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 چیزیں جو آپ کے جاننے الئق ہیں

 الء انفورسمنٹ کے ذریعہ 
 تعصب پر مبنی پروفائلنگ 

NYC کے حقوق انسانی قانون کے تحت

یہ اس وقت ہوتا ہے جب پولیس یا امن افسران گرفتار کرنے یا دیگر مجرمانہ الء انفورسمنٹ کی کارروائی کے   
لیے آپ کو نشانہ بناتے ہیں، غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بجائے قانون کے تحت آپ کی تحفظ یافتہ حیثیت 

— جیسے کہ آپ کی نسل، قومی نژاد، رنگ، مذہب، عمر، غیر ملکی یا شہریت کی حیثیت، صنف، صفنی شناخت، جنسی رجحان، 
معذوری یا رہائش کی حیثیت کی وجہ سے۔ اس کا اطالق ان پالیسیوں اور طریق کار پر بھی ہو سکتا ہے جن کا ایک غیر متناسب اثر 

کسی مخصوص گروپ پر پڑتا ہے، چاہے وہ بدیہی طور پر اس گروپ کو نشانہ نہیں بناتے ہوں۔

NYC کا کمیشن برائے حقوق انسانی )NYC Commission on Human Rights( تنظیموں یا عوام الناس کی   
جانب سے دعووں کی چھان بین کر کے، ممانعتوں کے بارے میں NYC کے باشندوں کو تعلیم دینے کے لیے کمیونٹی کے شراکت 

داروں کے ساتھ کام کر کے، NYC کے حقوق انسانی کے قانون )NYC Human Rights Law( سے متعلق مسائل پر 
NYPD کے ساتھ کام کر کے اور تکثیریت اور شمولیت کے اصولوں کو گلے لگانے والی پالیسیوں کی تائید کرتے ہوئے قانون کی 

بابت سٹی کی ایجنسیوں کو تعلیم دے کر تعصب پر مبنی پروفائلنگ کی روک تھام اور اس کا ازالہ کرنے کا پابند ہے۔
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نیو یارک کے سبھی باشندے اپنی اصل یا قیاسی نسل، قومی نژاد، رنگ، مذہب، عمر، غیر ملکی یا شہریت کی 
حیثیت، صنف، صفنی شناخت، جنسی رجحان، معذوری یا رہائش کی حیثیت کی بنیاد پر الء انفورسمنٹ کے ذریعہ 

تعصب پر مبنی پروفائلنگ سے تحفظ یافتہ ہیں۔ رہائش کی حیثیت کا تعلق اس قسم کی جگہ سے جہاں آپ رہتے 
ہیں — جیسے کہ نجی عمارت، سرکاری رہائش یا پناہ گاہ کا نظام — یا بے گھر ہونے سے ہے۔

NYC کا کمیشن برائے حقوق انسانی نیو یارک کے شہریوں کو امتیازی سلوک والے اعمال کی اطالع دینے کی 
ترغیب دیتا ہے، چاہے وہ گمنام رہنے کے خواہاں ہوں۔ کمیشن خود اپنی تفتیشات شروع کر سکتا ہے چاہے کوئی 

نامزد شکایت کنندہ نہ ہو۔

قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نتیجہ نکال ہے تو کمیشن پولیس افسران کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ وہ آپ کو 
نشانہ بنانا چھوڑ دیں اور ان سے NYC کے حقوق انسانی کے قانون کے تحت اس شعبے کے بارے میں تربیت 

حاصل کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ جس ایجنسی کے لیے وہ کام کرتے ہیں اس سے یہ اضافی اقدامات کرنے کا 
بھی مطالبہ کر سکتا ہے تاکہ وہ رویہ جاری نہ رہنے کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے عالوہ، وہ افسر اور ایجنسی 

دونوں سے اچھی پالیسیاں تشکیل دینے یا نافذ کرنے اور بری پالیسیاں تبدیل کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

 یہ قانون NYPD اور اس کے پولیس افسران پر محیط ہے۔ یہ سٹی کے ذریعہ بحال کردہ امن افسران 
 )peace officers( جیسے کہ تھانیدار اور سٹی کی سہولیات کے کچھ محافظوں پر بھی محیط ہے۔ اس کا 

اطالق NYPD کے ذریعہ بحال کردہ خصوصی “گشت کاروں” جیسے اسکول کے حفاظتی افسران پر بھی ہوتا ہے۔

 )Civilian Complaint Review Board, CCRB( پولیس کے غلط برتاؤ کی اطالع سویلین کمپلینٹ ریویو بورڈ
کو دی جائے جو حد سے زیادہ طاقت، اختیار کے بیجا استعمال، بے عزتی نا شائستہ زبان کے استعمال سے 

متعلقہ دعووں کی تفتیش کرتا ہے۔

 اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو تعصب پر مبنی پولیسنگ کا شکار بنایا گیا ہے تو 311 پر کال کریں اور NYC کے 
کمیشن برائے حقوق انسانی کو پوچھیں یا 3131-722-718 پر براہ راست کمیشن کو کال کریں۔

 حد سے زیادہ یا غیر ضرورت طاقت، اختیار کے بیجا استعمال، بے عزتی یا NYPD کے افسران کے 
 ذریعہ ناگوار زبان کے استعمال کے سلسلے میں 

NYC.gov/CCRB مالحظہ کریں یا 2272-341-800-1 پر کال کریں۔

دور ہو جانے کو کہا گیا

 مضافات سے 
چلے جانے کو کہا گیا

بیگ کی جانچ کے لیے 
پروفائلنگ

اسٹور سے چلے جانے 
کو کہا گیا

 ID دکھانے کو کہا گیا

TM

کمیشن برائے
حقوق انسانی

        @NYCCHR
NYC.gov/HumanRights

212-416-0197


