
NYC  فیملی جسٹس سنٹرز
مفت اور رازدارانہ مدد حاصل کریں گھریلو اور صنف پر مبنی

تشدد کے متاثرین کے لیے۔ 

گھریلو اور صنف پر مبنی تشدد کے شکار اور متاثرین کے لیے مفت اور رازدارانہ اعانت سے 	 
جڑنے کے لیے آپ جس بورو میں رہتے ہیں )یا جہاں آپ محفوظ ترین محسوس کرتے ہوں( وہاں 
کے نیو یارک سٹی فیملی جسٹس سنٹر کو کال کریں۔ تمام سنٹرز بذریعہ فون بروز پیر تا جمعہ، 9 

بجے صبح تا 5 بجے شام دستیاب ہیں۔

فوری حفاظتی منصوبہ بندی، پناہ گزینی میں اعانت اور دیگر تعاون اور وسائل سے جڑنے کے لیے 	 
کال کریں —  24   گھنٹے، ہفتے کے 7 دن:

NYC  کی گھریلو تشدد اور جنسی دست درازی سے متعلق ہاٹ الئن
 )HOPE( 4673-621-800-1 ۔ 

سٹی کی  NYC HOPE  ریسورس ڈائریکٹری کوwww.nyc.gov/NYCHOPE  پر تالش 	 
کر کے  NYC  میں وسائل اور تعاون تالش کریں 

NYC فیملی جسٹس سنٹرز درج ذیل امور میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں:

آپ کے تحفظ کی منصوبہ بندی	 

آپ اور آپ کے بچوں کے لیے جذباتی بہبود کا تعاون 	 
کرنے کے لیے ذہنی صحت اور مشاورتی خدمات

بجٹ سازی، کریڈٹ کی مرمت، اور انگریزی بحیثیت 	 
 English as a Second(  دوسری زبان

Language, ESL(  کی کالسوں میں مدد کے لیے 
تعلیمی پروگراموں، بشمول ورکشاپس کے حوالے

 	  NYC  ،NYPD  تربیت یافتہ الء انفورسمنٹ، جیسے
شیریف آفس، اور ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس کے ساتھ میٹنگ 

پناہ گاہ، رہائش اور دیگر امدادی خدمات کے لیے 	 
درخواست دینا

عوامی مراعات اور مالزمت کے لیے تربیتی پروگرامز، 	 
بشمول ریزیومے لکھنے اور انٹرویو دینے کی صالحیتوں 

میں مدد کے بارے میں معلومات

تحفظ، تحویل، مالقات بندی، امداد اطفال، طالق، رہائش 	 
اور ترک وطن کے آرڈرز کے لیے قانونی مشاورتیں 

**  قانونی نمائندگی کی ضمانت نہیں ہے

آپ کو آن سائٹ خدمات حاصل کرنے کے دوران  +3    سال 	 
کی عمر کے بچوں کے لیے نگہداشت طفل

گھریلو اور صنف پر مبنی تشدد کے خاتمہ  )End Domestic and Gender-Based Violence, ENDGBV(  کے لیے میئر کا دفتر 
گھریلو اور صنف پر مبنی تشدد کی آگہی بڑھانے کے لیے پالیسیاں اور پروگرام تیار کرتا ہے، تربیت اور روک تھام کی تعلیم فراہم کرتا ہے، تحقیق اور 

قدر پیمائیوں کا اہتمام کرتا ہے، کمیونٹی آؤٹ ریچ انجام دیتا ہے، اور متنوع کمیونٹیز اور کمیونٹی کے استفادہ کنندگان کے ساتھ باہمی شراکت قائم کرتا 
ہے۔ ENDGBV  نیو یارک سٹی کے فیملی جسٹس سنٹرز کو چالتا ہے، جو اہم سماجی خدمات، دیوانی قانونی اور فوجداری انصاف میں تعاون وغیرہ 

 —  ساری چیزیں ایک ہی مقام پر  —  فراہم کرتے ہیں۔ www.nyc.gov/ENDGBV  پر مزید جانیں

تمام خدمات رضاکارانہ ہیں۔
آپ جو خدمات چاہیں اسے منتخب کر سکتے ہیں۔

COVID-19 کے سبب، سنٹرز فی الحال صرف بذریعہ فون دستیاب ہیں۔



سنٹرز درج ذیل کے کسی بھی فرد کو مفت، رازدارانہ مدد پیش کرتے ہیں:

کسی بھی نیو یارک سٹی فیملی جسٹس سنٹر پر، گھریلو اور صنف پر مبنی تشدد کے متاثرین اور ان کے 
بچے ان تنظیموں سے جڑ سکتے ہیں جو کیس مینیجمنٹ، معاشی تفویض اختیار، مشاورت، دیوانی 

قانونی اور فوجداری انصاف میں اعانت فراہم کرتی ہیں۔

 COVID-19 کے سبب، NYC فیملی جسٹس سنٹرز 
فی الحال صرف بذریعہ فون دستیاب ہیں۔

براہ کرم برز پیر تا جمعہ، 9 بجے صبح تا 5 بجے شام کے بیچ کال کریں۔

NYC Family Justice Center, Manhattan
 (212) 602-2800 

NYC Family Justice Center, Brooklyn
 (718) 250-5113 

NYC Family Justice Center, Queens
 (718) 575-4545 

NYC Family Justice Center, Bronx
 (718) 508-1220 

NYC Family Justice Center, Staten Island
 (718) 697-4300 

عمر       ترک وطن
کی حیثیت جنسی رجحان آمدنی   بولی جانے

والی زبان صنفی شناخت معذوری

 FLY-001-U )8/2020( 

اگر آپ فوری خطرے کی زد میں ہوں تو  911   پر کال کریں۔
اگر آپ بات نہیں کر سکتے تو 911 پر ٹیکسٹ کریں۔

nyc.gov/text911 :مزید جانیں

 ٹیلیفون پر ترجمانی 240 سے زیادہ زبانوں
میں دستیاب ہے۔


