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آپ جرم کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔

اگر آپ جرم کے شکار یا جرم کے گواہ رہے ہیں یا آپ کو یقینی 

طور پر معلوم نہیں ہے تو NYPD سے رابطہ کریں۔ 

پولیس افرسان جرم کے متاثرین، گواہان یا مدد طلب کرنے والے 

دورسے لوگوں کے ترک وطن کی حیثیت کے بارے میں نہیں 

پوچھتے ہیں۔ آپ کسی بھی پولیس کے نواحی مقام پر جرم کے 

 Crime Victim( شکار فرد کے لیے اعانت پروگرام

Assistance Program, CVAP( کے وکیل 
سے بات کرنے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔

 ہنگامی حاالت کے لیے، براہ کرم 911 پر کال کریں۔

 غیر ہنگامی حاالت کے لیے، 311 پر کال کریں اور اپنے مقامی 

نواح سے مربوط کرنے کو کہیں۔

آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں۔

نیو یارک سٹی کی بہت ساری ایجنسیاں نیو یارک کے رضورمتند 

باشندوں کو مفت خدمات فراہم کرتی ہیں، جن میں ہنگامی پناہ گاہ، 

مشاورت، نگہداشت صحت، نگہداشت طفل اور دیگر کنبہ جاتی 

خدمات شامل ہیں۔ ان خدمات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے 

311 پر کال کریں۔

اگر آپ گھریلو یا صنف پر مبنی تشدد کے شکار رہے ہیں تو فوری 

حفاظتی منصوبہ بندی، پناہ گاہ سے متعلق اعانت اور دیگر وسائل 

 کے لیے NYC ڈومیسٹک وائلنس ہاٹ الئن 

)NYC Domestic Violence Hotline( کو 
)HOPE)4673-621-800-1 پر — روزانہ 24 

 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن کال کریں۔ TDD کے لیے،

  5350-604-866-1 پر کال کریں۔ 

آپ مفت اور رازدارانہ مدد حاصل کرنے، بشمول حفاظتی منصوبہ 

بندی، مشاورت اور فوجداری انصاف، دیوانی اور سامجی خدمات کے 

لیے نیو یارک سٹی کے کسی بھی فیملی جسٹس سنٹر پر ترشیف ال 

سکتے ہیں — سب ایک ہی مقام پر ہیں۔ اپنے لیے سہولت بخش 

اور فیملی جسٹس سنٹر اور کمیونٹی کے دیگر وسائل تالش کرنے کے 

لیے nyc.gov/NYCHOPE مالحظہ کریں۔

http://nyc.gov/NYCHOPE


 nyc.gov/immigrants ،مزید معلومات کے لیے

مالحظہ کریں اور ”Crime Victims“ )جرم کے 

متاثرین( تالش کریں۔ 

یہ وسائل بہت ساری زبانوں میں دستیاب ہیں۔

آپ ترک وطن کے اپنے اختیارات کے 

بارے میں جان سکتے ہیں۔

بعض سنگین جرائم، جیسے گھریلو تشدد، جنسی 

دست درازی اور انسانوں کی غیرقانونی تجارت کے 

کچھ تارک وطن متاثرین U اور T ویزے نامی 

خصوصی ویزے حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ U ویزا 

)سنگین جرائم کے متاثرین کے لیے( اور T ویزا )انسانوں کی غیر 

قانونی تجارت کے لیے( ان متاثرین کا تحفظ کرتے ہیں جو ان 

جرائم کی رساغ رسانی، تفتیش یا مواخذے میں الء انفورسمنٹ 

کی مدد کرتے ہیں۔

U اور T ویزے:
عارضی، قابل تجدید ترک وطن کی حیثیت فراہم کرتے ہیں۔	 

آپ کو ورک پرمٹ کے لیے درخواست دینے کی اجازت 	 

دیتے ہیں۔

خاندان کے بعض افراد کے لیے آپ کو عارضی حیثیت کے 	 

لیے درخواست دینے کی اجازت دیتے ہیں۔

U/T ویزا کے حاملین اور خاندان کے بعض افراد کو 	 
مستقل رہائشی کارڈ کے لیے )جو عام طور پر "گرین 

کارڈ" کے طور پر معروف ہے( درخواست دینے کی اجازت 

دیتے ہیں۔ 

نیو یارک اسٹیٹ میں نقد امداد، Medicaid اور 	 

متعدد دیگر رسکاری مراعات کے لیے اہلیت فراہم کرتے 

ہیں۔

یہ پتہ کرنے کے لیے کہ آیا آپ U یا T ویزا یا ترک وطن 

سے متعلق کسی دیگر مراعات کے لیے اہل ہیں سٹی سے فنڈ 

یافتہ ترک وطن سے متعلق قانونی مدد حاصل کریں۔ اپنی 

کمیونٹی میں اور اپنی زبان میں بھروسے مند ترک وطن سے 

متعلق خدمت فراہم کنندہ کے پاس اپائنٹمنٹ طے کرنے کے 

لیے 311 پر کال کریں اور "ActionNYC" بولیں۔
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