
 پولیس افرس آپ کو 
ی
  اگر کوئ

 روےک تو کیا کرنا چاہی  

 تراکیب 

 

اگر آپ ےک خیال می  آپ نے پولیس ےک غلط  
 رویے کا تجربہ کیا ہے یا ایسا ہویے دیکھا ہے 

ن کمپلینٹ ریویو بورڈ ) ( ےک  CCRBسویلی 
۔  پاس شکایت درج کروائی 

افرسان یک جانب ےس غلط رویے یک  NYPDہم 
۔   ہی 

 شکایات یک تفتیش اور ثالثی کریے

CCRB   آزاد اور غی  جانبدار ہے اور محکمۂ پولیس کا
۔  حصہ نہی  ہے

 
 شکایت درج کروایے ےک طریقے 

   1-800-341-2272ہماری ہاٹ الئن کو کال کریں: 

 کیس بیھ وقت کال کریں۔  7/ 24کو   311

 ،  آئی 
 ,Church Street, New York 100ہمارے دفیے

NY 10007 ۔ 
، کیس 5تا شام  8پی  تا جمعہ صبح    بجے

۔  ورت نہی   اپائنٹمنٹ یک ضن

 آن الئن شکایثے فارم بھریں: 
www.nyc.gov/ccrb 

۔   درج باال پتے پر ہمی  خط لکھی 

 طثے توجہ حاصل  
ً
اگر آپ کو چوٹ آئی ہے تو فورا

۔   کریں اور پھر اپثن چوٹوں یک تصاویر بنائی 

ے کمپلینٹ           سویلی 

 ریویو بورڈ 
 

، اس ےس    ہی 
اس موقع پر آپ جو کچھ کہتے اور کریے

فت پر اور اس بات پر بیھ اثر ہو  صورتحال یک پیرسر
سکتا ہے کہ آیا یہ ایےس واقےع می  تبدیل ہوئے ہے یا 

نہی  جس ےس مزید مشکالت پیدا ہوں یا آپ پر منفن  
 اثر ہو۔

 

 

 پرسکون رہی  اور زیادہ حرکت نہ کریں۔

۔ اگر آپ ہلی    اپتن ہاتھ نظروں ےک سامنن اور ساکن رکھی 
 تو پولیس کو شک  

ے
 یا جیبوں می  ہاتھ ڈالی  ےک

ے
جلی  ےک

۔   ہو سکتا ہے کہ آپ چھپا ہوا اسلحہ نکال رہے ہی 

ام ےس بات کریں۔ بحث نہ کریں۔ اس ےس معاملہ مزید  احیے
۔ خراب ہو   سکتا ہے

▼
 

▼
 

 ▼
▼

 ▼
▼

 

http://www.nyc.gov/ccrb


  
 

گرفتاری پر مزاحمت نہ کریں۔ آپ یک طرف ےس 
کو گرفتار  اییس کوئی بیھ حرکت جو افرس یک آپ  

کرین یک کوشش می  جسمائن طور پر خلل ڈاےل،  
 جیسا کہ 

پیچھے ہٹنا، کو مزاحمت سمجھا جائی گا اور اس ےک 
نتیجے می  اضافن چارج لگ سکتا ہے یا صورتحال مزید 

۔   خطرناک ہو سکثے ہے

الزیم   یہ  اگرچہ  ۔  رکھی  پاس  ڈی  آئی  وقت  ہر 
اپتن  ےک  آپ  رکھنا  پاس  ڈی  آئی   ، ہے نہی   تقاضا 

۔   تحفظ ےک لنی اچھا ہوتا ہے

صورتحال یک تفصیالت پر توجہ دیں، مثال ےک 
۔ اگرچہ پولیس افرسان  طور پر افرس کا بیج اور نمیے
ےس درکار ہے کہ پوچھے جائن پر آپ کو یہ معلومات 
فراہم کریں، ممکن ہے کہ کچھ ایسا نہ کریں۔ اور  

ول کا نمیے بیھ 
افرس یک جسمائن تفصیل اور پیر

 ں۔ نوٹ کری

پولیس کو لوگوں ےک پاس جا کر ان ےس معلومات لیتن یک  
طیکہ ایسا کرین یک وجہ موجود ہو۔ اگر   ، برسر اجازت ہے
 جرم کر رہے  

کیس افرس کو منطفے شبہ ہو کہ آپ کوئی
 واےل ہی  تو اےس آپ کو روکتن 

، کر چےک ہی  یا کرین ہی 
( کا حق حاصل ہوتا   )عارضن طور پر حراست می  لیتن

۔  ہے
 

اس روےک جائن ےک دوران اگر افرس کو منطفے طور پر 
ن ہو کہ آپ ےک پاس اسلحہ ہے تو اےس   یقی 

وئن لباس کو چھو کر تالشر لیتن یک اجازت  آپ ےک بی 
۔  ہوئے ہے

منطفے  اےس  اور  ہو  محسوس  ن  چی   
افرس کو کوئی اگر 

ن ہو کہ یہ اسلحہ ہو سکتا ہے تو افرس کو آپ یک   یقی 
ن چیک کرین یک اجازت   جیب می  ہاتھ ڈال کر وہ چی 

۔  ہوئے ہے

ہاؤسنگ اتھارئر یک عمارتوں   NYCجو پولیس افرسان 
، وہ چیک کر سکنے ہی  کہ لوگ    ہی 

می  گشت کریے
، یعثن قانوئن رہائیسر یا   طور پر موجود ہی 

وہاں قانوئن
۔  ہی 

 درست مالقائے

آپ کو پولیس یک اتھارئی ےک بارے 
ورت ہے  ( تراکیب  می  کیا جاننے یک ضے  )جاری ہے


