
؟نسیل پروفائلنگ اور   تعصب پر مبنی پولیسنگ کیا ہے

؟   نسیل پروفائلنگ اور تعصب پر مبنی پولیسنگ کا یونٹ کیا ہے

 :  پروفائلنگ/تعصب پر مبنی پولیسنگ یک مثالیں

CCRB   کا نسیل پروفائلنگ اور تعصب پر مبنی 
 پولیسنگ یک تفتیش کا یونٹ 

 
 

ی کمپلینٹ ریویو بورڈ ) ( ایک نیو یارک شہر یک ایجنیس ہے جو نیو یارک شہر ےک محکمۂ پولیس ےک ارکان ےک غلط رویے ےک متعلق  CCRBسویلیں
۔ ہم   ۔ ہم آزاد اور غیں جانبدار ہیں کا    NYPDشہریوں یک شکایات یک تفتیش، اور ثالنی کرتی ہے اور اس متعلق افرسان پر مقدمات چالتی ہے

۔   حصہ نہیں ہیں
 
 

 

افرس آپ یک اصل یا سمجیھ گنی نسل، قومیت، آباتی ملک یا رنگت یک وجہ ےس آپ ےک خالف قانوتی    NYPDنسیل پروفائلنگ تب ہوتی ہے جب کوتی  
ہ(۔ تعصب پر مبنی   ، جگہ ےس ہٹنی کا آرڈر وغیں پولیسنگ تب  کارواتی کرتا ہے )جیسا کہ گاڑی کو یا پیدل روک لینا، گرفتاری، عدالت میں بالنا، تالشی

یا رہائیسی  افرس آپ ےک م  NYPDہوتی ہے جب کوتی   ذہب، عمر، ترک وطن یا شہریت یک حیثیت، صنف/صنفی شناخت، جنیس رجحان، معذوری 
 ۔حیثیت ےک باعث آپ ےک خالف قانوتی کارواتی کرتا ہے 

 
 

ےک "اتھارتی ےک غلط استعمال" ےک دائرہ کار میں نسیل پروفائلنگ اور تعصب پر مبنی پولیسنگ شامل یک، یعنی اب   CCRB( نی  2021)   47مقایم قانون  
CCRB    کوNYPD    اہلیت حاصل ہے )پہےل ان تمام شکایات یک ےک ارکان یک جانب ےس مبینہ امتیازی رویے ےک متعلق شہریوں یک شکایات یک تفتیش یک 

لئی  ےک ذریےع یہ ان  NYPDتفتیش   نی ایک نیا تفتییسی یونٹ، یعنی نسیل پروفائلنگ اور    CCRBدروتی طور پر یک جاتی تیھ(۔ ان شکایات یک تفتیش ےک 
۔  RPBPتعصب پر مبنی پولیسنگ کا یونٹ )" یونٹ وکالء، تفتیش کاروں اور ڈیٹا سائنس دانوں پر مشتمل ہے جو مل کر نسیل   RPBP" یونٹ( بنایا ہے

۔   پروفائلنگ اور تعصب پر مبنی پولیسنگ ےک دعووں یک تفتیش کریی ہیں

 
 

یک کریی ےک باعث روک لیا پگڑی پہنئی واےل ایک شہری کو رکنی یک عالمت پر رصف گاڑی ہل

۔ دیگر اکیی ڈرائیور جنہوں نی پگڑی نہیں پہنی اور رکنی یک عالمت پر رصف رفتار   جاتا ہے

، انہیں  ےک افرسان مڈل   NYPDاسکول یک چھنی ےک بعد نہیں روکتا۔  NYPDکم رہے ہیں

۔ اش اسکول ےک سفید فام   اسکول ےک سیاہ فام طلبہ کو عالقی ےس نکل جانی کو کہنی ہیں

۔  طلبہ کو عالقی میں رہنی یک اجازت دی جاتی ہے

۔ پہیل مخنث  ی اپنی موبائل دیکھ ریہ ہیں ہفئی یک رات کو ایک کویی میں کھڑی دو خواتیں

، اس یک س  گرمیوں ےک بارے میں پوچھنی ہیں اور شناخت  خاتون کو افرسان روک لینی ہیں

، اےس نہ روکا جاتا   ۔ دوسی خاتون جو حیاتیاتی طور پر خاتون نظر آتی ہے طلب کریی ہیں

۔ ، نہ شناخت طلب یک جاتی ہے ، نہ سوال کیا جاتا ہے  ہے

افرسان ایک ایےس سویی ہویی آدیم کو نکال دینی    NYPDرات گئی ایک سب وے کار میں  

، جو  اش    ہیں ، جبکہ  ہیں اےس سمن جاری کریی  اور   ، ہوتا ہے معلوم  گھر  میں نے دیکھنی 

انہیں ٹرین   ، گھر معلوم نہیں ہویی گاڑی میں سویی واےل دیگر دو آدیم جو دیکھنی میں نے

۔   میں رہنی یک اجازت دی جاتی ہے
    دو افرسان رات کو 

ً
ی الطینی نو   2تقریبا جوانوں  بجے سائیڈ واک پر چہل قدیم کریی ہویی تیں

لباس یک  ان ےک  اور  اسلحہ ہے  پاس  ان ےک  ہیں کہ کیا  پوچھنی  ان ےس   ، ہیں لینی  کو روک 
۔ جب وہ پوچھنی ہیں کہ انہیں کیوں روکا گیا تو افرسان وضاحت کریی ہیں   تالشی لینی ہیں

یک دہاتی ےک الطینی مردوں نی کنی مرتبہ گولیاں چالتی   20کہ حال یہ میں اس عالقی میں  
ی نوجوانوں کا رات ےک اس پہر آوارہ گردی کریی کا کوتی جواز نہیں بنتا۔ہیں اور ت  یں

 

: آپ ہمیں  -341-2272کنی طریقی موجود ہیں
800-1 (CCRB یا )؛  311  پر کال کر سکئی ہیں

c.gov/ccrbcomplaintywww.n    پر آن
 الئن جا سکئی ہیں یا

100 Church Street, 10th Fl New York 
۔ خواہ آپ کیس  10007 پر ہمارے دفیی آ سکئی ہیں

، براہ مہرباتی  موجودہ  بیھ طرح شکایت درج کروائیں
، ای میل ایڈریس یا ڈاک کا پتہ فراہم کریں  فون نمیے
تاکہ ہم آپ ےس رابطہ کر ےک براہ راست بیان لینی کا  

۔ مزید جانئی ےک لئی   وقت ےط کر سکیں

c.gov/ccrbyn  مالحظہ کریں۔ 
ےک متعلق پریزنٹیشن   CCRBاپنی کمیوننی میں 

یک درخواست کریی ےک لئی 
outreach@ccrb.nyc.gov    کو ای میل

 ۔ کریں
کت کریں ہمارے ماہانہ بورڈ    یک میٹنگز میں سی

جہاں آپ پولیس اور کمیوننی ےک تعلقات ےک بارے 
۔   میں اپنی خیاالت کا اظہار کر سکئی ہیں
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