
 بچے کے ساتھ بدسلوکی یا بے توجہی کے مشکوک معاملے 
کی اطالع دیے جانے پر کیا ہوتا ہے؟

نیو یارک سٹی کا ایڈمنسٹریشن فار چلڈرنز سروسز

چائلڈ پروٹیکٹیو انویسٹیگیشن

*تفتیشی سرگرمیاں۔
ACS کے ساتھ اہل خانہ کی سرگزشت کا جائزہ لیں؛    

اطالع دہندہ سے رابطہ کریں؛    
گھر پر مالقاتیں کریں؛    

  مبینہ متاثرہ فرد، والدین/نگرانوں، گھرانے کے دیگر ممبروں   
اور دو جانبی رابطوں )جیسے، اسکول کا عملہ، نگہداشت 

صحت فراہم کنندکان، پڑوسی وغیرہ( کا انٹرویو لیں۔

بدسلوکی یا غلط برتاؤ کے مدنظر کال کو اسٹیٹ سنٹرل رجسٹر )State Central Register, SCR( کے حوالے 
کیا جاتا ہے 3720-342-800-1 عوام کے لیے،

1522-635-800-1 الزمی قرار دیے گئے اطالع دہندہ کے لیے یا 311

رپورٹ مسترد کر دی گئی
SCR تعین کرتا ہے کہ رپورٹ سے کسی تفتیش کے 

تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں:
متاثرہ فرد کی عمر 18 سال سے زائد ہے۔  .1  

2.  مبینہ ارتکاب کنندہ والدین یا بچے کے لیے قانونی   
طور پر ذمہ دار سرپرست )جیسے، پڑوسی یا 

استاد( نہیں ہے۔
3.  الزام سے بدسلوکی یا بے توجہی کے ریاستی   

معیار کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔

رپورٹ قبول کر لی گئی
SCR تعین کرتا ہے کہ رپورٹ سے کسی تفتیش کے تقاضے 

پورے ہوتے ہیں۔

 ACS کسی چائلڈ پروٹیکٹیو اسپیشلسٹ کو کیس 
تفویض کرتا ہے۔

اسپیشلسٹ 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ کردہ بچے کے خاندان 
سے رابطہ کرتا ہے۔

کیس
بند ہو گیا

 پریوینٹو سروسز 
رضاکارانہ اندراج۔

فوری خطرہ
حفاظتی اقدامات میں رضاعی 
 نگہداشت میں رکھوانا شامل ہو 

سکتا ہے۔

زیادہ خطرہ
 رضاکارانہ یا عدالت 
 سے الزمی قرار دی 

گئی حدمات۔

اشارہ مال
بدسلوکی یا بے توجہی کی کچھ معتبر شہادت ملی۔

 کوئی خطرہ نہیں یا 
کم خطرہ

رضاکارانہ تدارکی خدمات۔

بے بنیاد
 بدسلوکی یا بے توجہی کی کوئی معتبر 

شہادت نہیں ملی۔

ACS کے پاس تفتیش* انجام دینے اور کسی فیصلے پر 
پہنچنے کے لیے 60 دنوں کا وقت ہوتا ہے۔


