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 فیملی 
اسیسمنٹ پروگرام

روزمرہ کے چیلنجز سے نمٹنے میں جوانوں اور ان کی 
فیملیز کی مدد کرنا

ڈویژن آف یوتھ اینڈ فیملی جسٹس

مزید کیسے جانیں

 فیملی اسیسمنٹ پروگرام کے مقامات پیر تا جمعہ، 
9:00   بجے صبح تا 5:00   بجے شام کھلے رہتے ہیں

FAPinquiry@acs.nyc.gov :ای میل استفسارات

Manhattan  میں رہنے والی فیملیز کے لیے:
Manhattan Family Court 

60 Lafayette Street, 2nd floor 
New York, NY 10013  

(212) 341-0012

Brooklyn  میں رہنے والی فیملیز کے لیے:
345 Adams Street, 8th floor 

Brooklyn, NY 11201 
(718) 260-8550

Queens  میں رہنے والی فیملیز کے لیے:
Queens Family Court, 4th floor 

151-20 Jamaica Avenue, 
Jamaica, NY 11433  

(646) 599-3308 or (718) 725-3244

Bronx  میں رہنے والی فیملیز کے لیے:
Family Resource Center 

260 East 161st Street, Sublevel 
Bronx, NY 10451 

718-664-1800

Staten Island  میں رہنے والی فیملیز کے لیے:
350 St. Mark’s Place, 5th floor 

Staten Island, NY 10301  
(718) 720-0071

mailto:FAPinquiry%40acs.nyc.gov?subject=


فیملی اسیسمنٹ پروگرام میں فیملیز کے پہلی بار پہنچنے پر، 
 FAP  کا عملہ ان کا خیر مقدم کرتا ہے اور پروگرام متعارف 

کرواتا ہے۔ اگر فیملی شرکت کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو ایک 
سوشل ورکر ان کا انٹرویو لیتا ہے جو فیملی کے بحران کے حل 

میں مہارت یافتہ ہوتا ہے۔
تفویض کردہ سوشل ورکر ہر فیملی سے بات کر کے ان حاالت 

کو سمجھے گا جو انہیں FAP میں الئے، نیز فیملی کے مسائل کو 
حل کرنے کے لیے انتہائی مددگار اور عملی اختیارات کو شناخت 

کرے گا۔ سوشل ورکر فیملی کی تشویشات، خوبیوں اور حاالت 
کے بارے میں سواالت پوچھے گا۔ اس گفتگو کی بنیاد پر، سوشل 
ورکر فیملی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انتہائی مددگار اور 

عملی اختیارات کو شناخت کرے گا۔

فیملی اسیسمنٹ پروگرام کیا ہے؟

FAP  سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟

کیا  FAP   میری فیملی کے لیے اچھی مطابقت رکھتا ہے؟

FAP  کیا ہے؟

فیملیز اکثر تناؤ بھری صورتحال سے مغلوب ہوتی ہیں۔ والدین ہونا 
ایک مشکل کام ہے؛ خود اپنی   ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے 

اپنے بچوں کو باقاعدہ تعاون فراہم کرنا اور ان کی مدد کرنا مشکل 
ہے۔ نوعمر ہونا بھی ہمیشہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہر 
چیز  –  جیسے اسکول، دوست، فیملی، گھریلو امور، اور کام  –  کو 

متوازن بنانے کا طریقہ تالش کرنا تھکانے واال اور تناؤ بھرا ہو 
سکتا ہے۔

نیو یارک سٹی کی انتظامیہ برائے خدمات اطفال کا فیملی اسیسمنٹ 
پروگرام  (Family Assessment Program, FAP)  ان فیملیز 
کو تعاون فراہم کرتا ہے جو روزمرہ کے چیلنجز سے نمٹنے میں 
جدوجہد کر رہے ہیں۔ FAP  ایک ڈائیورژن پروگرام ہے  –  ایک 
ایسا پروگرام جو عدالت میں جائے بغیر فیملی کے مسائل کو حل 

کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تشخیص، انفرادی 
نوعیت کے مشورے، مشاورت، اور وسیع پیمانے کی کمیونٹی 

اور گھر پر مبنی خدمات کے نام حوالے کے ذریعے،FAP  فیملیز 
کو مستحکم بنانے اور تنازعہ کو کم کرنے کا کام کرتا ہے۔

FAP  سے ڈائیورژن کی خدمات موصول کرنا کلی طور پر 
رضاکارانہ ہے۔ FAP  ان فیملیز کے لیے الزمی اولین مرحلہ ہے 

 Persons In) نگرانی کے ضرورتمند افراد[ PINS جو
Need of Supervision)[ والے نظام کی معرفت فیملی 

کورٹ تک رسائی کے طالب ہیں۔  فیملی کو  PINS  کی عرضی 
دائر کر پانے سے قبل  FAP  میں شرکت کرنا الزمی ہے۔    یہ بہت 
ساری ایسی خدما تک رسائی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو 
  FAP فیملیز کو ان کی کمیونٹی میں مسلس تعاون فراہم کرتی ہیں۔
تب تک فیملی کورٹ میں  PINS  کی عرضی دائر کرنے میں مدد 
نہیں کرے گی جب تک دیگر تمام متبادل کو آزما نہیں لیا گیا ہو۔

FAP  ان فیملیز کی خدمت انجام دیتا ہے جن کے پاس 18   سال 
تک کی عمر کے بچے ہیں اور جو ایک دوسرے سے مربوط 

ہونے میں جدوجہد کر رہے ہیں۔
فیملیز اس وقت  FAP  سے مدد حاصل کر سکتی ہیں جب کوئی 

نوعمر فرد:
•  اسکول ناغہ کر رہا ہو، یا اسے استاد یا کالس سے مشکالت ہوں۔
•  گھر سے غائب ہو رہا ہو یا مستقل طور پر فرار ہو رہا ہو۔

•  نشہ اور الکحل استعمال کر رہا ہو۔
•  منفی ہم عمروں سے میل جول بنا رہا ہو۔

•  ذہنی بیماری سے پریشان ہو رہا ہو۔
•  باغیانہ یا خطرناک رویے کا مظاہرہ کر رہا ہو۔

کوئی بھی فیملی  FAP  سے مدد حاصل کر سکتی ہے۔ FAP  سے 
مدد پانے کے لیے آپ کے پاس  ACS  کا کھال ہوا کیس ہونا 

ضروری نہیں ہے۔

نیو یارک سٹی کی انتظامیہ برائے خدمات اطفال کا 
 Family Assessment(  فیملی اسیسمنٹ پروگرام

Program, FAP(  ان فیملیز کو تعاون فراہم کرتا ہے 
جو روزمرہ کے چیلنجز سے نمٹنے میں جدوجہد کر 

رہے ہیں۔

FAP  ان فیملیز کے لیے الزمی اولین مرحلہ ہے جو 
 Persons( نگرانی کے ضرورتمند افراد[ PINS
In Need of Supervision([ والے نظام کی 

معرفت فیملی کورٹ تک رسائی کے طالب ہیں۔


