Urdu

تارک وطن خاندانوں

کے لیے وسائل

اگر آپ ایســے تارک وطن نگراں (بشــمول والدین ،قانونی سرپرســت ،قانونی ولی یا دیگر رشــتے دار) ہیں
جســے یہ فکر الحق ہے کہ امیگریشــن انفورســمنٹ کی وجہ ســے آپ اپنے بچے ســے الگ ہو ســکتے ہیں تو
آپ آئنــدہ کــے لیــے منصوبہ بنانے میں مدد حاصل کر ســکتے ہیں بذریعہ:
• مشــورہ اور معلومات کے لیے ایک مفت اور بھروســے مندقانونی خدمات فراہم کنندہ کو
کال کرکے۔
• ایــک عارضــی سرپرســت کا انتخاب کر کے جــو "بیک اپ" نگراں کے بطور بھی معروف
ہے ،مبادا آپ اپنے بچے کی دیکھ بھال کرنے ســے قاصر ہوں۔
• ایــک ہنگامــی رابطــہ منتخــب کرکے اور ان کا فــون نمبر زبانی یاد رکھ کر۔ یہ آپ کا کوئی
بھروســہ مند فرد ،بشــمول آپ کے وکیل جیســا کوئی فرد ہونا چاہیے۔
• اپنے بچے کے اســکول میںہنگامی رابطہ کو اپ ڈیٹ کر کے۔

مفت رازدارانہ ترک وطن سے متعلق مدد ،بشمول عارضی سرپرست نامزد کرنے میں مدد کے لیے نیو یارک
کے تارک وطن باشندےActionNYC کو 1-800-354-0365 پر پیر تا جمعہ 9 ،بجے صبح تا  6بحے شام
کال کر سکتے ہیں یا  311پر کال کریں اور "ActionNYC" بولیں۔ ترک وطن سے متعلق ایسے خدمت فراہم
کنندگان سے ہوشیار رہیں جو اپنے گاہکوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صرف کسی بھروسے مند ،الئسنس یافتہ اٹارنی یا
الحاق یافتہ نمائندے سے مدد حاصل کریں۔

اکثر پوچھے گئے سواالت
عارضی سرپرست کیا ہے؟

عارضــی سرپرســت ایــک "بیــک اپ" نگــراں کــے بطــور کام کرنــے واال فــرد ہوتــا ہــے مبــادا ابتدائــی نگــراں اس وجــہ ســے
بچــے کــی دیکــھ بھــال کرنــے ســے قاصــر ہــو کیونکــہ انہیــں امیگریشــن حــکام نــے گرفتــار یــا قیــد کــر لیــا ہــے یــا ملــک
بــدر کــر دیــا ہــے۔

کیا عارضی نگراں کا انتخاب کرنے سے میرے والدینی حقوق متاثر ہوتے ہیں؟
نہیــں۔ عارضــی سرپرســت کا انتخــاب کرنــا والدینــی حقــوق ســے دســتبردار ہونــے جیســا نہیــں ہــے۔ عارضــی سرپرســتی
صــرف تبھــی مؤثــر ہوتــی ہــے جــب والدیــن اپنــے بچــے ســے علیحــدہ ہــو جاتــے ہیــں۔

عارضی سرپرستوں کو کون سے اختیارات ہوتے ہیں؟ مجھے کسی کا انتخاب کیوں کرنا چاہیے؟
عارضــی سرپرســتوں کــو اپنــے زیــر نگہداشــت بچــوں کــے لیــے اہــم فیصلــے کرنــے کا اختیــار ہوتــا ہــے ،جــس میــں بــڑے
طبــی فیصلــے اور بچــہ کہــاں کــے اســکول میــں جائــے گا جیســے فیصلــے شــامل ہوتــے ہیــں۔ عارضــی سرپرســت کا
انتخــاب کرنــا اختیــاری ہــے اور اس ســے آپ کــے والدینــی حقــوق متاثــر نہیــں ہــوں گــے۔
عارضــی سرپرســت آپ کــو اپنــے بچــے کــے لیــے ایــک منصوبــہ فراہــم کرتــا ہــے کــہ مبــادا امیگریشــن انفورســمنٹ آپ
کــو گرفتــار یــا قیــد کــر لــے یــا آپ کــو ملــک بــدر کــر دیــا جائــے۔ عارضــی سرپرســت کا انتخــاب کرنــے ســے یــہ یقینــی
بنانــے میــں مــدد ملــے گــی کــہ آپ کا بچــہ محفــوظ ہــے اور یــہ کــہ ان کــی دیکــھ بھــال کرنــے والــے فــرد کــو بچــے کــے
لیــے درســت فیصلــہ کرنــے کــے لیــے انہیــں درکار تمــام اختیــار حاصــل ہــے۔
اگــر آپ کــو عارضــی سرپرســت کا انتخــاب کرنــے میــں اطمینــان نہیــں ہــے تــو دیگــر ایســے قانونــی اختیــارات موجــود ہیــں
جــن پــر غــور کرکــے آپ یــہ یقینــی بنــا ســکتے ہیــں کــہ امیگریشــن انفورســمنٹ کــی صــورت میــں آپ کا بچــہ محفــوظ ہــے۔
مزیــد جاننــے کــے لیــے کســی بھروســے منــد ،الئســنس یافتــہ اٹارنــی یــا الحــاق یافتــہ نمائنــدے ســے بــات کریــں۔

اگــر میــں عارضــی سرپرســت منتخــب نہیــں کرتــا ہــوں اور میــں گرفتــار ،محبــوس ہــو جاتــا ہــوں یــا ملــک بــدر کــر
دیــا جاتــا ہــوں تــو کیــا ہوتــا ہــے؟
عمومــی طــور پــر بــات کریــں تــو آپ کــے بچــے کــو ایســے فــرد کــے ســاتھ رکھوایــا جائــے گا جــو تولیــت حاصــل کــر ســکتا
ہــے ،فوســٹر کیئــر میــں نہیــں رکھوایــا جائــے گا۔
تاہــم ،اگــر وہ فــرد عارضــی سرپرســت نــہ ہــو تــو بچــے کــے لیــے اہــم فیصلــے ،بشــمول طبــی فیصلــے کرنــے کا ان کا
اختیــار محــدود ہــوگا۔

اپنا عارضی سرپرست بنانے کے لیے مجھے کس کا انتخاب کرنا چاہیے؟
آپ کو ایسے فرد کا انتخاب کرنا چاہیے جس پر آپ کو اپنے بچے کی دیکھ بھال کرنے کے حوالے سے
بھروسہ ہو۔
عارضی سرپرست بننے کے لیے ترک وطن کی حیثیت کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ تاہم ،دیگر
مخصوص تقاضے موجود ہیں ،لہذا دلچسپی رکھنے والے فریقوں کو اس بارے میں گفتگو کرنے کے
لیے وکیل سے رجوع کرنا چاہیے کہ انہیں اپنے بچے کا عارضی سرپرست بننے کے لیے کس کا
انتخاب کرنا چاہیے۔

جو شخص میرے بچے کی دیکھ بھال کرے گا اس کا انتخاب کرنے کے لیے کیا کوئی دیگر
قانونی اختیارات موجود ہیں؟
تارک وطن نگرانوں کے پاس مستقبل کے لیے منصوبے بنانے میں مدد کے لیے اضافی اختیارات
ہو سکتے ہیں اور انہیں مزید گفتگو کرنے کے لیے وکیل سے رجوع کرنا چاہیے۔

