
مالزمت 

   مالزمت سے باہر بھنگ کا قانونی استعمال کرنے پر آجر لوگوں 

کے خالف کارروائی نہیں کر سکتے۔ آجر ایسی 

پالیسیاں بنا اور نافذ کر سکتے ہیں جو کام کے 

دوران نشہ یا اس کے استعمال کو روکتی ہیں۔ 

اپنے آجر سے بھنگ کی مخصوص پالیسیوں کے 

بارے میں پوچھیں۔ 

   آجر ان لوگوں کے خالف کارروائی کر سکتے ہیں 

 جو بھنگ سے نشے کی کیفیت میں ہوں یا کام 

پر بھنگ استعمال کر رہے ہوں۔ 

     مزید معلومات کے لیے، dol.ny.gov پر جائیں 
 اور "workplace cannabis " )کام کی جگہ پر بھنگ( 

تالش کریں۔ 

   NYC کا مقامی قانون مالزمت سے پہلے بھنگ کے استعمال 

کے حوالے سے ٹیسٹنگ سے منع کرتا ہے۔ 

     مزید معلومات کے لیے nyc.gov/dcas مالحظہ کریں 
اور "cannabis testing" )بھنگ کی ٹیسٹنگ( تالش کریں۔ 

بچے کی بہبود 

   قانونی طور پر بھنگ اپنے پاس رکھنا یا اس کا استعمال 

 بچوں کی تحویل سے یا ملنے سے انکار کرنے کی وجہ کے طور 

پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔  

   گھر میں جہاں بچے یا نوجوان ہوں وہاں 

 کوئی بھی شخص اپنی بھنگ اور بھنگ 

کی مصنوعات کو بچوں اور نوجوانوں کی 

نظروں اور پہنچ سے دور رکھے۔ 

ہاؤسنگ 

   نجی مالک مکان بھنگ کے استعمال کی وجہ سے 

رہائش دینے سے انکار نہیں کر سکتے۔ 

   نجی بلڈنگ پالیسیاں گھروں کے اندر 

 سگریٹ نوشی اور ویپنگ کو محدود یا منع 

 کر سکتی ہیں۔ اپنی لیز یا عمارت کے قواعد 
کو چیک کریں۔

   NYCHA ہاؤسنگ ڈیولپمنٹس میں اسموکنگ سے پاک 

پالیسیاں ہیں جو امالک پر تمباکو اور بھنگ کی سگریٹ نوشی 

اور ویپنگ پر پابندی عائد کرتی ہیں۔ عوامی رہائش جو وفاقی 
پروگرام کا حصہ ہے وہ اس وفاقی قانون کے تحت آتی ہے جس 

میں بھنگ اور بھنگ کی مصنوعات کو رکھنے اور استعمال 

کرنے پر پابندی ہے۔

دوسروں کی اسموکنگ کے دھوئیں کی زد میں آنا 

   عمارتوں کی عوامی جگہوں اور زیادہ تر کام کی 

جگہوں پر بھنگ سمیت کسی بھی مصنوعات 

کی سگریٹ نوشی اور ویپنگ کی اجازت نہیں 

ہے۔ دوسری جگہیں جہاں اسموکنگ اور ویپنگ 

کی اجازت نہیں ہے ان میں ریستوراں، بارز 

اور عوامی مقامات جیسے پارکس اور ساحل 
شامل ہیں، اگرچہ یہ فہرست ان تک محدود نہیں ہے۔  

   اسموک فری قوانین کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، 

nyc.gov/health/tobaccocontrol پر جائیں۔

   اسموکنگ کی خالف ورزی کے بارے میں شکایت درج کروانے 

کے لیے، 311 پر کال کریں یا portal.311.nyc.gov پر جائیں اور 

"smoking complaint" )اسموکنگ کی شکایت( تالش کریں۔

NYC میں بھنگ: اپنے حقوق جانیں
نیو یارک اسٹیٹ )New York State, NYS( میں بالغوں کے لیے بھنگ )ماروانا( کا استعمال قانونی ہے۔

نیویارک کے طبی بھنگ 

پروگرام کو وسیع کر 

دیا گیا ہے۔ تبدیلیوں کے 

بارے میں معلومات کے 

cannabis.ny.gov/ ،لیے

 medical-cannabis
مالحظہ کریں۔ 

جلد کُھل رہا ہے

بھنگ کا اسٹور

 بھنگ کی فروخت کی اجازت 

صرف NYS کی الئسنس یافتہ 

ڈسپنسریوں میں ہے۔ قانونی طور پر 

بھنگ کی خریداری کے بارے میں تازہ 

 ترین معلومات، بشمول ڈسپنسری 

کے مقامات کے بارے میں جاننے کے 

 cannabis.ny.gov/adult-use ،لیے

مالحظہ کریں۔

21 سال اور اس سے 
زیادہ عمر کے بالغ 

افراد زیادہ تر ایسی 

جگہوں پر بھنگ 

 اسموک یا ویپ 

کر سکتے ہیں جہاں 

تمباکو نوشی کی 

اجازت ہے۔ 

 اسموکنگ 
کی جگہ

21 سال اور اس سے زیادہ عمر 
کے بالغ افراد 3 اونس تک کے 

بھنگ کے پھول یا کلیاں یا 24 

گرام تک بھنگ کا ارتکاز جیسے 

 کہ تیل یا ویپس رکھ سکتے 

 ہیں اور شیئر سکتے ہیں 

)لیکن فروخت نہیں سکتے(۔

3 اونس 24 گرام

https://ur.dol.ny.gov/department-labor-home-page
https://dol.ny.gov/system/files/documents/2021/10/p420-cannabisfaq-10-08-21.pdf
http://nyc.gov/dcas
https://www1.nyc.gov/site/dcas/employment/pre_employment_testing_for_tetrahydrocannabinols_or_marijuana.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/smoke-free-air-act-exemptions-and-registrations.page
https://portal.311.nyc.gov/%25E2%2580%258E
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02295
https://ur.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://ur.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://ur.cannabis.ny.gov/adult-use


فوجداری قانون کا نظام 

   بھنگ کے حوالے سے ماضی کے جرائم جو 

 کہ اب نئے قانون کے تحت غیر قانونی 

 نہیں ہیں، لوگوں کے ریکارڈ سے خارج کر 

)ہٹا( دیے جائیں گے۔

    یہ عمل خودکار ہے، اس لیے ریکارڈ والے شخص کو کسی 
کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ 

    ریکارڈز کو خارج کرنے )ہٹائے جانے( میں دو سال لگ سکتے 
ہیں۔ 

   نیا قانون بھنگ کی بو پر مبنی گاڑی کی تالش کو ان جگہوں 
تک محدود کرتا ہے جہاں ڈرائیور آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔   

   نئے قانون کے تحت، ریاست یا مقامی پیرول یا پروبیشن 

سے متعلق فیصلوں میں کسی شخص کے بھنگ کے قانونی 

استعمال پر غور نہیں کیا جا سکتا۔ 

   لوگ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ عدالت بھنگ کے ان جرائم کی 

وجہ سے ان کی موجودہ سزا کو کم کر دے جو نئے قانون کے 

تحت تبدیل ہو چکے ہیں۔  

    اگر مقدمہ مطلوبہ قانونی اہلیت پر پورا اترتا ہے تو عدالت 
موجودہ سزا کو کم کر سکتی ہے۔  

    خارج )نئے قانون کی وجہ سے لوگوں کے ریکارڈ سے جرائم 
کا خاتمہ( کرنے کے برعکس، سزا میں تبدیلی )نئے قانون کی 
وجہ سے سزا کو ایڈجسٹ کرنا( خودکار نہیں ہے۔ سزا میں 

تبدیلی کے لیے وکیل کو عدالت میں تحریکیں دائر کرنے کی 

ضرورت ہوتی ہے۔  

ترک وطن 

   وفاقی قانون کے تحت بھنگ اب بھی غیر قانونی ہے۔ 

 بھنگ کے قانون کی خالف ورزیاں اب بھی ترک وطن کے 

حوالے سے سنگین مسائل کا سبب بن سکتی ہیں۔  

   مزید معلومات کے لیے، ترک وطن سے متعلق قانونی 

 خدمات حاصل کریں۔ معلومات حاصل کرنے اور مدد سے 

 رابطے کے لیے، صبح 9 بجے سے رات 6 بجے کے درمیان، پیر 

 ActionNYC تا جمعہ، سٹی کی فنڈ کردہ، مفت اور محفوظ
 ہاٹ الئن کو 0365-354- 800 پر کال کریں یا 311 پر کال کریں 

اور "ActionNYC" کہیں۔

مفت قانونی مدد کے لیے، Legal Action Center )لیگل ایکشن سینٹر( )212-243-1313 (، Legal Aid Society )لیگل ایڈ سوسائٹی( 

 New York Lawyers for the Public Interest 4500-661-917( یا ( )NYC لیگل سروسز( Legal Services NYC ،)577-3300- 212( 
)نیویارک کے وکالء برائے مفاد عامہ( )4664-244- 212( سے رابطہ کریں۔  مزید معلومات کے لیے، 311 پر کال کریں۔

مزید معلومات کے لیے  nyc.gov/health/cannabis مالحظہ کریں۔
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https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page

