خلل ڈالتی ہو۔ (3)      

   (c)    مذہبی سرگرمیوں کو جمع کرنا۔ 

کے تقاضوں کے مطابق، زیر حراست تمام افراد کو مذہبی عبادت اور دیگر مذہبی سرگرمیوں کے مقصد کے لیے جمع ہونے کی اجازت ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جو طبی وجوہات کی بناء پر (a) اس سیکشن کی ذیلی تقسیم (1)      
متعدی بیماری کی اکائیوں میں قید ہیں۔

کے تقاضوں سے ہم آہنگ، یہ عالقہ زیر حراست (1)(b) ہر سہولت زیر حراست تمام افراد کو اجتماعی مذہبی عبادت اور دیگر مذہبی سرگرمیوں کے لیے مناسب جگہ تک رسائی فراہم کرے گی۔ اس سیکشن کے پیراگراف (2)      
لوگوں کو ان کے مذہب کے مطابق دستیاب کرایا جائے گا۔

   (d)    مذہبی مشیر۔ 

جیسا کہ اس سیکشن میں استعمال کیا گیا ہے، اصطالح "مذہبی مشیر" کا مطلب ہے وه شخص جس نے متعلقہ مذہبی اتھارٹی سے توثیق حاصل کی ہو۔ (1)      

کے مطابق اجتماعی مذہبی سرگرمیاں کرنے کی اجازت ہوگی۔ جب کوئی مذہبی مشیر دستیاب نہ ہو تو مذہبی گروه سے تعلق رکھنے والے شخص کو اجتماعی مذہبی سرگرمیاں (c) مذہبی مشیروں کو اس دفعہ کی ذیلی تقسیم (2)      
کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔

کے تقاضوں سے ہم آہنگ، لوگوں کو الک آؤٹ کے دوران اپنے مذہبی مشیروں کے ساتھ خفیہ مشاورت کی اجازت ہوگی۔ (1)(b) اس سیکشن کے پیراگراف (3)      

   (e)    مذہبی تعطیالت یا تہواروں کا جشن۔ اس سیکشن کے پیراگراف (b)(1) کے تقاضوں سے ہم آہنگ، لوگوں کو انفرادی یا اجتماعی بنیادوں پر مذہبی تعطیالت یا تہوار منانے کی اجازت ہوگی۔

   (f)    مذہبی غذائی قوانین۔ زیر حراست افراد اپنے مذہب کے ذریعہ قائم کرده غذائی قوانین یا روزوں کی معقول پابندی کے حقدار ہیں۔ ہر سہولت لوگوں کو کھانے پینے کی اشیا فراہم کرے گی جو اس طرح کے مذہبی غذائی قوانین کو
پورا کر سکیں۔

   (g)    مذہبی مضامین۔ اس سیکشن کے پیراگراف (b)(1) کے تقاضوں سے ہم آہنگ، زیر حراست افراد مذہبی تمغے یا لباس اور ٹوپیاں سمیت دیگر مذہبی اشیاء پہننے اور رکھنے کے حقدار ہوں گے۔

   (h)    پابندی والے گھروں میں لوگوں کی طرف سے مذہبی عقائد کی مشق۔ 

      (1) RMAS ہاؤسنگ میں قید لوگوں کو ان کے مذہبی عقائد پر عمل کرنے سے منع نہیں کیا جائے گا، بشمول اس سیکشن کی ذیلی تقسیم (d) کے ذریعے (g) کے ذریعے فراہم کرده مواقع۔

      (2) RMAS 40 ہاؤسنگ کے لیول 1 اور 2 میں لوگوں کے ذریعہ مذہبی سرگرمیوں کو جمع کرنا جیسا کہ RCNY باب 6 میں بیان کیا گیا ہے ایسے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ یا زیر حراست دیگر لوگوں کے ساتھ مناسب
سیکورٹی کے ساتھ اجتماعی مذہبی سرگرمیوں میں شرکت کی اجازت دے کر فراہم کیا جائے گا۔

   (i)    کسی مذہبی گروه یا تنظیم کی پہچان۔ 

محکمہ کے ذریعہ تسلیم شده تمام مذہبی گروہوں اور تنظیموں کی فہرست رکھی جائے گی۔ یہ فہرست ہسپانوی اور انگریزی میں ہو گی، اور ہر رہائشی عالقے میں زیر حراست یا تعینات ہونے والے تمام افراد میں تقسیم کی (1)      
جائے گی۔

ہر سہولت ہر مذہبی گروه اور تنظیم کے لیے مذہبی مشیر، اگر کوئی ہو، کی فہرست اور ہر مذہب کی اجتماعی خدمت کے لیے وقت اور جگہ کو برقرار رکھے گی۔ یہ فہرست ہسپانوی اور انگریزی میں ہو گی، اور ہر رہائشی (2)      
عالقے میں زیر حراست یا تعینات ہونے والے تمام افراد میں تقسیم کی جائے گی۔

زیر حراست لوگ محکمہ سے کسی مذہبی گروه یا تنظیم کے عقائد پر عمل کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں جنہیں محکمہ نے پہلے تسلیم نہیں کیا تھا۔ (3)      

:اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (3) کے مطابق کی گئی درخواستوں کے تعین میں، دوسروں کے درمیان درج ذیل عوامل کو عقیده کی مذہبی بنیاد کی نشاندہی کرنے کے طور پر سمجھا جائے گا (4)      

         (i) کیا مذہبی اصول سے متعلق عقیدے کی حمایت کرنے واال کوئی ٹھوس لٹریچر موجود ہے؟

         (ii) کیا عقیده کا اشتراک کرنے والے ایک قابل شناخت اور مربوط گروپ کے ذریعہ رسمی، منظم عبادت ہے؛

         (iii) کیا ایسے افراد کی ایک غیر رسمی انجمن ہے جو عقیدے کی حمایت کرنے والے مشترکہ اخالقی، اخالقی، یا فکری نظریات رکھتے ہیں؛ یا

         (iv) کیا درخواست کرنے والے شخص کا عقیده گہرا اور خلوص کے ساتھ ہے۔

:اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (3) کے مطابق کی گئی درخواستوں کا تعین کرتے ہوئے، درج ذیل عوامل کو عقیده کی مذہبی بنیاد کی کمی کی نشاندہی کے طور پر نہیں سمجھا جائے گا (5)      

         (i) عقیده بہت کم افراد کے پاس ہے؛

         (ii) عقیده حالیہ اصل کا ہے؛

         (iii) عقیده کسی اعلٰی ہستی یا اس کے مساوی کے تصور پر مبنی نہیں ہے۔ یا

         (iv) عقیده غیر مقبول یا متنازعہ ہے۔

اس سے پہلے کہ محکمہ اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (3) کے مطابق کی گئی درخواست کا تعین کرے، درخواست گزار کو عقیده کی مذہبی بنیاد کی نشاندہی کرنے والے ثبوت پیش کرنے کی اجازت ہوگی۔ (6)      

کے تحت کی گئی درخواست کو مسترد کردیا جائے۔ (3)(i) اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (1) اور (3) میں بیان کرده طریقہ کار کا اطالق اس وقت ہوگا جب اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (7)      

   (j)    مذہبی عقائد کے استعمال پر پابندیاں۔ 

زیر حراست کسی بھی شخص کے مذہبی عقائد کے استعمال کو محدود کرنے کا کوئی بھی فیصلہ تحریری طور پر کیا جائے گا، اور اس عزم کے تحت مخصوص حقائق اور وجوہات بیان کرے گا۔ اس عزم کی ایک کاپی، (1)      
بشمول اپیل کے طریقہ کار، بورڈ کو اور اس عزم سے متاثره کسی بھی فرد کو تعین کے ایک (1) کاروباری دن کے اندر بھیجی جائے گی۔

یہ تعیّن زیرحراست شخص کی طرف سے اپنے مذہب کی مشق کے دوران کیے گئے مخصوص اعمال پر مبنی ہونا چاہیے جو سہولت کی حفاظت اور سالمتی کے لیے سنگین اور فوری خطره کو ظاہر کرتے ہیں۔ کسی بھی (2)      
تعین سے پہلے، فرد کو مخصوص چارجز کی تحریری اطالع اور چارج کرنے والی جماعتوں کے نام اور بیانات فراہم کیے جائیں، اور اسے جواب دینے کا موقع فراہم کیا جائے۔

اس ذیلی تقسیم کے تحت کیے گئے عزم سے متاثر کوئی بھی شخص بورڈ میں اس طرح کے عزم کی اپیل کر سکتا ہے۔ (3)      

         (i) تعین سے متاثر شخص بورڈ اور اس شخص کے ارادے کے محکمے کو اس عزم کے خالف اپیل کرنے کے لیے تحریری طور پر نوٹس دے گا۔

         (ii) محکمہ اور عزم سے متاثر کوئی بھی شخص تحریری تعین کے عالوه کوئی بھی متعلقہ مواد بورڈ کو اس پر غور کے لیے پیش کر سکتا ہے۔

         (iii) بورڈ یا اس کا نامزد کرده درخواست پر نظرثانی کا نوٹس موصول ہونے کے بعد چوده (14) کاروباری دنوں کے اندر اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کرے گا۔

(eff. 7/9/2021 ،ترمیم شده سٹی ریکارڈ 6/9/2021)

عدالتوں اور قانونی خدمات تک رسائی۔ 1-08 §
   (a)    پالیسی۔ زیر حراست لوگ عدالتوں، وکیلوں، قانونی معاونین اور قانونی مواد تک رسائی کے حقدار ہیں۔

   (b)    عدالتی اور انتظامی کارروائی۔ 

زیر حراست افراد کو عدالتوں یا انتظامی ایجنسیوں کے ساتھ ان کی بات چیت پر پابندی نہیں لگائی جائے گی جو کہ فوجداری یا دیوانی کارروائیوں سے متعلق ہیں سوائے عدالتی حکم کے۔ (1)      

عدالتوں یا انتظامی ایجنسیوں کے سامنے پیش ہونے والے لوگوں کو بروقت ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی۔ لوگوں کو حراست میں لے جانے کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں کو تمام قابل اطالق حفاظتی اور معائنہ کے (2)      
تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور مناسب وینٹیلیشن، روشنی اور آرام فراہم کرنا چاہیے۔
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   (c)    مشورے تک رسائی۔ 

زیر حراست افراد کو وکالء کے ساتھ بات چیت میں پابندی نہیں ہوگی۔ یہ حقیقت کہ کسی کی نمائندگی ایک اٹارنی کرتا ہے اس شخص کو دوسرے وکالء کے ساتھ بات چیت کرنے سے روکنے کی بنیاد نہیں ہوگی۔ کوئی بھی (1)      
مناسب طریقے سے شناخت شده وکیل اس شخص کی رضامندی سے زیر حراست کسی بھی شخص سے مل سکتا ہے۔

         (i) ایک اٹارنی کو سہولت پاس حاصل کرنے کے لیے محکمہ کے مرکزی دفتر میں نامزد اہلکار کو شناخت پیش کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ پاس اٹارنی کو محکمہ کی تحویل میں کسی بھی شخص سے ملنے کی اجازت
دے گا۔

         (ii) محکمہ کو صرف ایسی شناخت کی ضرورت ہو سکتی ہے جو عام طور پر کسی وکیل کے پاس ہوتی ہے۔

محکمہ کسی بھی اٹارنی آف ریکارڈ، یا عدالتی حکم کے مطابق اہلیت کے امتحان سے گزرنے والے افراد کے لیے عدالتی نوٹس کے ساتھ کسی وکیل کے دورے کو محدود کر سکتا ہے۔ (2)      

کی دفعات کے مطابق خفیہ اور محفوظ رکھا جائے گا ۔ کاروباری دنوں میں صبح 8 بجے سے شام 8 بجے کے درمیان روزانہ کم از کم آٹھ گھنٹے RCNY § 1-09 زیر حراست لوگوں اور وکیلوں کے درمیان مالقاتوں کو 40 (3)      
قانونی دوروں کی اجازت ہوگی، ان اوقات میں سے چار (4) صبح 8 بجے سے 10 بجے تک ہوں گے، اور شام 6 سے 8 بجے تک محکمہ شیڈول کو برقرار رکھے گا اور پوسٹ کرے گا۔ ہر سہولت پر قانونی دورے کے اوقات۔

میں فراہم کی گئی ہو ۔ RCNY § 1-11 زیر حراست لوگوں اور اٹارنی کے درمیان میل میں کسی بھی طرح سے تاخیر، پڑھنے یا مداخلت نہیں کی جائے گی، سوائے اس کے کہ 40 (4)      

کی دفعات کے مطابق ۔       RCNY § 1-10 زیر حراست لوگوں اور اٹارنی کے درمیان ٹیلی فون مواصالت کو خفیہ اور محفوظ رکھا جائے گا، 40 (5)

   (d)    شریک مدعا علیہان تک رسائی۔ معقول درخواست پر، ٹرائل کے منتظر لوگوں اور ان کے تمام ساتھی مدعا علیہان کے درمیان باقاعده دوروں کی اجازت دی جائے گی جو اس طرح کے دوروں پر رضامند ہیں۔ اگر شریک مدعا
علیہان میں سے کسی کو قید کیا گیا ہے، تو محکمہ ریکارڈ کا اٹارنی موجود ہونے کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اگر دستیاب ہو تو ٹیلی کانفرنسنگ کا استعمال کیا جائے۔

   (e)    اٹارنی معاونین۔ 

قانون کے طلباء، قانونی پیرا پروفیشنلز، اور دیگر اٹارنی معاونین جو کسی اٹارنی کی نگرانی میں زیر حراست شخص کی نمائندگی کرتے ہیں، کو اسی حد تک اور انہی شرائط کے تحت میل، ٹیلی فون اور ذاتی دوروں کے (1)      
ذریعے اس شخص سے بات چیت کرنے کی اجازت ہوگی۔ کہ اٹارنی فرد کی نمائندگی کے مقصد سے ایسا کر سکتا ہے۔ قانون کے طالب علموں، قانونی پیرا پروفیشنلز اور دیگر اٹارنی معاونین جو کسی اٹارنی کی نگرانی میں کام کر
رہے ہیں جن سے کسی زیر حراست شخص سے رابطہ کیا گیا ہے، انہیں اس فرد کے ساتھ میل، ٹیلی فون، یا ذاتی دوروں کے ذریعے اسی حد تک اور انہی شرائط کے تحت بات چیت کرنے کی اجازت ہوگی جس حد تک اٹارنی ایسا کر
.سکتے ہیں

میں درج RCNY § 1-09 (h)(1) ایک اٹارنی اسسٹنٹ کو سہولت پاس حاصل کرنے کے لیے محکمے کے مرکزی دفتر میں نامزد اہلکار کو اٹارنی کی طرف سے شناختی خط پیش کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ 40 (2)      
کسی بھی وجہ کی بنیاد پر پاس سے انکار نہیں کیا جائے گا۔

میں درج افعال انجام دینے کی اجازت دے گا۔ اسے منسوخ کیا جا سکتا ہے اگر قانونی معاون کی طرف سے کی جانے والی مخصوص کارروائیاں کسی سہولت کی حفاظت اور (e) پاس اسسٹنٹ کو اس سیکشن کی ذیلی تقسیم (3)      
کے پیراگراف (2)، (4) اور (5) کے طریقہ کار کے تقاضوں کے مطابق کیا جانا چاہیے ۔ (h) کے ذیلی تقسیم RCNY § 1-09 حفاظت کے لیے قانونی معاون کے خطرے کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تعین 40

   (f)    قانون کی الئبریریاں۔ ہر سہولت ایک مناسب طریقے سے لیس اور عملے سے لیس ال الئبریری کو برقرار رکھے گی۔

الء الئبریری ایک علیحده عالقے میں واقع ہو گی جو کافی حد تک شور اور سرگرمی سے پاک ہو اور مستقل تحقیق کی اجازت دینے کے لیے کافی جگہ اور روشنی ہو۔ (1)      

:ہر قانون کی الئبریری ہفتے میں کم از کم پانچ (5) دنوں کے لیے کھلی رہے گی جس میں کم از کم ایک (1) ویک اینڈ ڈے بھی شامل ہے۔ ہر روز قانون کی الئبریری کھلی رہتی ہے (2)      

         (i) چھ سو (600) سے زیاده لوگوں کی رہائش کی سہولیات میں، ہر الء الئبریری کو کم از کم دس (10) گھنٹے کے لیے چالیا جائے گا، جس میں سے کم از کم آٹھ (8) الک آؤٹ اوقات کے دوران ہوں گے۔

         (ii) چھ سو (600) یا اس سے کم لوگوں کی رہائش کی سہولیات میں، ہر قانون کی الئبریری کم از کم ساڑھے آٹھ (8) گھنٹے کے لیے چالئی جائے گی، جس میں سے کم از کم چھ (6) اور تالے کے دوران ہوں گے۔ باہر گھنٹے؛

         (iii) تمام سہولیات میں، الء الئبریری کم از کم تین (3) گھنٹے شام 6 بجے سے رات 10 بجے کے درمیان چالئی جائے گی۔ اور

         (iv) قانون کی الئبریری کو تمام تعطیالت پر لوگوں کے استعمال کے لیے کھال رکھا جائے گا جو کہ نئے سال کے دن، 4 جوالئی، تھینکس گیونگ اور کرسمس کے عالوه قانونی الئبریری کے باقاعده دنوں پر آتی ہیں۔ قانون کی
الئبریری تعطیالت کے عالوه دیگر تعطیالت پر بند کی جا سکتی ہے بشرطیکہ الء الئبریری کی خدمات اسی ہفتے کے دو دنوں میں سے کسی ایک کو فراہم کی جائیں جو عام طور پر الء الئبریری بند ہوتی ہے۔ ان تعطیالت پر جن پر
قانون کی الئبریری کھلی رہتی ہے، یہ کم از کم آٹھ (8) گھنٹے کام کرے گی۔ قانون کی الئبریری کے نظام االوقات میں کوئی تبدیلیاں بورڈ آف کریکشن کو تحریری اطالع کے بغیر نہیں کی جائیں گی اور منصوبہ بند تبدیلی (تبدیلیوں) کو
الگو کرنے سے کم از کم پانچ (5) کاروباری دن پہلے موصول ہوں گی۔

الء الئبریری کا شیڈول ترتیب دیا جائے گا تاکہ دن کے اوقات میں زیر حراست لوگوں تک رسائی فراہم کی جا سکے جب دیگر سرگرمیاں جیسے کہ تفریح، کمیسری، کھانا، اسکول، سیک کال وغیره، شیڈول نہیں ہیں۔ جہاں اس (3)      
طرح کے تحفظات نہیں کیے جا سکتے ہیں، لوگوں کو دن کے وقت بعد میں ال الئبریری میں جانے کا ایک اور موقع فراہم کیا جائے گا۔

زیرحراست ہر فرد کو قانون کی الئبریری تک رسائی دی جائے گی جس دن قانون کی الئبریری کھلی ہو گی کم از کم دو گھنٹے فی دن۔ درخواست پر، ضرورت کے مطابق، جگہ اور وقت کی اجازت کے مطابق اضافی وقت (4)      
فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اضافی وقت فراہم کرنے میں، جن لوگوں کو اضافی وقت کی فوری ضرورت ہے، جیسے کہ مقدمے کی سماعت کرنے والے افراد اور جن لوگوں کی عدالت کی ڈیڈ الئن آنے والی ہے، کو ترجیح دی جائے گی۔

کی دفعات کے باوجود، متعدی امراض کی اکائیوں میں طبی وجوہات کی بنا پر رکھے گئے لوگوں کو قانون کی الئبریری تک رسائی سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ مؤثر قانونی تحقیق کی اجازت دینے کے لیے (4)(f) پیراگراف (5)      
قانونی مواد تک رسائی کا ایک متبادل طریقہ وضع کیا جائے گا۔

      (6) RMAS 40 ہاؤسنگ کے لیول 1 اور 2 میں لوگوں کے لیے قانون الئبریری کے اوقات جیسا کہ RCNY باب 6 میں بیان کیا گیا ہے کم یا ختم کیا جا سکتا ہے، بشرطیکہ مؤثر قانونی تحقیق کی اجازت دینے کے لیے قانونی
مواد تک رسائی کا متبادل طریقہ وضع کیا جائے۔

ہاؤسنگ کے لیول 1 اور 2 کے لوگوں کی درخواست پر دستیاب کیا RMAS عام آبادی میں مقیم افراد کے لیے قانونی تحقیق کی کالسیں ہر سہولت پر کم از کم سہ ماہی بنیادوں پر منعقد کی جائیں گی۔ قانونی تحقیقی تربیتی مواد (7)      
جائے گا۔

محکمہ ہر سال قانون کی الئبریری میں دستیاب وسائل کی تفصیل کے ساتھ بورڈ کو رپورٹ کرے گا جس میں قانون کی تمام کتابوں اور رسالوں کے عنوانات اور تاریخوں کی فہرست اور انگریزی اور ہسپانوی بولنے والے (8)      
قانونی کی تعداد، اہلیت اور اوقات شامل ہیں۔ معاونین

   (g)    قانونی دستاویزات اور سامان۔ 

ہر قانون کی الئبریری میں ضروری تحقیقی اور حوالہ جات کے مواد ہوں گے جنہیں مناسب طریقے سے اپ ڈیٹ اور اضافی رکھا جائے گا اور مواد کے غائب یا خراب ہونے پر بغیر کسی تاخیر کے تبدیل کیا جائے گا۔ (1)      

زیر حراست افراد کو قانونی دستاویزات کی تیاری کے مقصد سے ٹائپ رائٹرز، وقف شده ورڈ پروسیسرز، اور فوٹو کاپیرز تک معقول رسائی حاصل ہوگی۔ لوگوں کے استعمال کے لیے کافی تعداد میں آپریبل ٹائپ رائٹرز، وقف (2)      
شده ورڈ پروسیسرز، اور فوٹو کاپی مشینیں فراہم کی جائیں گی۔

قانونی کلریکل سپالئیز، بشمول قلم، قانونی کاغذ اور پیڈز کو زیر حراست لوگوں کے ذریعے خریدنے کے لیے دستیاب کرایا جائے گا۔ اس طرح کی قانونی کلریکل سپالئیز نادار افراد کو محکمانہ خرچ پر فراہم کی جائیں گی۔ (3)      

غیر نشان زد قانونی فارم جو عام طور پر زیر حراست افراد استعمال کرتے ہیں دستیاب کرائے جائیں گے۔ ہر فرد کو اس شخص کے استعمال کے لیے اس طرح کے فارموں کو استعمال کرنے یا ان کی کاپیاں بنانے کی اجازت (4)      
ہوگی۔

   (h)    الء الئبریری کا عملہ۔ 

کام کے تمام گھنٹوں کے دوران، ہر قانون الئبریری میں تربیت یافتہ سویلین قانونی رابطہ کاروں کے ساتھ عملہ رکھا جائے گا تاکہ قانونی مواد کی تیاری میں لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ قانونی کوآرڈینیٹر کوریج باقاعدگی سے (1)      
تفویض کرده قانونی رابطہ کار (زبانوں) کی توسیعی غیر حاضری کے دوران فراہم کی جائے گی۔

ہر الء الئبریری میں مستقل طور پر تفویض کرده اصالحی افسران کی مناسب تعداد کے ساتھ عملہ رکھا جائے گا جو الء الئبریری کے طریقہ کار سے واقف ہوں۔ (2)      

زیر حراست ہسپانوی بولنے والے افراد کو ضرورت کے مطابق ہسپانوی زبان میں روانی رکھنے والے مالزمین کے ذریعہ الء الئبریری کے استعمال میں مدد فراہم کی جائے گی۔ (3)      

   (i)    قانونی دستاویزات اور تحقیقی مواد کی تعداد۔ 

زیر حراست افراد کو کسی بھی ذریعہ سے قانون کی کتابیں اور دیگر قانونی تحقیقی مواد خریدنے اور حاصل کرنے کی اجازت ہوگی۔ (1)      

خلیات میں مواد کو رکھنے اور خلیات کی تالش کے لیے معقول ضوابط اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں لوگوں کے قانونی دستاویزات، کتابیں، اور کاغذات کو بغیر قانونی وارنٹ کے اصالحی عملے کے (2)      
ذریعے پڑھا یا ضبط نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں سیل میں جگہ محدود ہو، وہاں قانونی مواد کو محفوظ طریقے سے کسی اور جگہ پر محفوظ کرنے کا متبادل طریقہ درکار ہوتا ہے، بشرطیکہ زیر حراست شخص کو ان مواد تک باقاعده
رسائی حاصل ہو۔

   (j)    قانون کی الئبریری تک رسائی کی حد۔ 

زیر حراست افراد کو الء الئبریری سے ہٹایا جا سکتا ہے اگر وه الء الئبریری کے منظم کام میں خلل ڈالتے ہیں یا ال الئبریری کو اپنے مطلوبہ مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ (1)      

قانون کی الئبریری تک کسی شخص کی رسائی کے حق کو محدود کرنے کا کوئی بھی فیصلہ تحریری طور پر کیا جائے گا اور اس عزم کے تحت مخصوص حقائق اور وجوہات بیان کی جائیں گی۔ اس عزم کی ایک کاپی، (2)      
بشمول اپیل کے طریقہ کار، بورڈ کو اور اس عزم سے متاثره کسی بھی فرد کو تعین کے ایک کاروباری دن کے اندر بھیجی جائے گی۔

قانونی مواد تک رسائی کا ایک متبادل طریقہ وضع کیا جائے گا تاکہ قانون کی الئبریری سے خارج کسی بھی شخص کے لیے موثر قانونی تحقیق کی اجازت دی جا سکے۔ ایک قانونی رابطہ کار کسی بھی خارج شده شخص سے (3)      
مالقات کرے گا تاکہ درخواست پر اس کی ال الئبریری کی ضروریات کا تعین کرے۔

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128275#JD_T40C001_1-09
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-79229#JD_T40C001_1-11
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128276#JD_T40C001_1-10
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128275#JD_T40C001_1-09
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128275#JD_T40C001_1-09
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128278#JD_T40C006


کے تحت کیے گئے عزم سے متاثر کوئی بھی شخص بورڈ میں اس طرح کے عزم کی اپیل کر سکتا ہے۔ (j) اس ذیلی تقسیم (4)      

         (i) عزم سے متاثر شخص بورڈ کو تحریری طور پر نوٹس دے گا اور اس عزم کے خالف اپیل کرنے کے اپنے ارادے کے محکمے کو۔

         (ii) محکمہ اور عزم سے متاثر کوئی بھی شخص تحریری تعین کے عالوه کوئی بھی متعلقہ مواد بورڈ کو اس پر غور کے لیے پیش کر سکتا ہے۔

         (iii) بورڈ یا اس کا نامزد کرده درخواست پر نظرثانی کا نوٹس موصول ہونے کے بعد پانچ (5) کاروباری دنوں کے اندر اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کرے گا۔

(eff. 7/9/2021 ،ترمیم شده سٹی ریکارڈ 6/9/2021)

دوره کرنا۔ 1-09 §
   (a)    پالیسی۔زیر حراست تمام افراد کافی لمبائی اور تعداد کے ذاتی دورے حاصل کرنے کے حقدار ہیں۔ سماجی اور خاندانی نیٹ ورکس اور سپورٹ سسٹمز کے ساتھ ذاتی روابط برقرار رکھنا قید کے دوران اور
دوباره داخلے کے دوران نتائج کو بہتر بنانے کے لیے اہم ہے۔ دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ مالقات کسی شخص کی ان رابطوں کو برقرار رکھنے کی صالحیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس لیے محکمے کی طرف سے اس
کی حوصلہ افزائی اور سہولت فراہم کی جانی چاہیے۔ مزید برآں، بورڈ تسلیم کرتا ہے کہ کسی شخص کا خاندان خون کے ذریعے یا قانونی طور پر تسلیم شده بانڈز، جیسے شادی یا گود لینے کے ذریعے فرد سے متعلق افراد تک محدود
نہیں ہو سکتا۔ لہذا، اصطالح "خاندان" جیسا کہ اس ذیلی تقسیم میں استعمال کیا جاتا ہے اسے خاندانی ڈھانچے کے تنوع اور مختلف قسم کے تعلقات کی عکاسی کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر سمجھا جانا چاہیے جو زیر حراست شخص
؛ موجوده اور سابق سوتیلے والدین، بچے اورgodchildren اور godparents کو دوسروں سے قریب سے جوڑ سکتے ہیں۔ اس میں شامل ہونا چاہیے، مثال کے طور پر، لیکن یہ ان تک محدود نہیں ہو سکتا: رومانوی شراکت دار؛
بہن بھائی؛ اور وه لوگ جو موجوده یا سابقہ   گھریلو شراکت داریوں، رضاعی انتظامات، سول یونینز، یا ساتھ رہنے کے ذریعے فرد سے جڑے ہیں۔

   (b)    دوره اور انتظار کے مقامات۔ 

اس سیکشن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی سائز کا دوره کرنے واال عالقہ ہر ایک سہولت میں قائم اور برقرار رکھا جائے گا۔ (1)      

کی ضرورت ہے۔ (f) دوره کرنے والے عالقے کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے گا کہ زیر حراست لوگوں اور ان کے مالقاتیوں کے درمیان جسمانی رابطے کی اجازت دی جائے جیسا کہ اس سیکشن کی ذیلی تقسیم (2)      

محکمہ دورے سے پہلے انتظار کے وقت کو کم سے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ زائرین کو کسی سہولت کے باہر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب تک کہ مناسب پناه گاه فراہم نہ کی جائے اور اس سیکشن (3)      
کی ضروریات پوری نہ ہوں۔ (4)(b) کے پیراگراف

:تمام ویٹنگ اور وزٹنگ ایریاز زائرین کے لیے کم از کم کم سے کم سہولت فراہم کریں گے، بشمول لیکن ان تک محدود نہیں (4)      

         (i) تمام زائرین کے لیے کافی نشستیں؛

         (ii) انتظار اور مالقات کے دوران باتھ روم کی سہولیات اور پینے کے پانی تک رسائی؛

         (iii) انتظار یا مالقات کے دوران کسی وقت مشروبات اور کھانے پینے کی اشیاء کے لیے وینڈنگ مشینوں تک رسائی؛ اور

         (iv) انتظار یا مالقات کی مدت کے دوران کسی وقت ہسپانوی بولنے والے مالزم یا رضاکار تک رسائی۔ وزٹ کرنے کے تمام اصول، ضوابط، اور اوقات واضح طور پر انگریزی اور ہسپانوی میں ہر ایک سہولت پر انتظار کرنے
والے اور دیکھنے والے عالقوں میں پوسٹ کیے جائیں گے۔

محکمہ گرم موسم کے مہینوں میں دوروں کے لیے بیرونی عالقوں کو استعمال کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ (5)      

   (c)    دوره کا شیڈول۔ 

:انفرادی سہولیات کے نظام االوقات کے مطابق مالقات کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن آزمائش کے منتظر لوگوں کے لیے درج ذیل کم از کم تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے (1)      

         (i)    پیر سے جمعہ تک۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے کے درمیان کم از کم تین (3) دن لگاتار تین گھنٹے تک وزٹ کرنے کی اجازت ہوگی کم از کم دو (2) شاموں کو 6 کے درمیان کم از کم تین (3) لگاتار گھنٹے تک وزٹ
pm اور pm 10 کرنے کی اجازت ہوگی۔

         (ii)    ہفتہ اور اتوار۔ دونوں دنوں میں صبح 9 بجے سے شام 8 بجے کے درمیان کم از کم پانچ (5) لگاتار وزٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔

:انفرادی سہولیات کے نظام االوقات کے مطابق مالقات کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن سزا یافتہ افراد کے لیے درج ذیل کم از کم تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے (2)      

         (i)    پیر سے جمعہ تک۔ کم از کم ایک (1) شام کو 6 بجے سے رات 10 بجے کے درمیان کم از کم تین (3) لگاتار گھنٹوں کے لیے دیکھنے کی اجازت ہوگی۔

         (ii)    ہفتہ اور اتوار۔ دونوں دنوں میں صبح 9 بجے سے شام 8 بجے کے درمیان کم از کم پانچ (5) لگاتار وزٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔

ہر سہولت کے دورے کا شیڈول محکمہ کے مرکزی دفتر یا سہولت سے رابطہ کرکے دستیاب ہوگا۔ (3)      

دورے کم از کم ایک (1) گھنٹہ جاری رہیں گے۔ یہ مدت اس وقت تک شروع نہیں ہوگی جب تک کہ زیر حراست شخص اور مالقاتی کمرے میں مالقات نہ کریں۔ (4)      

سزا یافتہ افراد ہر ہفتے کم از کم دو (2) مالقاتوں کے حقدار ہیں جس میں کم از کم ایک (1) شام یا ہفتے کے آخر میں، جیسا کہ سزا یافتہ فرد چاہے۔ مقدمے کی سماعت کے منتظر افراد کو ہر ہفتے کم از کم تین (3) وزٹ (5)      
کرنے کا حق ہے جس میں کم از کم ایک (1) شام یا ویک اینڈ پر، جیسا کہ وه شخص چاہے۔ وکالء، ڈاکٹر، مذہبی مشیر، عوامی عہدیدار، معالج، مشیر، اور میڈیا کے نمائندوں سمیت خدمات یا مدد فراہم کرنے والے مناسب طریقے سے
شناخت شده افراد کے دورے اس تعداد میں شمار نہیں ہوں گے۔

کسی خاص وزیٹر یا زائرین کے زمرے کے دوروں کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ (6)      

اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (1)، (2) اور (5) کے ذریعہ درکار دوروں کی کم از کم تعداد کے عالوه، خصوصی ضرورت کے معامالت میں اضافی دوره فراہم کیا جائے گا، بشمول ہنگامی حاالت اور حاالت ان تک محدود (7)      
نہیں طویل سفر کا وقت شامل ہے۔

زیر حراست لوگوں کو ایک ہی وقت میں کم از کم تین (3) زائرین کے ساتھ ملنے کی اجازت ہوگی، جس کی زیاده سے زیاده تعداد سہولت کے ذریعہ طے کی جائے گی۔ (8)      

زائرین کو ایک ہی وقت میں زیر حراست کم از کم دو (2) لوگوں کے ساتھ ملنے کی اجازت ہوگی، جس کی زیاده سے زیاده تعداد سہولت کے ذریعے متعین کی جائے گی۔ (9)      

اگر جگہ کی کمی کی وجہ سے ضرورت ہو تو، ایک سہولت زائرین اور زیر حراست افراد کے کسی بھی گروپ میں افراد کی کل تعداد کو چار (4) تک محدود کر سکتی ہے۔ اس طرح کی حد کو خصوصی ضرورت کے (10)      
معامالت میں معاف کر دیا جائے گا، بشمول ہنگامی حاالت اور ایسے حاالت جن میں سفر کا طویل وقت شامل ہے لیکن ان تک محدود نہیں۔

   (d)    ابتدائی دوره۔ 

مقدمے کی سماعت کے منتظر افراد سہولت میں داخل ہونے کے چوبیس (24) گھنٹوں کے اندر غیر رابطہ دوره حاصل کرنے کے حقدار ہوں گے۔ (1)      

کے مطابق طے شده وزٹنگ کا دورانیہ چوبیس (24) گھنٹے کے اندر اندر کسی شخص کے ٹرائل کے داخلے کے انتظار میں دستیاب نہیں ہے، تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے (1)(c) اگر اس سیکشن کے پیراگراف (2)      
انتظامات کیے جائیں گے کہ ابتدائی دورے کی ضرورت ہے یہ ذیلی تقسیم دستیاب ہے۔

   (e)    وزیٹر کی شناخت اور رجسٹریشن۔ 

اس ذیلی تقسیم کے تقاضوں کے مطابق، کسی بھی مناسب طریقے سے شناخت شده فرد کو، زیر حراست فرد کی رضامندی کے ساتھ، اس فرد سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ (1)      

         (i) دورے سے پہلے، زیر حراست شخص کو ممکنہ مالقاتی کی شناخت سے آگاه کیا جائے گا۔

         (ii) زیر حراست شخص کی طرف سے کسی خاص مالقاتی سے ملنے سے انکار اس شخص کے اس مدت کے دوران کسی دوسرے مالقاتی سے ملنے کا حق متاثر نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس شخص کے بعد کے ادوار کے
دوران انکار شده مالقاتی سے ملنے کا حق متاثر ہوگا۔

:زائرین کو سہولت کے وزیٹر الگ میں داخل ہونے کی ضرورت ہوگی (2)      

         (i) ان کا نام؛

         (ii) ان کا پتہ؛

         (iii) تاریخ؛

         (iv) داخلے کا وقت؛

         (v) فرد یا افراد کا نام جن سے مالقات کی جائے گی۔ اور

         (vi) باہر نکلنے کا وقت۔

:کوئی بھی ممکنہ زائرین جن کی عمر سولہ (16) سال سے کم ہے، اس سہولت کے مہمانوں کے الگ میں داخل ہونا، یا ان کی طرف سے داخل ہونا ضروری ہے (3)      

         (i) اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (2) کے ذریعے درکار معلومات؛



         (ii) ان کی عمر؛ اور

         (iii) ان کے والدین یا قانونی سرپرست کا نام، پتہ، اور ٹیلی فون نمبر۔

وزیٹر الگ کو خفیہ رکھا جائے گا، اور اس میں موجود معلومات کو غیر محکمانہ عملے کے ذریعہ پڑھا یا ظاہر نہیں کیا جائے گا سوائے اس کے کہ سٹی چارٹر کے ذریعہ فراہم کیا گیا ہو یا کسی سرکاری قانون نافذ کرنے (4)      
والی ایجنسی کی مخصوص درخواست کے مطابق ہو۔ محکمہ ایسی تمام درخواستوں کا تفصیلی اور مکمل تفصیل کے ساتھ ریکارڈ رکھے گا۔

زیر حراست شخص سے ملنے سے پہلے، سولہ (16) سال سے کم عمر کے ممکنہ مالقاتی کو اٹھاره (18) سال یا اس سے زیاده عمر کے شخص کے ساتھ ہونا ضروری ہو سکتا ہے، اور اس سے زبانی یا تحریری اجازت لینی (5)      
ہوگی۔ والدین یا قانونی سرپرست ایسے دورے کی منظوری دیتے ہیں۔

کی پالیسی کے مطابق ہونا چاہیے اور بورڈ کو منظوری کے (5)(e) محکمہ سولہ (16) سال سے کم عمر افراد کے دورے کے لیے متبادل طریقہ کار اپنا سکتا ہے۔ اس طرح کے طریقہ کار کو اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (6)      
لیے پیش کیا جائے گا۔

   (f)    رابطے کے دورے۔زیر حراست تمام لوگوں اور ان کے تمام مہمانوں کے درمیان جسمانی رابطے کی اجازت ہوگی۔ اجازت یافتہ جسمانی رابطے میں مالقات کی مدت کے آغاز اور اختتام پر زیر حراست شخص اور مالقاتی کے
درمیان ایک مختصر گلے لگانا اور بوسہ لینا شامل ہوگا۔ زیر حراست لوگوں کو اپنے خاندان میں ایسے بچوں کو رکھنے کی اجازت ہوگی جن کی عمریں چوده (14) اور اس سے کم ہوں مالقات کے پورے عرصے کے دوران، بشرطیکہ
محکمہ زیر حراست شخص کو ایک وقت میں ایک بچہ رکھنے تک محدود کرے۔ مزید برآں، زیر حراست لوگوں کو مالقات کی پوری مدت کے دوران اپنے مالقاتیوں کے ساتھ ہاتھ پکڑنے کی اجازت ہوگی، جسے محکمہ چھ (6) انچ
۔(f) سے زیاده نہ ہونے والے پارٹیشن پر ہاتھ پکڑنے تک محدود کر سکتا ہے۔ اس ذیلی تقسیم کی دفعات متعدی بیماری کی اکائیوں میں طبی وجوہات کی بنا پر رکھے گئے افراد پر الگو نہیں ہوتیں۔17-6

   (g)    سیکورٹی اور نگرانی کا دوره کرنا۔ 

زیر حراست تمام لوگوں کی، ہر دورے سے پہلے اور بعد میں، مکمل طور پر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تالشی لی جا سکتی ہے کہ ان کے پاس کوئی ممنوعہ چیز نہیں ہے۔ (1)      

تمام ممکنہ زائرین کو وزٹ سے پہلے صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تالش کیا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ممنوعہ چیز نہیں ہے۔ (2)      

اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (2) کے مطابق کسی ممکنہ وزیٹر کی کوئی بھی باڈی تالش صرف الیکٹرانک ڈٹیکشن ڈیوائسز کے استعمال سے کی جائے گی۔ یہاں موجود کوئی بھی چیز قانون کے مطابق اصالحی عملے کے (3)      
پاس موجود کسی اتھارٹی کو متاثر نہیں کرے گی۔

کسی ممکنہ وزیٹر کے پاس موجود اشیاء، بشمول ہینڈ بیگ یا پیکجز، بشمول لیکن ان تک محدود نہیں، تالش یا چیک کیا جا سکتا ہے۔ ذاتی اثرات، بشمول شادی کی انگوٹھیاں اور مذہبی تمغے اور لباس، دورے کے دوران (4)      
زائرین پہن سکتے ہیں۔ محکمہ ممکنہ مالقاتی سے اس کی ذاتی جائیداد کو الک ایبل الکر میں محفوظ کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے، بشمول تھیلے، بیرونی لباس اور الیکٹرانک آالت تک محدود نہیں۔ وزٹ میں تاخیر یا تردید نہیں کی جا
سکتی کیونکہ ایک قابل عمل، الک ایبل الکر دستیاب نہیں ہے۔

وزٹ کے دوران نگرانی صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فراہم کی جائے گی کہ سہولت کی حفاظت یا حفاظت کو برقرار رکھا جائے۔ (5)      

مالقاتوں کو نہیں سنا جائے گا اور نہ ہی ان کی نگرانی کی جائے گی جب تک کہ کوئی قانونی وارنٹ حاصل نہ کر لیا جائے، حاالنکہ بصری نگرانی کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ (6)      

   (h)    دورے کے حقوق پر پابندیاں۔ 

کسی خاص وزیٹر کے ساتھ زیر حراست شخص کے ملنے کے حقوق سے انکار، منسوخ یا محدود کیا جا سکتا ہے صرف اس صورت میں جب یہ طے کیا جائے کہ ان حقوق کا استعمال کسی سہولت کی حفاظت یا سالمتی کے (1)      
لیے سنگین خطره ہے، بشرطیکہ مالقات کے حقوق کسی خاص وزیٹر کے ساتھ صرف اس صورت میں انکار کیا جا سکتا ہے جب دوروں سے رابطہ کرنے کے حق کو منسوخ کرنا سنگین خطرے کو کم کرنے کے لیے کافی نہیں
ہوگا۔ یہ تعین کسی سہولت کے پہلے دورے کے دوران وزیٹر کی طرف سے کی گئی مخصوص کارروائیوں پر مبنی ہونا چاہیے جو کسی سہولت کی حفاظت اور سالمتی کے لیے وزیٹر کے خطرے کو ظاہر کرتی ہو، یا موصول ہونے
والی اور تصدیق شده مخصوص معلومات پر کہ وزیٹر اس دوران کارروائیوں میں ملوث ہونے کا اراده رکھتا ہے۔ اگال دوره جو سہولت کی حفاظت یا سالمتی کے لیے خطره ہو گا۔ کسی بھی عزم سے پہلے وزیٹر کو مخصوص چارجز
کی تحریری اطالع اور چارج کرنے والی پارٹیوں کے نام اور بیانات فراہم کیے جائیں اور جواب دینے کا موقع فراہم کیا جائے۔ مخبر کی حفاظت کے لیے اگر ضروری ہو تو مخبر کا نام چھپایا جا سکتا ہے۔

میں فراہم کرده مالقاتوں سے رابطہ کرنے کے زیر حراست شخص کو صرف اس صورت میں انکار، منسوخ یا محدود کیا جا سکتا ہے جب یہ طے ہو کہ اس طرح کے دورے کسی سہولت کی (f) اس سیکشن کے ذیلی تقسیم (2)      
حفاظت یا سالمتی کے لیے سنگین خطره ہیں۔ اگر کسی شخص کے معمول کے مطابق دوروں سے رابطہ کرنے کے حق کو مسترد کرنے، منسوخ کرنے یا اسے محدود کرنے کا عزم کیا جائے تو، فرد کو مطلوبہ تعداد میں دوروں کی
سہولت فراہم کرنے کے لیے متبادل انتظامات کیے جائیں گے، بشمول، لیکن ان تک محدود نہیں، غیر رابطہ دورے۔ یہ عزم موجوده چارج یا سزا کے تحت حراست میں رہتے ہوئے شخص کی طرف سے کیے گئے مخصوص اعمال پر
مبنی ہونا چاہیے جو کسی سہولت کی حفاظت اور سالمتی کے لیے اس شخص کے خطرے کو ظاہر کرتے ہیں، یا موصول ہونے والی اور تصدیق شده مخصوص معلومات پر کہ فرد اگلے دورے کے دوران ایسی کارروائیوں میں ملوث
ہونے کا اراده رکھتا ہے جو سہولت کی حفاظت یا سالمتی کے لیے خطره ہو گی۔ کسی بھی تعین سے پہلے، فرد کو مخصوص چارجز کی تحریری اطالع اور چارج کرنے والی جماعتوں کے نام اور بیانات فراہم کیے جائیں اور اسے
جواب دینے کا موقع فراہم کیا جائے۔ مخبر کی حفاظت کے لیے اگر ضروری ہو تو مخبر کا نام چھپایا جا سکتا ہے۔

وزٹ کے حقوق پر پابندیاں زیر حراست شخص یا ممکنہ مالقاتی کی طرف سے الحق خطرے کے مطابق ہونی چاہئیں اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے جو ضروری ہو اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ (3)      

:زیر حراست شخص یا ممکنہ مالقاتی کے حقیقی یا سمجھے جانے کی بنیاد پر مالقات کے حقوق سے انکار، منسوخ، محدود یا مداخلت نہیں کی جائے گی (4)      

         (i) جنس؛

         (ii) جنسی رجحان؛

         (iii) نسل؛

         (iv) عمر، سوائے اس سیکشن میں جو دوسری صورت میں فراہم کی گئی ہے؛

         (v) قومیت؛

         (vi) سیاسی عقائد؛

         (vii) مذہب

         (viii) مجرمانہ ریکارڈ؛

         (ix) زیر التواء فوجداری یا دیوانی مقدمہ؛

         (x) خاندانی تعلقات کی کمی؛

         (xi) صنف، بشمول جنس کی شناخت، خود کی تصویر، ظاہری شکل، برتاؤ یا اظہار؛ یا

         (xii) معذوری۔

اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (1) اور (2) کے مطابق زیر حراست شخص کے ملنے کے حقوق سے انکار، منسوخ یا محدود کرنے کا کوئی بھی عزم تحریری طور پر ہوگا اور اس عزم کے تحت مخصوص حقائق اور وجوہات (5)      
بیان کرے گا۔ اس عزم کی ایک کاپی، بشمول اپیل کے طریقہ کار کی تفصیل، بورڈ کو اور اس عزم سے متاثره کسی بھی فرد کو تعین کے چوبیس (24) گھنٹے کے اندر بھیجی جائے گی۔

   (i)    دورے کی پابندیوں کے لیے اپیل کا طریقہ کار۔ 

:وزٹ تک رسائی کو مسترد کرنے، منسوخ کرنے یا محدود کرنے کے محکمے کے عزم سے متاثر کوئی بھی شخص مندرجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق بورڈ میں اس عزم کی اپیل کر سکتا ہے (1)      

         (i) عزم سے متاثر شخص بورڈ اور ارادے کے محکمے کو اس عزم کے خالف اپیل کرنے کے لیے تحریری طور پر نوٹس دے گا۔

         (ii) محکمہ اور عزم سے متاثر کوئی بھی شخص تحریری تعین کے عالوه کوئی بھی متعلقہ مواد بورڈ کو اس پر غور کے لیے پیش کر سکتا ہے۔

         (iii) ،بورڈ یا اس کا نامزد کرده درخواست پر نظرثانی کا نوٹس موصول ہونے کے بعد پانچ (5) کاروباری دنوں کے اندر اپیل پر ایک تحریری فیصلہ جاری کرے گا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آیا مالقات کے تعین کی توثیق
تبدیل، یا ترمیم کی گئی ہے۔

         (iv) جہاں وقت کی مدت میں توسیع کی معقول وجہ موجود ہو جس میں بورڈ یا نامزد شخص پانچ (5) کاروباری دنوں سے آگے تحریری فیصلہ جاری کر سکتا ہے، بورڈ یا نامزد شخص ایک توسیع جاری کر سکتا ہے جو دس
(10) کاروباری دنوں سے زیاده نہ ہو۔ . ایسی صورتوں میں، بورڈ محکمے اور توسیع سے متاثر ہونے والے کسی بھی فرد کو فوری طور پر مطلع کرے گا۔

(eff. 7/9/2021 ،؛ ترمیم شده سٹی ریکارڈ eff. 1/23/20166/9/2021 ،ترمیم شده سٹی ریکارڈ 12/24/2015)

ٹیلی فون کالز۔ 1-10 §
   (a)    پالیسی۔ قیدی وقتاً فوقتاً ٹیلی فون کال کرنے کے حقدار ہیں۔ اس سیکشن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی تعداد میں ٹیلی فون ہر سہولت کے رہائشی عالقوں میں نصب کیے جائیں گے۔

ب)    ابتدائی ٹیلیفون کال۔ کسی سہولت میں داخل ہونے پر، ہر نظربند کو محکمہ کے خرچ پر ایک مکمل مقامی ٹیلی فون کال کرنے کی اجازت ہوگی۔ داخلے پر اضافی ٹیلیفون کال کرنے کی درخواستوں کا فیصلہ سہولت کے ذریعے)   
کیا جائے گا۔ لمبی دوری کی ٹیلی فون کالیں جمع کی جائیں گی، حاالنکہ قیدی کو ایسی کالوں کے اخراجات برداشت کرنے کی اجازت دینے کے انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔

   (c)    قیدی کی ٹیلی فون کالز۔ زیر حراست افراد کو ہر روز کم از کم ایک ٹیلی فون کال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر نیو یارک سٹی میں کی گئی ہوں تو ہر ہفتے تین کالیں محکمانہ خرچ پر نادار قیدیوں کو فراہم کی جائیں گی۔ لمبی
دوری کی ٹیلی فون کالز جمع کی جائیں گی یا زیر حراست شخص کے خرچ پر کی جائیں گی۔

   (d)    سزا یافتہ قیدی کی ٹیلی فون کالز۔ سزا یافتہ قیدیوں کو ہر ہفتے کم از کم دو ٹیلی فون کال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر یہ کالیں نیویارک شہر کے اندر کی گئی ہوں تو یہ کالیں محکمانہ خرچ پر نادار قیدیوں کو فراہم کی جائیں
گی۔ لمبی دوری کی ٹیلی فون کالیں سزا یافتہ قیدی کے خرچ پر جمع کی جائیں گی۔
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   (e)    ٹیلی فون کالز کا دورانیہ۔ محکمہ کم از کم چھ منٹ کی ٹیلی فون کالز کی اجازت دے گا۔

   (f)    ٹیلی فون کالز کا شیڈولنگ۔ اس سیکشن کی ذیلی تقسیم (c) اور (d) کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے، تمام الک آؤٹ ادوار کے دوران ٹیلی فون کالز کی اجازت ہوگی۔ ہنگامی نوعیت کی ٹیلی فون کالز کسی بھی مناسب وقت پر
کی جائیں گی۔

   (g)    آنے والی ٹیلی فون کالز۔

ایک قیدی کو ہنگامی نوعیت کی آنے والی ٹیلی فون کالز موصول کرنے کی اجازت دی جائے گی، یا ایک پیغام لیا جائے گا اور قیدی کو جلد از جلد کال واپس کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ (1)      

ایک قیدی کو زیر التواء دیوانی یا فوجداری کارروائی میں اپنے اٹارنی آف ریکارڈ سے آنے والی ٹیلی فون کالز موصول کرنے کی اجازت ہوگی، یا ایک پیغام لیا جائے گا اور قیدی کو جلد از جلد کال واپس کرنے کی اجازت دی (2)      
جائے گی۔ ایسی کالز زیر التواء کارروائی سے متعلق ہونی چاہئیں۔

   (h)    ،ٹیلی فون کالز کی نگرانی۔ مناسب طریقہ کار کے نفاذ کے بعد، قیدیوں کی ٹیلی فون کالوں کو صرف اسی صورت میں سنا یا مانیٹر کیا جا سکتا ہے جب قیدیوں کو قانونی طور پر کافی نوٹس دیا گیا ہو۔ بورڈ آف کریکشن
انسپکٹر جنرل اور دیگر مانیٹرنگ باڈیز کے ساتھ ساتھ عالج کرنے والے معالجین اور معالجین، اٹارنی اور پادریوں کو کی جانے والی ٹیلی فون کالز کو نہیں سنا جائے گا اور نہ ہی ان کی نگرانی کی جائے گی۔

   (i)    ٹیلی فون کے حقوق پر پابندی۔

کسی بھی قیدی کے ٹیلی فون کے حقوق صرف اس وقت محدود ہوسکتے ہیں جب یہ طے کیا جائے کہ ان حقوق کا استعمال اس سہولت کی حفاظت یا سالمتی کے لیے خطره ہے یا اس سے پہلے قیدی کو معلوم ہونے والے (1)      
تحریری ٹیلی فون کے ضوابط کا غلط استعمال ہے۔

         (i) یہ عزم ٹیلی فون کے حقوق کے استعمال کے دوران قیدی کی طرف سے کی گئی مخصوص کارروائیوں پر مبنی ہونا چاہیے جو اس طرح کی دھمکی یا بدسلوکی کو ظاہر کرتے ہیں۔ کسی بھی تعین سے پہلے، قیدی کو
مخصوص الزامات کی تحریری اطالع اور چارج کرنے والے فریقین کے نام اور بیانات فراہم کیے جائیں، اور اسے جواب دینے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اگر کسی مخبر کی حفاظت کے لیے ضروری ہو تو اس کا نام چھپایا جا سکتا ہے۔

         (ii) قیدی کے ٹیلی فون کے حقوق کو محدود کرنے کا کوئی بھی فیصلہ تحریری طور پر کیا جائے گا اور اس طرح کے عزم کے تحت مخصوص حقائق اور وجوہات بیان کی جائیں گی۔ اس عزم کی ایک کاپی، بشمول اپیل کے
طریقہ کار، بورڈ اور کسی بھی شخص کو جو اس عزم سے متاثر ہو، تعین کے 24 گھنٹے کے اندر بھیجی جائے گی۔

میں فراہم کرده ٹیلی فون حقوق تعزیری علیحدگی میں قیدیوں کے لیے محدود ہوسکتے ہیں، بشرطیکہ ایسے افراد کو ہر ہفتے کم از کم ایک ٹیلی فون کال کرنے کی اجازت ہوگی۔ (d) اور (c) اس سیکشن کی ذیلی تقسیم (2)      

   (j)    اپیل۔ اس ذیلی تقسیم کے تحت کیے گئے عزم سے متاثر کوئی بھی شخص بورڈ میں اس طرح کے عزم کی اپیل کر سکتا ہے۔

تعین سے متاثر ہونے واال شخص بورڈ اور اپنے محکمے کو تحریری طور پر نوٹس دے گا کہ وه اس عزم کے خالف اپیل کرنے کا اراده رکھتا ہے۔ (1)      

محکمہ اور اس عزم سے متاثر کوئی بھی شخص تحریری تعین کے عالوه کوئی بھی متعلقہ مواد بورڈ کو اس پر غور کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ (2)      

بورڈ یا اس کا نامزد کرده درخواست پر نظرثانی کا نوٹس موصول ہونے کے بعد پانچ کاروباری دنوں کے اندر اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کرے گا۔ (3)      

خط و کتابت۔ 1-11 §
   (a)    پالیسی۔ زیر حراست لوگ کسی بھی شخص کے ساتھ خط و کتابت کرنے کے حقدار ہیں، سوائے اس کے کہ جب یہ معقول یقین ہو کہ عوامی تحفظ کے تحفظ یا سہولت کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے
محدودیت ضروری ہے۔ محکمہ اس پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے مناسب طریقہ کار قائم کرے گا۔ خط و کتابت کو کسی سہولت کی حفاظت اور سالمتی کے لیے صرف اس لیے خطره نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ کسی سہولت، اس کے
عملے، یا اصالحی نظام پر تنقید کرتا ہے، یا غیر مقبول خیاالت کی حمایت کرتا ہے، بشمول ایسے خیاالت جن کو سہولت کا عملہ بحالی یا اصالحی عالج کے لیے سازگار نہیں سمجھتا۔ محکمہ زیر حراست تمام لوگوں کو اس پالیسی کی
اطالع فراہم کرے گا۔

 ب)    نمبر اور زبان۔)   

آنے والے یا جانے والے خط و کتابت پر یا تو بھیجے گئے یا موصول ہونے والے خط و کتابت کی مقدار، یا جس زبان میں خط و کتابت لکھی جاتی ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ (1)      

اگر زیر حراست کوئی شخص لکھنے یا پڑھنے سے قاصر ہے، تو وه دوسرے افراد سے خط و کتابت کے لیے مدد حاصل کر سکتا ہے، بشمول سہولت کے مالزمین اور زیر حراست افراد۔ (2)      

   (c)    باہر جانے والی خط و کتابت۔ 

ہر سہولت محکمہ کے خرچے کی اسٹیشنری اور ڈاک کے اخراجات میں زیر حراست لوگوں کو اٹارنی، عدالتوں اور سرکاری اہلکاروں کے لیے تمام خطوط کے ساتھ ساتھ ہر ہفتے دو (2) دوسرے خطوط پر دستیاب کرائے (1)      
گی۔

ہر سہولت اسٹیشنری اور ڈاک دونوں تحویل میں موجود لوگوں کو خریداری کے لیے دستیاب کرائے گی۔ (2)      

باہر جانے والے خط و کتابت میں لفافے کے اوپری بائیں کونے میں بھیجنے والے کا نام اور یا تو سہولت پوسٹ آفس باکس یا گلی کا پتہ یا بھیجنے والے کے گھر کا پتہ ہونا چاہیے۔ (3)      

باہر جانے والے خط و کتابت کو بھیجنے والے کی طرف سے سیل کر دیا جائے گا اور اسے مقفل ڈاک کے رسیپٹیکلز میں جمع کر دیا جائے گا۔ (4)      

تمام باہر جانے والی خط و کتابت ہر کاروباری دن میں کم از کم ایک بار ریاستہائے متحده کی پوسٹل سروس کو بھیجی جائے گی۔ (5)      

باہر جانے والی غیر مراعات یافتہ خط و کتابت کو نہیں کھوال جائے گا اور نہ ہی پڑھا جائے گا سوائے قانونی تالشی کے وارنٹ یا وارڈن کے تحریری حکم کے مطابق جس میں یہ یقین کرنے کی معقول بنیاد بیان کی گئی ہو کہ (6)      
. خط و کتابت سے سہولت، کسی دوسرے شخص یا عوام کی حفاظت یا سالمتی کو خطره ہے۔

         (i) وارڈن کا تحریری حکم مخصوص حقائق اور وجوہات بیان کرے گا جو تعین کی حمایت کرتے ہیں۔

         (ii) متاثره ارسال کننده کو تعین اور اس کی تائید کرنے والے مخصوص حقائق اور وجوہات کی تحریری اطالع دی جائے گی۔ وارڈن بھیجنے والے کو مطلع کرنے میں صرف اتنی دیر تک تاخیر کر سکتا ہے کہ اس طرح کی
اطالع سے سہولت کی حفاظت اور سالمتی کو خطره ہو گا، جس کے بعد وارڈن فوری طور پر اس شخص کو مطلع کرے گا۔

         (iii) اس پیراگراف کے مطابق پڑھے جانے والے خط و کتابت کا تحریری ریکارڈ برقرار رکھا جائے گا اور اس میں شامل ہوں گے: زیر حراست شخص کا نام، مطلوبہ وصول کننده کا نام، پڑھنے والے کا نام، خط و کتابت کو
پڑھنے کی تاریخ، اور اس شخص کو اطالع موصول ہونے کی تاریخ۔

         (iv) اس پیراگراف کے مطابق کی گئی کوئی بھی کارروائی محکمہ کی طرف سے خط و کتابت کی وصولی کے پانچ (5) کاروباری دنوں کے اندر مکمل کی جائے گی۔

باہر جانے والے مراعات یافتہ خط و کتابت کو قانونی تالشی وارنٹ کے عالوه کھوال یا پڑھا نہیں جائے گا۔ (7)      

   (d)    آنے والی خط و کتابت۔ 

آنے والی خط و کتابت مطلوبہ وصول کننده کو محکمہ کی طرف سے وصولی کے اڑتالیس (48) گھنٹے کے اندر پہنچائی جائے گی جب تک کہ وصول کننده محکمہ کی تحویل میں نہ ہو۔ (1)      

ان اشیاء کی فہرست جو خط و کتابت میں وصول کی جا سکتی ہیں محکمہ کی طرف سے قائم کیا جائے گا۔ کسی سہولت میں داخل ہونے پر، لوگوں کو اس فہرست کی ایک کاپی فراہم کی جائے گی یا اسے ہر رہائشی عالقے (2)      
میں پوسٹ کیا جائے گا۔

   (e)    آنے والی خط و کتابت کا معائنہ۔ 

:آنے والی غیر مراعات یافتہ خط و کتابت (1)      

         (i) مطلوبہ وصول کننده کی موجودگی میں یا قانونی تالشی کے وارنٹ یا وارڈن کے تحریری حکم کے بغیر نہیں کھوال جائے گا جس میں یہ یقین کرنے کی معقول بنیاد بیان کی گئی ہو کہ خط و کتابت سے سہولت کی حفاظت یا
.سالمتی کو خطره ہے، کسی دوسرے شخص، یا عوام

            (A) وارڈن کا تحریری حکم مخصوص حقائق اور وجوہات بیان کرے گا جو اس عزم کی تائید کرتے ہیں۔

            (B) متاثره وصول کننده اور بھیجنے والے کو وارڈن کے تعین اور اس کی تائید کرنے والے مخصوص حقائق اور وجوہات کی تحریری اطالع دی جائے گی۔ وارڈن وصول کننده اور بھیجنے والے کو مطلع کرنے میں صرف
اتنی دیر تک تاخیر کر سکتا ہے جب تک کہ اس طرح کی اطالع سہولت کی حفاظت یا سالمتی کو خطرے میں ڈالے، جس کے بعد وارڈن فوری طور پر وصول کننده اور بھیجنے والے کو مطلع کرے گا۔

            (C) اس ذیلی تقسیم کے مطابق پڑھے جانے والے خط و کتابت کا تحریری ریکارڈ برقرار رکھا جائے گا اور اس میں شامل ہوں گے: بھیجنے والے کا نام، تحویل میں مطلوب وصول کننده کا نام، پڑھنے والے کا نام، وه تاریخ
جب خط و کتابت موصول ہوئی تھی اور پڑھیں، اور وه تاریخ جب وصول کننده اور بھیجنے والے کو اطالع موصول ہوئی۔

            (D) اس ذیلی تقسیم کے تحت کی گئی کوئی بھی کارروائی محکمہ کی طرف سے خط و کتابت کی وصولی کے پانچ (5) کاروباری دنوں کے اندر مکمل کی جائے گی۔

         (ii) قانونی تالشی وارنٹ یا وارڈن کے تحریری حکم کے بغیر نہیں پڑھا جائے گا جس میں یہ یقین کرنے کی معقول بنیاد بیان کی گئی ہو کہ خط و کتابت سے سہولت، کسی دوسرے شخص یا عوام کی حفاظت یا سالمتی کو خطره
ہے۔ اس ذیلی تقسیم کے مطابق وارڈن کے تحریری حکم کے لیے طریقہ کار اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (1) میں بیان کیا گیا ہے۔

آنے والی خط و کتابت کو کھولے بغیر ہیر پھیر یا معائنہ کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی غیر مداخلت کرنے والے آالت کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تالشی وارنٹ کی درخواست کے ریزولوشن کے زیر التواء چوبیس (24) گھنٹے (2)      
اضافی کے لیے ایک خط رکھا جا سکتا ہے۔

آنے والی مراعات یافتہ خط و کتابت کو نہیں کھوال جائے گا سوائے وصول کننده کی تحویل میں یا قانونی تالشی کے وارنٹ کے مطابق۔ آنے والی مراعات یافتہ خط و کتابت کو نہیں پڑھا جائے گا سوائے قانونی تالشی کے (3)      
وارنٹ کے۔



   (f)    آنے والی خط و کتابت میں ممنوعہ اشیاء۔ 

جب آنے والی خط و کتابت میں پائی جانے والی کسی چیز میں مجرمانہ جرم شامل ہو، تو اسے ممکنہ مجرمانہ قانونی چاره جوئی کے لیے مناسب اتھارٹی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ ایسے حاالت میں، اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (1)      
(3) کے ذریعے مطلوبہ نوٹس میں تاخیر ہو سکتی ہے اگر ضروری ہو تو جاری فوجداری تفتیش میں مداخلت کو روکنے کے لیے۔

آنے والی خط و کتابت میں پائی جانے والی ایک ممنوعہ شے جس میں کوئی مجرمانہ جرم شامل نہ ہو، بھیجنے والے کو واپس کر دیا جائے گا، عطیہ کیا جائے گا یا ضائع کیا جائے گا، جیسا کہ وصول کننده چاہے۔ (2)      

:کسی چیز کو ہٹانے کے چوبیس (24) گھنٹے کے اندر، بورڈ اور مطلوبہ وصول کننده کو اس کارروائی کی تحریری اطالع بھیجی جائے گی۔ اس تحریری نوٹس میں شامل ہوں گے (3)      

         (i) بھیجنے والے کا نام اور پتہ؛

         (ii) ہٹا دیا گیا شے؛

         (iii) ہٹانے کی وجوہات؛

         (iv) اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (2) کے ذریعے فراہم کرده انتخاب؛ اور

         (v) اپیل کا طریقہ کار۔

کسی چیز کو ہٹانے کے بعد، آنے والی خط و کتابت مطلوبہ وصول کننده کو بھیج دی جائے گی۔ (4)      

جی)    اپیل۔ خط و کتابت سے کسی آئٹم کو ہٹانے کے عزم سے متاثر کوئی بھی شخص بورڈ میں اس طرح کے عزم کی اپیل کر سکتا ہے۔)   

تعین سے متاثر شخص بورڈ کو تحریری طور پر نوٹس دے گا اور اس عزم کے خالف اپیل کرنے کے اپنے ارادے کے محکمے کو۔ (1)      

محکمہ اور اس عزم سے متاثر کوئی بھی شخص تحریری تعین کے عالوه کوئی بھی متعلقہ مواد بورڈ کو اس پر غور کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ (2)      

بورڈ یا اس کا نامزد کرده درخواست پر نظرثانی کا نوٹس موصول ہونے کے بعد 14 کاروباری دنوں کے اندر اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کرے گا۔ (3)      

(eff. 7/9/2021 ،ترمیم شده سٹی ریکارڈ 6/9/2021)

پیکیجز۔ 1-12 §
   (a)    پالیسی۔ قیدیوں کو اجازت ہوگی کہ وه کسی بھی شخص سے پیکج وصول کریں، اور اسے پیکج بھیجیں، سوائے اس صورت میں جب یہ معقول یقین ہو کہ عوامی تحفظ کے تحفظ یا سہولت کے نظم و نسق کو
برقرار رکھنے کے لیے حد ضروری ہے۔

   (b)    نمبر۔ محکمہ بھیجے یا موصول ہونے والے پیکجوں کی تعداد پر معقول پابندیاں لگا سکتا ہے۔

   (c)    آؤٹ گوئنگ پیکجز۔ باہر جانے والے پیکج بھیجنے کے اخراجات قیدی برداشت کرے گا۔

   (d)    آنے والے پیکجز۔

آنے والے پیکج محکمہ کی طرف سے موصول ہونے کے 72 گھنٹوں کے اندر فراہم کیے جائیں گے، جب تک کہ مطلوبہ قیدی محکمہ کی تحویل میں نہ ہو۔ (1)      

وزٹ کے اوقات میں پیکجز ذاتی طور پر کسی سہولت کو پہنچائے جا سکتے ہیں۔ (2)      

کسی سہولت میں داخل ہونے پر، قیدیوں کو ان اشیاء کی فہرست کی ایک نقل فراہم کی جائے گی جو پیکجوں میں موصول ہو سکتی ہیں یا یہ فہرست ہر رہائشی عالقے میں لگائی جائے گی۔ (3)      

   (e)    آنے والے پیکجوں کا معائنہ۔

آنے والے پیکجوں کو کھوال اور معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ (1)      

میں طے شده طریقہ کار کے مطابق ۔ (e) کی ذیلی تقسیم RCNY § 1-11 آنے والے پیکجوں میں بند خط و کتابت کو کھوال یا پڑھا نہیں جا سکتا سوائے 40 (2)      

   (f)    آنے والے پیکجوں میں ممنوعہ اشیاء۔

جب آنے والے پیکج میں پائی جانے والی کوئی چیز مجرمانہ جرم میں شامل ہو، تو اسے ممکنہ مجرمانہ قانونی چاره جوئی کے لیے مناسب اتھارٹی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ ایسے حاالت میں، اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (3) (1)      
کے ذریعے مطلوبہ نوٹس میں تاخیر ہو سکتی ہے اگر ضروری ہو تو جاری فوجداری تفتیش میں مداخلت کو روکنے کے لیے۔

آنے والے پیکج میں پائی جانے والی ممنوعہ شے جس میں مجرمانہ جرم شامل نہ ہو، بھیجنے والے کو واپس کر دیا جائے گا، عطیہ کیا جائے گا یا قیدی کی مرضی کے مطابق تباه کر دیا جائے گا۔ (2)      

:کسی چیز کو ہٹانے کے 24 گھنٹوں کے اندر، بورڈ اور مطلوبہ قیدی کو اس کارروائی کی تحریری اطالع بھیجی جائے گی۔ اس تحریری نوٹس میں شامل ہوں گے (3)      

         (i) بھیجنے والے کا نام اور پتہ؛

         (ii) ہٹا دیا گیا شے؛

         (iii) ہٹانے کی وجوہات؛

         (iv) اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (2) کے ذریعے فراہم کرده انتخاب؛ اور

         (v) اپیل کا طریقہ کار۔

کسی چیز کو ہٹانے کے بعد، پیکج میں موجود دیگر تمام اشیاء مطلوبہ قیدی کو بھیج دی جائیں گی۔ (4)      

جی)    اپیل۔ آنے والے پیکج سے کسی آئٹم کو ہٹانے کے عزم سے متاثر کوئی بھی شخص بورڈ میں اس عزم کی اپیل کر سکتا ہے۔)   

تعین سے متاثر شخص بورڈ کو تحریری طور پر نوٹس دے گا اور اس عزم کے خالف اپیل کرنے کے اپنے ارادے کے محکمے کو۔ (1)      

محکمہ اور اس عزم سے متاثر کوئی بھی شخص تحریری تعین کے عالوه کوئی بھی متعلقہ مواد بورڈ کو اس پر غور کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ (2)      

بورڈ یا اس کا نامزد کرده درخواست پر نظرثانی کا نوٹس موصول ہونے کے بعد 14 کاروباری دنوں کے اندر اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کرے گا۔ (3)      

(ترمیم شده سٹی ریکارڈ 12/24/2015، اثر 1/23/2016)

پبلیکیشنز۔ 1-13 §
   (a)    پالیسی۔ قیدی اہل خانہ، دوستوں اور پبلشرز سمیت کسی بھی ذریعہ سے نئی یا استعمال شده اشاعتیں وصول کرنے کے حقدار ہیں، سوائے اس کے کہ جب یہ یقین ہو کہ عوامی تحفظ کے تحفظ یا سہولت کے نظم
"پبلی کیشنز" مطبوعہ مواد ہیں جن میں نرم اور سخت کتابیں، مضامین، رسالے اور اخبارات شامل ہیں۔ و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے محدودیت ضروری ہے۔ 

ب)    نمبر اور زبان۔ قیدی کی طرف سے پہلے موصول ہونے والی اشاعتوں کی تعداد، یا اشاعت کی زبان کی بنیاد پر اشاعتوں کی وصولی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔)   

   (c)    آنے والی اشاعتیں۔

آنے والی اشاعتیں محکمہ کی طرف سے موصول ہونے کے 48 گھنٹوں کے اندر مطلوبہ قیدی تک پہنچائی جائیں گی جب تک کہ قیدی محکمہ کی تحویل میں نہ ہو۔ (1)      

آنے والی اشاعتوں کو آنے والے پیکجوں پر الگو طریقہ کار کے مطابق کھوال اور معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ (2)      

آنے والی اشاعتوں کو اس وقت تک سنسر یا تاخیر کا شکار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ان میں خطرناک ہتھیاروں یا دھماکہ خیز مواد کی تیاری یا استعمال، فرار کے منصوبے، یا دیگر مواد جو سہولت کی حفاظت اور سالمتی (3)      
سے سمجھوتہ کر سکتے ہیں کے بارے میں مخصوص ہدایات پر مشتمل نہ ہوں۔

آنے والی اشاعتیں صرف یہ معلوم کرنے کے لیے پڑھی جائیں گی کہ آیا ان میں اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (3) کے ذریعے ممنوع مواد موجود ہے۔ (4)      

آنے والی اشاعت کے تمام یا کچھ حصے کو سنسر کرنے یا مؤخر کرنے کے فیصلے کے 24 گھنٹے کے اندر، بورڈ اور مطلوبہ قیدی کو ایسی کارروائی کی تحریری اطالع بھیجی جائے گی۔ اس نوٹس میں تعین اور اپیل کے (5)      
طریقہ کار کے تحت مخصوص حقائق اور وجوہات شامل ہوں گی۔

   (d)    اپیل۔ اس سیکشن کے پیراگراف (c)(3) کے تحت کیے گئے عزم سے متاثر کوئی بھی شخص بورڈ میں اس طرح کے عزم کی اپیل کر سکتا ہے۔

تعین سے متاثر ہونے واال شخص بورڈ اور اپنے محکمے کو تحریری طور پر نوٹس دے گا کہ وه اس عزم کے خالف اپیل کرنے کا اراده رکھتا ہے۔ (1)      

محکمہ اور اس عزم سے متاثر کوئی بھی شخص تحریری تعین کے عالوه کوئی بھی متعلقہ مواد بورڈ کو اس پر غور کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ (2)      

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-79229#JD_T40C001_1-11


بورڈ یا اس کا نامزد کرده درخواست پر نظرثانی کا نوٹس موصول ہونے کے بعد پانچ کاروباری دنوں کے اندر اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کرے گا۔ (3)      

میڈیا تک رسائی۔ 1-14 §
   (a)    پالیسی۔ قیدیوں کو میڈیا تک رسائی کا حق ہے۔ "میڈیا" کا مطلب عوام کے کسی بھی حصے تک معلومات پہنچانے کا کوئی پرنٹ یا الیکٹرانک ذریعہ ہے اور اس میں اخبارات، رسائل، کتابیں یا دیگر اشاعتیں، اور
الئسنس یافتہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن اسٹیشن شامل ہوں گے، لیکن ان تک محدود نہیں ہیں۔

   (b)    میڈیا انٹرویوز۔

درست طریقے سے شناخت شده میڈیا کے نمائندے کسی بھی قیدی کا انٹرویو کرنے کے حقدار ہوں گے جو اس طرح کے انٹرویو کے لیے رضامند ہو۔ "صحیح طریقے سے شناخت شده میڈیا کے نمائندے" سے مراد کوئی بھی (1)      
ایسا شخص ہے جو میڈیا کے ساتھ اپنی وابستگی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔

:قیدی کی رضامندی ایک فارم پر تحریری طور پر ہونی چاہیے جس میں ہسپانوی اور انگریزی میں درج ذیل معلومات شامل ہوں (2)      

         (i) میڈیا کے نمائندے کا نام اور تنظیم؛

         (ii) قیدی کو اطالع کہ میڈیا کے نمائندے کو دیئے گئے بیانات مستقبل کی انتظامی یا عدالتی کارروائی میں قیدی کے لیے نقصان ده ہو سکتے ہیں۔

         (iii) قیدی کو اطالع کہ وه میڈیا کے نمائندے سے بات کرنے کا پابند نہیں ہے۔ اور

         (iv) قیدی کو اطالع کہ وه کسی وکیل یا کسی دوسرے شخص سے مشوره کرنے کے لیے میڈیا انٹرویو کو ملتوی کر سکتا ہے۔

محکمے کو عدالتی حکم کے مطابق قابلیت کے لیے امتحان سے گزرنے والے قیدی کے ساتھ میڈیا انٹرویو کا شیڈول بنانے سے پہلے ریکارڈ کے وکیل کی رضامندی درکار ہو سکتی ہے۔ (3)      

محکمہ 18 سال سے کم عمر قیدی کے ساتھ میڈیا انٹرویو کا شیڈول بنانے سے پہلے ریکارڈ کے وکیل یا والدین یا قانونی سرپرست کی رضامندی کی ضرورت کر سکتا ہے۔ (4)      

محکمہ کے میڈیا رابطہ کا نام شائع کیا جائے گا۔ میڈیا کے نمائندے اس شخص سے انٹرویو کے لیے درخواستیں بھیجیں گے۔ (5)      

انٹرویوز ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے فوری طور پر طے کیے جائیں گے لیکن صبح 8 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان کی گئی درخواست کے 24 گھنٹے بعد نہیں، اگر قیدی کی سہولت سے غیر حاضری کی ضرورت پڑی تو (6)      
24 گھنٹے کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے۔

   (c)    میڈیا انٹرویوز کی حد۔

محکمہ میڈیا کے نمائندے یا قیدی کے ساتھ میڈیا انٹرویو سے انکار، منسوخ یا محدود کر سکتا ہے صرف اس صورت میں جب یہ طے ہو کہ اس طرح کا انٹرویو سہولت کی حفاظت یا سالمتی کے لیے خطره ہے۔ (1)      

یہ تعین میڈیا کے نمائندے یا قیدی کی طرف سے پیشگی دورے کے دوران کی گئی مخصوص کارروائیوں پر مبنی ہونا چاہیے جو اس سہولت کی حفاظت اور سالمتی کے لیے اس کے خطرے کو ظاہر کرتے ہیں۔ کسی بھی (2)      
تعین سے پہلے، میڈیا کے نمائندے یا قیدی کو مخصوص الزامات کی تحریری اطالع اور چارج کرنے والے فریقین کے نام اور بیانات فراہم کیے جائیں، اور جواب دینے کا موقع فراہم کیا جائے۔

اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (1) کے مطابق کیا گیا کوئی بھی فیصلہ تحریری طور پر کیا جائے گا اور اس طرح کے تعین کے تحت مخصوص حقائق اور وجوہات بیان کریں گے۔ اس عزم کی ایک کاپی، بشمول اپیل کے (3)      
طریقہ کار، بورڈ کو اور تعین کے 24 گھنٹوں کے اندر اس عزم سے متاثره کسی بھی فرد کو بھیجی جائے گی۔

اس ذیلی تقسیم کے تحت کیے گئے عزم سے متاثر کوئی بھی شخص بورڈ میں اس طرح کے عزم کی اپیل کر سکتا ہے۔ (4)      

         (i) تعین سے متاثر شخص بورڈ کو تحریری طور پر نوٹس دے گا اور اس عزم کے خالف اپیل کرنے کے اپنے ارادے کے محکمے کو۔

         (ii) محکمہ اور اس عزم سے متاثر کوئی بھی شخص تحریری تعین کے عالوه کوئی بھی متعلقہ مواد بورڈ کو اس پر غور کرنے کے لیے پیش کر سکتا ہے۔

         (iii) بورڈ یا اس کا نامزد کرده درخواست پر نظرثانی کا نوٹس موصول ہونے کے بعد پانچ کاروباری دنوں کے اندر اپیل پر ایک تحریری فیصلہ جاری کرے گا۔

تغیرات۔ 1-15 §
   (a)    "پالیسی۔ محکمہ ان کم از کم معیارات کے کسی مخصوص ذیلی تقسیم یا سیکشن سے تغیر کے لیے درخواست دے سکتا ہے جب تعمیل حاصل نہ کی جا سکے یا اسے جاری رکھا جا سکے۔ ایک "محدود تغیر
ایک چھوٹ ہے جو بورڈ کی طرف سے کسی مخصوص ذیلی تقسیم یا حصے کے ساتھ ایک مخصوص مدت کے لیے مکمل تعمیل سے دی جاتی ہے۔ ایک "مسلسل تغیر" ایک چھوٹ ہے جو بورڈ کی طرف سے کسی خاص ذیلی تقسیم یا
میں بیان کیا گیا ہے، بورڈ کی طرف سے دی گئی چھوٹ ہے جو کسی خاص ذیلی تقسیم یا سیکشن (3)(b) حصے کے ساتھ غیر معینہ مدت کے لیے مکمل تعمیل سے دی جاتی ہے۔ ایک "ہنگامی تغیر" جیسا کہ اس سیکشن کے پیراگراف
کے ساتھ مکمل تعمیل سے 30 دنوں سے زیاده نہیں۔

   (b)    محدود، جاری اور ہنگامی تغیرات۔

:محکمہ تبدیلی کے لیے بورڈ کو درخواست دے سکتا ہے جب (1)      

         (i) اپنی بہترین کوششوں، اور نیویارک شہر کے دیگر حکام اور ایجنسیوں کی بہترین کوششوں کے باوجود، ذیلی تقسیم یا سیکشن کی مکمل تعمیل حاصل نہیں کی جا سکتی، یا

         (ii) تعمیل محدود مدت کے لیے ذیلی تقسیم یا سیکشن میں متعین کے عالوه کسی اور طریقے سے حاصل کی جانی ہے۔

محکمہ مسلسل تبدیلی کے لیے بورڈ کو درخواست دے سکتا ہے جب اس کی بہترین کوششوں اور نیویارک شہر کے دیگر حکام اور ایجنسیوں کی بہترین کوششوں کے باوجود مستقبل قریب میں تعمیل حاصل نہیں کی جا سکتی (2)      
:کیونکہ

         (i) کسی مخصوص ذیلی تقسیم یا حصے کے ساتھ مکمل تعمیل کسی خاص سہولت کے لیے منفرد حاالت کے نتیجے میں انتہائی عملی مشکالت پیدا کرے گی، اور مکمل تعمیل کی کمی عملے یا قیدیوں کے لیے خطره یا غیر
ضروری مشکالت پیدا نہیں کرے گی۔ یا

         (ii) تعمیل ایک متبادل طریقے سے حاصل کی جائے جو ذیلی تقسیم یا سیکشن کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو۔

محکمہ ہنگامی تبدیلی کے لیے بورڈ کو درخواست دے سکتا ہے جب کوئی ہنگامی صورتحال ذیلی تقسیم یا سیکشن کی مسلسل تعمیل کو روکتی ہے۔ 24 گھنٹے سے کم مدت کے لیے ہنگامی تبدیلی کا اعالن محکمہ کی طرف (3)      
سے کیا جا سکتا ہے جب کوئی ہنگامی صورتحال کسی خاص ذیلی تقسیم یا سیکشن کے ساتھ مسلسل تعمیل کو روکتی ہے۔ بورڈ یا اس کے نامزد کرده کو فوری طور پر ہنگامی صورتحال اور تغیر کے اعالن سے مطلع کیا جائے گا۔

   (c)    تغیر کی درخواست۔

:متغیر کی درخواست بورڈ کو تحریری طور پر محکمے کے کمشنر کے ذریعہ دی جانی چاہئے جیسے ہی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ تعمیل جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا اور یہ بتائے گا (1)      

         (i) درخواست کرده تغیر کی قسم؛

         (ii) مخصوص ذیلی تقسیم یا مسئلہ زیر بحث؛

         (iii) متغیر کے آغاز کی درخواست کی تاریخ؛

         (iv) مؤثر تاریخ تک تعمیل حاصل کرنے کے لیے محکمہ کی طرف سے کی گئی کوششیں؛

         (v) مخصوص حقائق یا وجوہات جن سے مکمل تعمیل ناممکن ہو، اور جب وه حقائق اور وجوہات ظاہر ہو جائیں؛

         (vi) مکمل تعمیل کے حصول کے لیے مخصوص منصوبے، تخمینہ اور ٹائم ٹیبل؛

         (vii) اس مدت کے لیے ذیلی تقسیم یا سیکشن کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے مخصوص منصوبے جس کی سختی سے تعمیل ممکن نہ ہو۔ اور

         (viii) اگر درخواست ایک محدود تغیر کے لیے ہے، تو وه مدت جس کے لیے تغیر کی درخواست کی گئی ہے، بشرطیکہ یہ چھ ماه سے زیاده نہ ہو۔

:اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (1) کی دفعات کے عالوه، متواتر تغیر کے لیے ایک درخواست یہ بیان کرے گی (2)      

         (i) وه مخصوص حقائق اور وجوہات جن کے بارے میں مستقبل قریب میں تعمیل کی ناقابل عملیت یا ناممکنیت ہے، اور جب وه حقائق اور وجوہات ظاہر ہو جائیں، اور

         (ii) حاصل کرده تعمیل کی ڈگری، اور مکمل تعمیل کی کمی کی وجہ سے کسی بھی ممکنہ خطرے یا مشکالت کو کم کرنے کے لیے محکمہ کی کوششیں؛ یا

         (iii) ذیلی تقسیم یا سیکشن کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے کافی متبادل طریقے سے تعمیل حاصل کرنے کے لیے مخصوص منصوبوں کی تفصیل۔

:اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (1) کے تقاضوں کے عالوه، 24 گھنٹے یا اس سے زیاده کی مدت کے لیے ہنگامی تغیر کی درخواست، (یا ہنگامی تغیر کی تجدید کے لیے) یہ بیان کرے گا (3)      

         (i) مخصوص ذیلی تقسیم یا مسئلہ زیر بحث؛

         (ii) مخصوص حقائق یا وجوہات جو مسلسل تعمیل کو ناممکن بناتی ہیں، اور جب وه حقائق اور وجوہات ظاہر ہو جائیں؛

         (iii) مکمل تعمیل کے حصول کے لیے مخصوص منصوبے، تخمینہ اور ٹائم ٹیبل؛ اور



         (iv) وه مدت جس کے لیے تغیر کی درخواست کی گئی ہے، بشرطیکہ یہ تیس دنوں سے زیاده نہ ہو۔

   (d)    محدود اور مسلسل تغیر کے لیے تغیر کا طریقہ کار۔

ایک محدود یا مسلسل تغیر کے لیے درخواست پر فیصلہ کرنے سے پہلے، بورڈ تمام دلچسپی رکھنے والے فریقوں، بشمول اصالحی مالزمین، قیدیوں اور ان کے نمائندوں، دیگر عوامی عہدیداروں اور قانونی، مذہبی اور سماجی (1)      
تنظیموں کے موقف پر غور کرے گا۔

جب بھی قابل عمل ہو، بورڈ تبدیلی کی درخواست پر ایک عوامی میٹنگ یا سماعت کرے گا، اور تمام دلچسپی رکھنے والے فریقین کی گواہی سنے گا۔ (2)      

تبدیلی کی درخواست پر بورڈ کا فیصلہ تحریری طور پر ہوگا۔ (3)      

دلچسپی رکھنے والی جماعتوں کو بورڈ کے فیصلے سے جلد از جلد مطلع کیا جائے گا، اور فیصلہ کیے جانے کے 5 کاروباری دنوں کے بعد نہیں۔ (4)      

   (e)    تغیر دینا۔

بورڈ صرف اس صورت میں تغیرات کی منظوری دے گا جب وه اس بات کے قائل ثبوت کے ساتھ پیش کیا جائے کہ تغیر ضروری اور جائز ہے۔ (1)      

:تغیر دینے پر، بورڈ بیان کرے گا (2)      

         (i) تغیر کی قسم

         (ii) وه تاریخ جس پر تغیر شروع ہوگا۔

         (iii) تغیر کی مدت، اگر کوئی ہے، اور

         (iv) تغیر پر شرائط کے طور پر عائد کرده کوئی تقاضے

   (f)    تغیرات کی تجدید اور جائزه۔

میں فراہم کیا گیا ہے۔ بورڈ کسی تغیر کی تجدید (e) اور (d) ،(c) (b) محدود یا ہنگامی تغیرات کی تجدید کے لیے درخواست کے ساتھ اصل درخواست کے طور پر ہی سلوک کیا جائے گا جیسا کہ اس سیکشن کے ذیلی تقسیم (1)      
کی اجازت نہیں دے گا جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ، اصل درخواست کی منظوری کے تقاضوں کے عالوه، ذیلی تقسیم یا حصے کی پہلے سے مقرره مدت کے اندر تعمیل کرنے کی نیک نیتی سے کوشش کی گئی ہے، اور
یہ کہ تقاضے بورڈ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے کیونکہ اصل تغیر پر شرائط پوری کی گئی ہیں۔

بورڈ کی اپنی تحریک پر یا محکمہ، اصالحی مالزمین، قیدیوں یا ان کے نمائندوں کی طرف سے جاری تبدیلی پر نظرثانی کی درخواست دی جا سکتی ہے۔ درخواست کی وصولی کے بعد، بورڈ مسلسل ضرورت اور مسلسل تغیر (2)      
میں فراہم کرده اصل درخواست کی طرح ہے۔ بورڈ تمام حقائق کا جائزه لے گا (e) اور (d) ،(c) ،(b) کے جواز کا جائزه لے گا اور دوباره جائزه لے گا۔ اس طرح کا جائزه اسی طرح کیا جائے گا جس طرح اس سیکشن کے ذیلی تقسیم
:اور تمام دلچسپی رکھنے والی جماعتوں کے موقف پر غور کرے گا۔ بورڈ اس تغیر کو بند کر دے گا، اگر اس طرح کے جائزے اور غور و فکر کے بعد، یہ طے کرتا ہے کہ

         (i) معیار کے ساتھ مکمل تعمیل اب حاصل کی جا سکتی ہے۔ یا

         (ii) شرائط کے طور پر عائد کرده تقاضے جن پر جاری تغیرات کو منظور کیا گیا تھا، پورا یا برقرار نہیں رکھا گیا ہے۔ یا

         (iii) اس سیکشن کے ذیلی پیراگراف (b)(2)(ii) کے ذریعہ مطلوبہ متبادل طریقے سے ذیلی تقسیم یا سیکشن کے ارادے کی مزید تعمیل نہیں ہے۔

کے تقاضوں کی تعمیل (e) بورڈ کسی تغیر کی تجدید یا نظرثانی کی درخواست پر اپنے فیصلے کے حقائق اور وجوہات تحریری طور پر بیان کرے گا اور اس کی تشہیر کرے گا۔ بورڈ کے فیصلے کو اس سیکشن کی ذیلی تقسیم (3)      
اور (4)۔ جہاں مناسب ہو، بورڈ تمام دلچسپی رکھنے والی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد جاری تغیر کو ختم کرنے کے لیے ایک (3)(d) کرنی چاہیے، اور، محدود اور مسلسل تغیرات کی صورت میں، اس سیکشن کے پیراگراف
مؤثر تاریخ مقرر کرے گا۔

بورڈ ہنگامی تغیرات کی لگاتار دو سے زیاده تجدید نہیں کرے گا۔ (4)      

بہتر نگرانی ہاؤسنگ۔ 1-16 §
   (a)    مقصد۔ بہتر نگرانی ہاؤسنگ (ESH) کا بنیادی مقصد قیدیوں اور سہولیات کی حفاظت اور حفاظت کی حفاظت کرنا ہے، جبکہ بحالی، اچھے سلوک، اور قیدیوں کی نفسیاتی اور جسمانی بہبود کو فروغ دینا ہے۔ ان
کو عام آبادی سے ان قیدیوں سے الگ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو عملے اور دیگر قیدیوں کی حفاظت اور سالمتی کے لیے سب سے بڑا خطره ہیں۔ اس کے عالوه یہ اچھے رویے کی ESH ،مقاصد کو پورا کرنے کے لیے
قیدیوں کی بحالی کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ESH ترغیب دے کر اور ضروری پروگرام اور عالج کے وسائل فراہم کرکے

میں قید کیا جا سکتا ہے اگر قیدی کسی اور جگہ پر رہائش پذیر ہونے کی صورت میں اس سہولت کی حفاظت اور سالمتی کے لیے اہم خطره پیش کرتا ہے۔ اس طرح کے عزم کی تائید صرف اس ESH ب)    پالیسی۔ ایک قیدی کو)   
تالش سے کی جائے گی کہ درج ذیل میں سے کوئی ایک واقع ہوا ہے۔

قیدی کی شناخت ایک گینگ کے لیڈر کے طور پر کی گئی ہے اور اس نے تنظیم میں فعال شمولیت یا پرتشدد یا خطرناک گینگ سے متعلق سرگرمی کے ارتکاب کا مظاہره کیا ہے؛ (1)      

قیدی نے گینگ سے متعلق حملے کے منتظم یا مجرم کے طور پر فعال شمولیت کا مظاہره کیا ہے؛ (2)      

قیدی نے کٹائی یا چھرا گھونپنے کا ارتکاب کیا ہے، بار بار حملے کیے ہیں، کسی دوسرے قیدی، مالقاتی، یا مالزم کو شدید زخمی کیا ہے، یا محکمہ کی تحویل میں یا بصورت دیگر قید میں رہتے ہوئے ہنگامہ آرائی کی ہے یا (3)      
قیدی کی پریشانیوں میں فعال طور پر حصہ لیا ہے؛

قیدی کے پاس سکیلپل یا کوئی ایسا ہتھیار پایا گیا ہے جو محکمہ کی تحویل میں یا دوسری صورت میں قید میں رہتے ہوئے سکیلپل کی طرح یا اس سے زیاده خطرے کی سطح کا حامل ہے۔ (4)      

قیدی سنگین یا مسلسل تشدد میں ملوث ہے؛ یا (5)      

قیدی، محکمہ کی تحویل میں یا دوسری صورت میں قید کے دوران، اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (1) سے لے کر (5) میں بیان کرده اعمال کی طرح کشش ثقل اور خطرے کی ڈگری کی بار بار سرگرمی یا رویے میں (6)      
مصروف رہا ہے، اور ایسی سرگرمی یا رویے کا سہولت کی حفاظت اور سالمتی پر براه راست، قابل شناخت اور منفی اثر پڑتا ہے، جیسے بار بار آتش زنی کی کارروائیاں۔

تاہم، بشرطیکہ، جہاں محکمے کو قیدی کی سرگرمی یا کسی ایسے وقت میں انجام پانے والی کارروائیوں پر غور کرنے کی اجازت ہے جب قیدی کو قید کیا گیا تھا، ایسی سرگرمی یا کارروائیاں پچھلے پانچ (5) سالوں کے اندر واقع   
ہوئی ہوں گی۔ جہاں محکمے کو اجازت ہے کہ وه کسی قیدی کی سرگرمی یا کارروائیوں پر غور کرے جو ایسے وقت میں انجام پاتا ہے جب قیدی کو قید نہیں کیا گیا تھا، ایسی سرگرمی یا کارروائیاں پچھلے دو (2) سالوں میں ضرور
ہوئی ہوں گی۔

   (c)    اخراج۔

:کی تعیناتی سے خارج کر دیا جائے گا ESH قیدیوں کے درج ذیل زمروں کو (1)      

         (i) 18 سال سے کم عمر کے قیدی؛

         (ii) 1 جنوری 2016 تک، 18 سے 21 سال کی عمر کے قیدی، بشرطیکہ ضروری عملہ اور ضروری متبادل پروگرامنگ کے نفاذ کے لیے محکمے کو کافی وسائل دستیاب ہوں؛ اور

         (iii) سنگین ذہنی یا سنگین جسمانی معذوری یا حاالت کے ساتھ قیدی۔

تفویض کسی قیدی کی جسمانی یا ذہنی صحت کے لیے ESH تعیناتیوں کا جائزه لینے اور تقرری کے جائزے کی سماعتوں میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ ان ضوابط سے مطابقت رکھتے ہوئے، جب ESH طبی عملے کو (2)      
سے زیاده مناسب ہاؤسنگ یونٹ میں منتقل کیا جائے گا۔ . یہ فیصلہ کسی بھی وقت قیدی کی قید ESH کی جگہ سے روک دیا جائے گا یا ESH سنگین خطره بن جائے گا، طبی عملے کو یہ تعین کرنے کا اختیار حاصل ہوگا کہ قیدی کو
کے دوران کیا جا سکتا ہے۔

      (3) ESH میں رکھا گیا کوئی بھی قیدی جو ذہنی یا جذباتی عارضے کا ثبوت دیتا ہے اسے ESH کی تعیناتی سے پہلے یا فوری طور پر ذہنی صحت کی خدمات کے عملے کے ذریعے دیکھا جائے گا۔

      (4) ESH میں قیدیوں کی کل تعداد کسی بھی وقت 250 سے زیاده نہیں ہوگی۔

   (d)    شرائط، پروگرامنگ اور خدمات۔

قیدی پر پابندیاں عائد کرتا ہے جو عام آبادی میں قیدیوں پر عائد کرده پابندیوں سے ہٹ جاتا ہے، ایسی پابندیاں ان تک محدود ہونی چاہئیں جو اس انفرادی قیدی کو درپیش مخصوص حفاظت اور ESH جس حد تک محکمہ (1)      
سالمتی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے درکار ہوں۔

میں متعین کرده (h) کی ضرورت کے مطابق ایک سماعت منعقد کی جائے گی، جو 40 کی ذیلی تقسیم (g) قیدی کی رابطہ دوروں تک رسائی کو محدود کرنا چاہتا ہے، اس سیکشن کی ذیلی تقسیم ESH جس حد تک محکمہ (2)      
دونوں قیدی اور کسی بھی انفرادی مالقاتی کے حوالے سے جن کے ساتھ محکمہ رابطہ محدود کرنا چاہتا ہے۔ RCNY § 1-09 معیار کو پورا کرے گی۔

قیدیوں کو رضاکارانہ اور غیر رضاکارانہ، نیز سیل کے اندر اور باہر دونوں، پروگرامنگ فراہم کرے گا جس کا مقصد بحالی کی سہولت فراہم کرنا، تشدد کی بنیادی وجوہات کو حل ESH جوالئی 2015 کے بعد، محکمہ 1 (3)      
کرنا، اور کم سے کم کرنا ہے۔ سستی

      (4) ESH میں تمام قیدیوں کو روزانہ کم از کم ایک بار طبی عملے کے ذریعے دیکھا جائے گا جو جہاں مناسب ہو طبی اور ذہنی صحت کی خدمات کو ریفرل کریں گے۔

   (e)    عملہ۔

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128275#JD_T40C001_1-09


      (1) ESH کو تفویض کرده تصحیح افسران چالیس (40) گھنٹے کی خصوصی تربیت حاصل کریں گے جو ESH اور اس کے قیدیوں کی منفرد خصوصیات کو حل کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس طرح کی تربیت میں
دماغی بیماری اور تکلیف کی پہچان اور سمجھ، مؤثر مواصالتی مہارتیں، اور تنازعات کو کم کرنے کی تکنیکیں شامل ہوں گی، لیکن ان تک محدود نہیں ہوں گی۔

      (2) ESH کو تفویض کرده اصالحی عملے کا کم از کم پچیس (25) فیصد مستقل پوسٹوں پر تفویض کیا جائے گا۔

   (f)    ESH تعیناتی کا نوٹس۔

میں قید رکھا جائے، تو اس قیدی کو تعیناتی کے چوبیس (24) گھنٹے کے اندر اس طرح کے تعین کا تحریری نوٹس دیا جائے گا۔ جو قیدی اس نوٹس کو پڑھنے یا سمجھنے سے ESH جب یہ طے کیا جاتا ہے کہ کسی قیدی کو (1)      
:قاصر ہیں انہیں ضروری مدد فراہم کی جائے گی۔ اس طرح کا نوٹس

         (i) وه بنیادیں بیان کریں جن پر انحصار کیا گیا ہے اور وه حقائق جو قیدی کی ESH جگہ کے تعین کی حمایت کرتے ہیں؛ (ii) قیدی کو انفرادی پابندیوں کے بارے میں مطلع کریں جو محکمہ قیدی کی ESH قید کے دوران عائد
کرنا چاہتا ہے؛

         (iii) آئنده ESH تقرری کے جائزے کی سماعت کے قیدی کو مطلع کریں؛ اور

         (iv) ،نظرثانی کے حق کے بارے میں قیدی کو مطلع کریں، تقرری کی سماعت سے پہلے، محکمے کے ذریعہ ان شواہد پر انحصار کیا جائے، سماعت میں ذاتی طور پر حاضر ہونے، غور کے لیے تحریری بیان جمع کرنے
. گواہوں کو بالنے، اور ثبوت پیش کرنے کے لیے۔

[محفوظ۔] (2)      

   (g)    تقرری کے جائزے کی سماعت۔

جگہ کا تعین کرنے اور مجوزه انفرادی پابندیوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک سماعت ESH تعیناتی اور متعلقہ پابندیوں کے قیدی کو نوٹس کی خدمت کے تین (3) کاروباری دنوں کے اندر، محکمہ قیدی کی ESH ابتدائی (1)      
کرے گا۔ سماعت ملتوی نہیں کی جا سکتی سوائے نازک حاالت میں، قیدی کی دستاویزی درخواست کے اور کسی بھی صورت میں پانچ (5) دنوں سے زیاده کے لیے ملتوی نہیں کی جا سکتی ہے۔

تعیناتی میں ESH تعیناتی کے لیے قیدی کی سفارش کی تھی یا بصورت دیگر قیدی کی ESH ایک یا زیاده سماعت کرنے والے افسران تقرری کے جائزے کی سماعت کریں گے۔ محکمہ کا عملہ جس نے ابتدائی طور پر (2)      
معاونت کے لیے ثبوت فراہم کیے تھے وه قیدی کی تقرری کے جائزے کی سماعت میں سماعت کرنے والے افسر کے طور پر کام کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔

:تقرری کے جائزے کی سماعت مندرجہ ذیل پر مشتمل ہوگی (3)      

         (i) ان حقائق کا جائزه جن پر محکمہ اس سیکشن کی ذیلی تقسیم (b) کے تحت قیدی کو ESH میں رکھنے کے لیے انحصار کرتا ہے، اور اس بات کا تعین کہ آیا ایسے حقائق موجود ہیں اور کیا وه ثبوت کی پیشرفت سے، حمایت
مناسب ہے۔ ESH کرتے ہیں۔ یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ قیدی سہولت کی حفاظت اور سالمتی کے لیے موجوده اہم خطره پیش کرتا ہے جیسا کہ

         (ii) اس وقت پر غور کرنا جو ESH کی جگہ کا تعین کرنے کے لیے محکمہ کی طرف سے انحصار کرده سرگرمی یا رویے کے وقوع پذیر ہونے کے بعد سے گزر چکا ہے۔

         (iii) محکمہ کی طرف سے تجویز کرده انفرادی پابندیوں کا جائزه اور اس بات کا تعین کہ آیا ہر ایک کو اس انفرادی قیدی سے متعلق جائز حفاظت اور حفاظتی خدشات کے شواہد سے تعاون حاصل ہے۔

         (iv) طبی عملے کی طرف سے فراہم کرده کسی بھی متعلقہ معلومات پر غور کرنا؛

         (v) سماعت کے موقع پر قیدی کی طرف سے جمع کرائے گئے کسی بھی معتبر اور متعلقہ ثبوت یا بیانات پر غور کرنا؛ اور

         (vi) کسی دوسرے ثبوت پر غور کرنا جو ESH کی حیثیت کے تعین یا انفرادی پابندیوں کے نفاذ سے متعلقہ سمجھے جاتے ہیں۔

قیدی کو سماعت میں ذاتی طور پر حاضر ہونے، تحریری بیان جمع کرانے، گواہوں کو بالنے اور ثبوت پیش کرنے کی اجازت ہوگی۔ (4)      

:درج ذیل حاالت میں، قیدی سماعت کے سہولت کار کی مدد کا حقدار ہوگا، جو الزامات کو واضح کرکے، سماعت کے عمل کی وضاحت کرکے، اور ثبوت اکٹھا کرنے میں قیدی کی مدد کرے گا (5)      

         (i) قیدی ناخوانده ہے یا بصورت دیگر سماعت کے عمل کے لیے تیاری یا سمجھنے سے قاصر ہے۔ یا

         (ii) قیدی دوسری صورت میں گواه یا مادی ثبوت حاصل کرنے سے قاصر رہا ہے۔

کی جگہ کا تعین اور ہر متعلقہ پابندی ثبوت کی اہمیت سے معاون ہے، تو جگہ کا تعین اور ہر معاون پابندی کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ قیدی کو تحریری نوٹس فراہم کیا جائے گا جس میں اس ESH اگر یہ طے کیا جاتا ہے کہ (6)      
کی حیثیت یا غیر تعاون یافتہ انفرادی پابندیاں فوری طور ESH ،کی جگہ کا تعین یا کوئی انفرادی پابندیاں لگانا ثبوت کی اہمیت سے غیر تعاون یافتہ ہے ESH طرح کے تعین کے اڈوں کا خاکہ دیا جائے گا۔ اگر یہ طے کیا جاتا ہے کہ
پر ختم کر دی جائیں گی۔

   (h)    تقرری کا متواتر جائزه۔

      (1) ESH میں ایک قیدی کی تعیناتی کا ہر پینتالیس (45) دن بعد جائزه لیا جائے گا تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ آیا قیدی ESH سے باہر رکھے جانے پر سہولت کی حفاظت اور سالمتی کے لیے ایک اہم خطره الحق رہتا ہے جیسا
کی جگہ کا تعین جاری رکھا گیا ہے۔ مناسب ESH کہ

اس طرح کے متواتر جائزے سے کم از کم چوبیس (24) گھنٹے پہلے، قیدیوں کو تحریری طور پر زیر التواء جائزه اور غور کے لیے تحریری بیان جمع کرانے کے حق کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔ جو قیدی اس نوٹس کو (2)      
پڑھنے یا سمجھنے سے قاصر ہیں انہیں ضروری مدد فراہم کی جائے گی۔

کی مسلسل تعیناتی کے جواز؛ ESH (i) :حیثیت کا متواتر جائزه مندرجہ ذیل پر غور کرے گا، جائزه لینے کے سات (7) دنوں کے اندر قیدی کو دستیاب تحریری رپورٹ میں درج کیے گئے نتائج کے ساتھ ESH قیدی کی (3)      

         (ii) ہر انفرادی ESH پابندی کی مسلسل مناسبیت اور آیا ایسی انفرادی پابندیوں میں نرمی کی جانی چاہیے یا ہٹائی جانی چاہیے؛

         (iii) ESH پلیسمنٹ شروع ہونے کے بعد سے قیدی کے رویے اور رویے سے متعلق معلومات، بشمول پروگرامنگ میں شرکت اور دستیابی؛

         (iv) قیدی کی ذہنی اور جسمانی صحت پر ESH کی جگہ یا انفرادی ESH پابندیوں کے اثر سے متعلق معلومات؛

         (v) قیدی کی طرف سے غور کے لیے پیش کیا گیا کوئی تحریری بیان؛

         (vi) کوئی دوسرے عوامل جو ESH میں قیدی کو برقرار رکھنے یا قیدی کو رہا کرنے کے حق میں ہوسکتے ہیں یا کوئی دوسرے عوامل جو انفرادی ESH پابندیوں کو ہٹانے یا انفرادی ESH پابندیوں کو جاری رکھنے کے حق
میں ہوسکتے ہیں؛ اور

         (vii) اگر قیدی کی ESH جگہ کا تعین جاری رکھنا ہے تو، کوئی بھی کارروائی یا رویے میں تبدیلی جو قیدی مزید بحالی کے اہداف کے لیے کر سکتا ہے اور انفرادی ESH پابندیوں کو ہٹانے یا ESH کی رہائی میں سہولت
فراہم کرتا ہے۔

سے باہر زیاده مناسب ہاؤسنگ یونٹ میں تعیناتی کے لیے سفارش کی جا سکتی ہے۔ ESH کسی بھی وقت جب مناسب سمجھا جائے، ایک قیدی کا جائزه لیا جا سکتا ہے اور (4)      

   (i)    ESH کے نفاذ کا بورڈ کا جائزه۔

      (1) ESH کے نفاذ کے ساٹھ (60) دن بعد اور اس کے بعد ہر ساٹھ (60) دن بعد، محکمہ ESH کے نفاذ اور وہاں رہنے والے قیدیوں سے متعلق معلومات بورڈ کو جمع کرائے گا۔ اس معلومات میں شامل ہوں گے، لیکن ان تک
:محدود نہیں ہوں گے

         (i) ESH میں قیدیوں کی تعداد، فی الحال اور نفاذ کے بعد سے؛

         (ii) وه تعدد جس کے ساتھ اس سیکشن کی ذیلی تقسیم (b) میں متعین ہر ایک معیار ESH کی جگہ کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

         (iii) ESH کے نفاذ کے بعد سے ESH اور عام آبادی دونوں میں تشدد کی شرحیں اور ESH کے نفاذ سے قبل تقابلی مدت کے لیے تشدد کی شرح؛

         (iv) ESH کے نفاذ کے بعد سے ESH اور عام آبادی دونوں میں طاقت کے استعمال کی شرح؛

         (v) پروگرامنگ اور ذہنی صحت کے وسائل ESH قیدیوں کے لیے دستیاب ہیں اور ہر پروگرام اور وسائل میں قیدیوں کی شرکت کی حد؛

         (vi) ESH کو تفویض کرده اصالحی افسران کی طرف سے موصول ہونے والی تربیت اور ESH میں قائم کرده مستقل پوسٹوں کی تعداد؛

         (vii) قیدیوں کی تعداد جو ابتدائی طور پر ESH کو تفویض کی گئی تھی لیکن جن کی ESH حیثیت کو تقرری کے جائزے کی سماعت میں ختم کر دیا گیا تھا۔

         (viii) وقتاً فوقتاً جائزے یا دیگر ESH کی حیثیت کے جائزے کے طریقہ کار کے ذریعے ESH سے عام آبادی میں رہا کیے گئے قیدیوں کی تعداد؛ اور

         (ix) کوئی دوسرا ڈیٹا جو محکمہ یا بورڈ بورڈ کے ESH کی تشخیص سے متعلقہ سمجھے۔

کی ESH کے نفاذ کے بعد دو (2) سال بعد، بورڈ ESH کے نفاذ کے اٹھاره (18) ماه بعد اور ESH کی تشخیص سے متعلقہ کسی دوسری معلومات کا جائزه لے گا۔ ESH بورڈ محکمہ کی طرف سے فراہم کرده معلومات اور (2)      
تاثیر اور مسلسل موزوں ہونے پر بات کرنے کے لیے میٹنگ کرے گا۔

(منسوخ شده سٹی ریکارڈ 6/9/2021، اثر 11/1/2021؛ ایمرجنسی ایگزیکٹو آرڈر نمبر 297، 11/23/2021* کے ذریعے بحال کیا گیا)



ایڈیٹر کا نوٹ: یہ سیکشن 1 نومبر 2021 کو منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن ایمرجنسی ایگزیکٹو آرڈر نمبر 297، مورخہ 23 نومبر 2021 کے ذریعے ایک تبدیلی کے ساتھ بحال کر دیا گیا تھا۔ ایمرجنسی ایگزیکٹو آرڈر 297 کا سیکشن 2 *
اور 1-17 )، میں اس کے ذریعے ہدایت کرتا ہوں کہ جب تک یہ ایمرجنسی RCNY §§ 1-16 فراہم کرتا ہے: "بورڈ کے دوباره ہونے کے باوجود 1 نومبر 2021 کو تصحیح کے کم از کم معیار کے سیکشنز 1-16 اور 17-1 (40
ایگزیکٹو آرڈر، جیسا کہ توسیع شده، نافذ العمل ہے، اس طرح کم از کم معیار کے سیکشن 1-16 اور 1-17محکمہ تصحیح کی کارروائیوں پر عمل درآمد اور قابل اطالق سمجھا جائے گا، گویا اس طرح کی منسوخی کو نافذ نہیں کیا گیا
کا تعین کیا جائے تاکہ محکمہ تصحیح اس سے کم عمر کے اہل افراد کو حراست میں دینا جاری رکھ سکے۔ 22 (ii)(l)(c) تھا۔ بشرطیکہ، ایمرجنسی ایگزیکٹو آرڈر نمبر 241 کے سیکشن 7 کے مطابق، کم از کم معیاری سیکشن 16-1
"میں سے بہتر نگرانی ہاؤسنگ تک۔

تعزیری علیحدگی کے استعمال پر پابندیاں۔ 1-17 §
   (a)    پالیسی۔ جیسا کہ محکمے کے ذریعے نافذ کیا گیا ہے، تعزیری علیحدگی ایک سخت سزا ہے جسے محکمہ کی سہولیات میں مخصوص حاالت میں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ خاص طور پر، تعزیری علیحدگی
نوعمروں کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے ایک سنگین خطره کی نمائندگی کرتی ہے، جن پر اسے عائد نہیں کیا جانا چاہیے۔ مزید برآں، تعزیراتی علیحدگی کا مقصد کسی قیدی کی قید کے دوران کیے گئے کسی خاص جرم کا
ازالہ کرنا ہے اور اسے الگ اور سابقہ   قید کے دوران اسی قیدی کے ذریعے کیے گئے جرم کے سلسلے میں عائد نہیں کیا جانا چاہیے۔

   (b)    اخراج۔

:قیدیوں کے درج ذیل زمروں کو تعزیری علیحدگی سے خارج کر دیا جائے گا (1)      

         (i) 18 سال سے کم عمر کے قیدی؛

         (ii) 1 جنوری 2016 تک، 18 سے 21 سال کی عمر کے قیدی، بشرطیکہ ضروری عملہ اور ضروری متبادل پروگرامنگ کے نفاذ کے لیے محکمے کو کافی وسائل دستیاب ہوں؛ اور

         (iii) سنگین ذہنی یا سنگین جسمانی معذوری یا حاالت کے ساتھ قیدی۔

ان ضوابط سے مطابقت رکھتے ہوئے، جب تعزیری علیحدگی کی تفویض کسی قیدی کی جسمانی یا ذہنی صحت کے لیے سنگین خطره کا باعث بنتی ہے، طبی عملے کو یہ تعین کرنے کا اختیار حاصل ہوگا کہ قیدی کو تعزیری (2)      
علیحدگی کی جگہ سے روک دیا جائے گا یا اسے تعزیری سے منتقل کیا جائے گا۔ زیاده مناسب ہاؤسنگ یونٹ میں علیحدگی۔

ایک قیدی جسے عمر یا صحت کی حالت کی وجہ سے خالف ورزی کے وقت تعزیری علیحدگی سے خارج کر دیا گیا ہے، اسے بعد کی تاریخ میں اسی خالف ورزی کے لیے تعزیری علیحدگی میں نہیں رکھا جائے گا، قطع (3)      
نظر اس کے کہ قیدی کی عمر یا صحت کی حیثیت اس کے بعد کی ہے۔ تبدیل

گریڈ 3 کے جرائم کی سزا کے طور پر قیدیوں کو تعزیری علیحدگی تک محدود نہیں رکھا جائے گا۔ (4)      

   (c)    واجب االدا عمل۔

اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (2) میں فراہم کرده خالف ورزی کی سماعت سے پہلے، قیدی کو تحریری نوٹس موصول ہوگا جس میں قیدی کے خالف الزامات اور قیدی کے رویے کی وضاحت ہوگی جس نے الزامات کو جنم (1)      
دیا۔ جو قیدی اس نوٹس کو پڑھنے یا سمجھنے سے قاصر ہیں انہیں ضروری مدد فراہم کی جائے گی۔ خالف ورزی کی سماعت شروع ہونے سے چوبیس (24) گھنٹے پہلے نوٹس جاری کیا جائے گا جب تک کہ قیدی تحریری طور پر
مختصر مدت کے لیے رضامند نہ ہو۔

کے لیے اہل ہیں اور انہیں تعزیری علیحدگی کی رہائش گاه میں تعیناتی سے قبل خالف ورزی کی سماعت کی اجازت دی جائے گی۔ وه قیدی جو (PHD) تمام قیدیوں کو، سوائے ان لوگوں کے جو پہلے سے سماعت کی حراست (2)      
پی ایچ ڈی کے لیے اہل ہیں اور ان کو پی ایچ ڈی میں رکھا گیا ہے، ان کو پی ایچ ڈی کے تقرر کے بعد سات (7) کاروباری دنوں کے اندر اندر خالف ورزی کی سماعت کی جائے گی، اور خالف ورزی کی سماعت سے پہلے پی ایچ ڈی
میں گزارے گئے وقت کو قیدی کی تعزیری علیحدگی کی سزا میں شمار کیا جائے گا۔

قیدیوں کو ذاتی طور پر پیش ہونے، بیانات دینے، مادی ثبوت پیش کرنے، اور خالف ورزی کی سماعت میں گواہوں کو بالنے کی اجازت ہوگی۔ (3)      

:درج ذیل حاالت میں، ایک قیدی سماعت کے سہولت کار کی مدد کا حقدار ہوگا، جو الزامات کو واضح کرکے، سماعت کے عمل کی وضاحت کرکے، اور ثبوت اکٹھا کرنے میں قیدی کی مدد کرکے قیدی کی مدد کرے گا (4)      

         (i) قیدی ناخوانده ہے یا بصورت دیگر سماعت کے عمل کے لیے تیاری یا سمجھنے سے قاصر ہے۔ یا

         (ii) قیدی دوسری صورت میں گواه یا مادی ثبوت حاصل کرنے سے قاصر رہا ہے۔

محکمہ کے پاس تمام قیدیوں کی تادیبی کارروائیوں میں ثبوت کا بوجھ ہے۔ قیدی کے جرم کو ثبوتوں کی برتری سے ظاہر کیا جانا چاہیے تاکہ تعزیری علیحدگی کی جگہ کا جواز پیش کیا جا سکے۔ (5)      

   (d)    تعزیری علیحدگی پر وقت کی پابندیاں۔

سوائے اس کے کہ جہاں کسی قیدی نے عملے پر سنگین حملہ کیا ہو جیسا کہ اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (4) میں بیان کیا گیا ہے، کسی بھی قیدی کو کسی ایک خالف ورزی کے لیے تیس (30) دنوں سے زیاده کے لیے (1)      
تعزیری علیحدگی کی سزا نہیں دی جا سکتی۔

سوائے اس کے کہ جہاں کوئی قیدی عملے پر سنگین حملے کے لیے تعزیری علیحدگی کی سزا کاٹ رہا ہو جیسا کہ اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (4) میں بیان کیا گیا ہے، کسی بھی صورت میں کسی قیدی کو مسلسل تیس (2)      
(30) دنوں سے زیاده عرصہ تک تعزیری علیحدگی میں نہیں رکھا جا سکتا۔ سوائے اس کے کہ جہاں ایک قیدی عملے پر سنگین حملے کے لیے تعزیری علیحدگی کی سزا کاٹ رہا ہو جیسا کہ اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (4) میں بیان
کیا گیا ہے، ایک قیدی جس نے مسلسل تیس (30) دن تعزیری علیحدگی میں گزارے ہوں اسے کم از کم تعزیری علیحدگی سے رہا کیا جائے گا۔ اس سے سات (7) دن پہلے قیدی کو تعزیری علیحدگی میں واپس کیا جا سکتا ہے۔

کسی قیدی کو کسی بھی چھ (6) ماه کی مدت کے اندر کل ساٹھ (60) دنوں سے زیاده تعزیراتی علیحدگی میں نہیں رکھا جا سکتا، اال یہ کہ، ساٹھ (60) دن کی مدت مکمل ہونے یا اس کے دوران، قیدی خود کو نقصان پہنچانے (3)      
کے عالوه، مسلسل، سنگین تشدد کی کارروائیوں میں مشغول رہنا، اس طرح کہ تعزیراتی علیحدگی کے عالوه کوئی بھی جگہ قیدیوں یا عملے کو خطرے میں ڈالے گی۔

         (i) ایسی صورتوں میں، محکمہ کو ساٹھ (60) دن گزر جانے کے بعد قیدی کو تعزیری علیحدگی سے رہا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

         (ii) محکمہ کے چیف کو الزمی طور پر تحریری طور پر اور ریاست میں تعزیری علیحدگی کی تقرری کی اس طرح کی توسیع کی منظوری دینی چاہیے: (1) وه وجوہات جن کی وجہ سے ایک کم پابندی والی ترتیب میں تعیناتی
کو نامناسب یا غیر دستیاب سمجھا گیا ہے، اور (2) سزای علیحدگی میں قیدی کو برقرار رکھنے کی وجوہات قیدیوں یا عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔

         (iii) محکمہ کو فوری طور پر بورڈ اور متعلقہ کریکشنل ہیلتھ اتھارٹی کو چیف آف ڈیپارٹمنٹ کی تحریری منظوری کی ایک کاپی فراہم کرنی چاہیے۔

فورس کے استعمال کے واقعات کے تحت "A" عملے پر حملے کے لیے تعزیری علیحدگی کی سزا پانے والے قیدیوں کو جس کی وجہ سے عملے کو ایک یا زیاده شدید چوٹیں پہنچتی ہیں، جیسا کہ محکمے کی تعریف کے تحت (4)      
درج ہے، انہیں ساٹھ تک کی تعزیری علیحدگی کی سزا مل سکتی ہے ( 60) دن اس واحد خالف ورزی کے لیے۔

         (i) چیف آف ڈیپارٹمنٹ یا نامزد شخص کو 30 (30) دنوں سے زیاده عملے پر سنگین حملے کے لیے کسی بھی تعزیری علیحدگی کی سزا کو تحریری طور پر منظور یا نامنظور کرنا چاہیے۔ تحریری منظوری یا نامنظوری فوری
طور پر قیدی، بورڈ اور متعلقہ کریکشنل ہیلتھ اتھارٹی کو بھیجی جائے گی۔

         (ii) جب ایک قیدی عملے پر ایک سنگین حملے کے لیے سزا کاٹ رہا ہے جو تیس (30) دنوں سے زیاده ہے، محکمہ کو مسلسل تیس (30) دنوں کے بعد قیدی کو تعزیری علیحدگی کی رہائش سے رہا کرنے کی ضرورت نہیں
ہوگی۔

         (iii) جہاں عملے پر سنگین حملے کے لیے کسی قیدی کی تعزیری علیحدگی کی سزا پینتالیس (45) دنوں سے زیاده ہے، محکمہ کا سربراه یا نامزد شخص سزا کے آغاز کے پینتالیس (45) دن بعد اس کا تعین کرنے کے لیے
جائزه مکمل کرے گا۔ آیا قیدی کو بقیہ سزا کے لیے دستیاب متبادل ہاؤسنگ یونٹ میں محفوظ طریقے سے رکھا جا سکتا ہے۔ فیصلہ، اور اس کی حمایت کرنے والے استدالل کو تحریری طور پر بیان کیا جائے گا اور فوری طور پر قیدی،
بورڈ، اور متعلقہ اصالحی ہیلتھ اتھارٹی کو بھیجا جائے گا۔

میں شامل نہیں ہیں، جب بھی کسی قیدی کے تعزیراتی علیحدگی میں گزارے گئے وقت کے مسلسل پینتالیس (45) دن گزر جائیں تو، چیف آف (iii) ایسی صورتوں میں جو اس ذیلی تقسیم کے پیراگراف (4) کے ذیلی پیراگراف (5)      
ڈیپارٹمنٹ یا نامزد شخص مکمل کرے گا۔ پینتالیسویں (45ویں) دن قیدی کے وقت کا جائزه اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا قیدی کو باقی سزا کے لیے کسی متبادل ہاؤسنگ یونٹ میں محفوظ طریقے سے رکھا جا سکتا ہے۔ فیصلہ،
اور اس کی حمایت کرنے والے استدالل کو تحریری طور پر بیان کیا جائے گا اور فوری طور پر قیدی، بورڈ اور متعلقہ اصالحی ہیلتھ اتھارٹی کو بھیجا جائے گا۔

روزانہ ذہنی صحت کے چکر ان قیدیوں کو فراہم کیے جائیں جو تعزیری علیحدگی میں رکھے گئے ہوں جو وہاں مسلسل تیس (30) دنوں سے زیاده رہے ہوں یا چھ (6) ماه کی مدت میں ساٹھ (60) دن سے زیاده کام کر چکے (6)      
ہوں۔ اس طرح کے راؤنڈ کو تحریری طور پر درج کیا جانا چاہئے۔ 1 اگست 2016 کے آغاز سے، محکمہ اضافی طور پر ایسے قیدیوں کو سنجشتھاناتمک رویے کی تھراپی یا اسی طرح کی ثبوت پر مبنی مداخلت پیش کرے گا جس کا
مقصد اس رویے کی بنیادی وجوہات کو حل کرنا ہے جس کی وجہ سے قیدیوں کو تعزیری علیحدگی میں توسیع کرنا پڑی۔ اس طرح کے پروگرامنگ کو متعلقہ اصالحی ہیلتھ اتھارٹی کی مشاورت سے تیار کیا جائے گا۔

   (e)    سیل سے باہر کا وقت درکار ہے۔ غیر متشدد یا گریڈ 2 کے جرائم کی سزا کے طور پر تعزیری علیحدگی تک محدود قیدیوں کو روزانہ کم از کم سات (7) سیل سے باہر گھنٹے کی اجازت ہونی چاہیے۔

   (f)    عملہ۔

تعزیری علیحدگی کی رہائش کے لیے تفویض کرده تصحیح افسران چالیس (40) گھنٹے کی خصوصی تربیت حاصل کریں گے جو تعزیراتی علیحدگی اور اس کے قیدیوں کی منفرد خصوصیات کو حل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا (1)      
گیا ہے۔ اس طرح کی تربیت میں دماغی بیماری اور تکلیف کی پہچان اور سمجھ، مؤثر مواصالتی مہارتیں، اور تنازعات کو کم کرنے کی تکنیکیں شامل ہوں گی، لیکن ان تک محدود نہیں ہوں گی۔

کم از کم پچیس (25) فیصد اصالحی عملہ جو تعزیراتی سیگریگیشن ہاؤسنگ کو تفویض کیا گیا ہے کو مستقل پوسٹوں پر تفویض کیا جائے گا۔ (2)      

   (g)    پچھلی قید سے واجب االدا تعزیری علیحدگی میں وقت۔ اس سیکشن کی مؤثر تاریخ کے مطابق، کسی بھی قیدی کو الگ اور سابقہ   قید سے کسی بھی وقت کے لیے تفویض یا تعزیراتی علیحدگی میں نہیں رکھا جائے گا جس کے
لیے ایسے قیدی کو سزا سنائی گئی تھی لیکن اس نے تعزیری علیحدگی میں کام نہیں کیا تھا۔

   (h)    تعزیری علیحدگی سے متعلق رپورٹس۔ 

میں فراہم کرده بہتر نگرانی ہاؤسنگ کے نفاذ کے ساٹھ (60) دن بعد اور اس کے بعد ہر ساٹھ (60) دن بعد، محکمہ بورڈ کو اس کے نفاذ سے متعلق معلومات جمع کرائے گا۔ تعزیری RCNY § 1-16 اس باب کے 40 (1)      
:علیحدگی میں ضروری تبدیلیاں۔ اس معلومات میں شامل ہوں گے، لیکن ان تک محدود نہیں ہوں گے

         (i) تعزیری علیحدگی میں رکھے گئے قیدیوں کی تعداد اور تعزیری علیحدگی میں رکھے جانے کے منتظر قیدیوں کی تعداد؛
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         (iii) تعزیری علیحدگی کی سزاؤں کو نوے (90) سے تیس (30) دن تک کم کرنے کی حیثیت اور تعزیراتی علیحدگی میں قیام کی مدت اور استعمال کو کم کرنے کی کوئی دوسری کوشش؛

         (iv) محکمے کی منصوبہ بند پالیسی کے نفاذ کی صورت حال جس کا تقاضا ہے کہ ایک قیدی کو تعزیری علیحدگی میں واپس آنے سے پہلے کم از کم سات (7) دنوں کے لیے تعزیری علیحدگی سے رہا کیا جائے۔

         (v) عملے پر سنگین حملے کے جرم میں قیدیوں کو دی گئی مدت میں اکتیس (31) سے پینتالیس (45) دن کی تعزیری علیحدگی کی سزاؤں کی تعداد، اس بات سے الگ ہے کہ آیا یہ سزا محکمہ کے چیف کی طرف سے منظور
کی گئی تھی یا نامنظور یا ایک نامزد؛

         (vi) عملے پر سنگین حملے کے لیے قیدیوں کو دی جانے والی مدت میں پینتالیس (45) دنوں سے زیاده تعزیری علیحدگی کی سزاؤں کی تعداد، جو اس بات سے متفاوت ہے کہ آیا یہ سزا چیف آف ڈیپارٹمنٹ یا کسی نامزد شخص
کی طرف سے منظور یا نامنظور کی گئی تھی؛

         (vii) تعزیری علیحدگی کی سزاؤں کی تعداد جس کا چیف آف ڈیپارٹمنٹ یا ایک نامزد شخص نے آغاز کے پینتالیس (45) دنوں بعد جائزه لیا اور ان مثالوں کی تعداد جہاں، اس جائزے کے نتیجے میں، ایک قیدی کو متبادل ہاؤسنگ
یونٹ میں رکھا گیا تھا۔ سزا کا بقیہ حصہ؛

         (viii) چھ (6) ماه کی مدت کے اندر کسی قیدی کو مجموعی طور پر ساٹھ (60) دنوں سے زیاده تعزیراتی علیحدگی میں رکھنے کے لیے محکمہ کے چیف کو جمع کرائی گئی درخواستوں کی تعداد، اس بات سے الگ ہے کہ آیا
درخواست منظور کی گئی تھی یا نامنظور محکمہ کے سربراه؛

         (ix) 40 قیدیوں کی تعداد جنہوں نے RCNY § 1-17 (d)(3) کے مطابق تعزیری علیحدگی میں دو (2) یا اس سے زیاده جگہیں حاصل کیں؛

         (x) ان قیدیوں کی تعداد جو اس وقت محکمہ کی تحویل میں ہیں، جن کو اپنی موجوده قید کے دوران، تعزیری علیحدگی میں رکھا گیا ہے، کل: ایک (1) سے تیس (30) دن، اکتیس (31) سے ساٹھ (60) دن، اکسٹھ (61) سے نوے
(90) دن، اکانوے (91) سے ایک سو بیس (120) دن، اور ایک سو بیس (120) سے زیاده دن؛

         (xi) قیدیوں کی تعداد جو فی الحال تعزیراتی علیحدگی میں رکھے گئے ہیں، جنہیں لگاتار وہاں رکھا گیا ہے: ایک (1) سے 30 (30) دن، اکتیس (31) سے ساٹھ (60) دن، اکسٹھ (61) سے نوے (90) دن، اکانوے (91) سے
ایک سو بیس (120) دن، اور ایک سو بیس (120) دن سے زیاده؛

         (xii) ایک منصوبہ اور ٹائم الئن جس میں تعزیری علیحدگی کی سزاؤں کی لمبائی کو کم کرنے اور تعزیراتی علیحدگی میں رکھے گئے قیدیوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کی تفصیل ہے۔

         (xiii) تعزیری علیحدگی میں رکھے گئے قیدیوں کو فراہم کرده تفریح   کی مقدار اور سیل سے باہر وقت سے متعلق ڈیٹا؛ اور

         (xiv) کوئی دوسری معلومات جو محکمہ یا بورڈ بورڈ کے محکمانہ سہولیات میں تعزیری علیحدگی کی تشخیص سے متعلقہ سمجھے۔

جون، 2016 کے بعد، ڈیپارٹمنٹ بورڈ کو ایک رپورٹ پیش کرے گا جس میں قیدیوں کی طرف سے مسلسل تشدد کو کم کرنے یا تعزیراتی علیحدگی سے رہائی کے لیے اختیارات کا تجزیہ اور تجویز کیا جائے گا جو تعزیری 1 (2)      
:علیحدگی کی قید میں توسیع کے عالوه دیگر ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ رپورٹ ہوگی

         (i) اس بات کی تفصیل کہ کس طرح اس کے تجویز کرده حل عملے اور قیدیوں کی حفاظت اور بہبود کے تحفظ، محکمہ کی سہولیات کی حفاظت کو فروغ دینے، اور قیدیوں کے کامیاب دوباره داخلے کی سہولت فراہم کرنے کے
اہداف کی حمایت کریں گے۔

         (ii) ان اقدامات کی وضاحت کریں جو محکمہ پہلے ہی نافذ کر چکا ہے یا ان کو الگو کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، بشمول پروگرامنگ اور ہاؤسنگ، نیز دیگر اقدامات جن پر اس نے غور کیا ہے۔

         (iii) ہر آپشن کے فائدے اور نقصانات کا جائزه، اور ہر آپشن کو نافذ کرنے کے مختلف ممکنہ اثرات، بشمول کوئی بھی وسائل جن کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اور

         (iv) محکمہ کی طرف سے موثر تادیبی نظام اور تعزیری علیحدگی کے متبادل پر کی گئی تحقیق کی تفصیل اور پرتشدد مجرموں کو محفوظ طریقے سے گھر اور ان کے عالج کے لیے قابل عمل متبادل پروگراموں اور مقامات
کی نشاندہی کرنے کے لیے محکمہ کی کوششوں کی پیشرفت شامل ہے۔

( ؛ ایمرجنسی ایگزیکٹو آرڈر نمبر 297، 11/23/2020 کے ذریعے بحالeff. 11/1/2021 ،؛ منسوخ شده سٹی ریکارڈ eff. 1/23/20166/9/2021 ،ترمیم شده سٹی ریکارڈ 12/24/2015)

ایڈیٹر کا نوٹ: یہ سیکشن 1 نومبر 2021 کو منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن ایمرجنسی ایگزیکٹو آرڈر نمبر 297، مورخہ 23 نومبر 2021 کے ذریعے اسے بحال کر دیا گیا تھا۔ ایمرجنسی ایگزیکٹو آرڈر 297 کا سیکشن 2 فراہم کرتا ہے: *
اور 1-17 )، میں یہاں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ جب تک یہ ایمرجنسی ایگزیکٹو آرڈر، جیسا کہ بڑھایا RCNY §§ 1-16 "بعد ازاں بورڈ کی بحالی کے 1 نومبر 2021 کو معیارات کے سیکشنز 1-16 اور 17-1 (40
گیا ہے، نافذ العمل ہے، ایسے کم از کم معیار کے سیکشن 1 -16 اور 1-17محکمہ تصحیح کی کارروائیوں پر عمل درآمد اور قابل اطالق سمجھا جائے گا، گویا اس طرح کی منسوخی کو نافذ نہیں کیا گیا تھا۔ بشرطیکہ،
کا تعین کیا جائے تاکہ محکمہ تصحیح اس سے کم عمر کے اہل افراد کو حراست میں دینا جاری رکھ سکے۔ 22 میں سے بہتر (ii)(l)(c) ایمرجنسی ایگزیکٹو آرڈر نمبر 241 کے سیکشن 7 کے مطابق، کم از کم معیاری سیکشن 16-1
"نگرانی ہاؤسنگ تک۔
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