
اگر آپ منافرت کے جرم کا شکار رہے ہیں تو 
آپ کو درج ذیل کا حق ہے:

 اخفاء: آپ کو ال انفورسمنٹ کے پاس رپورٹ درج 
 کرانے کا حق ہے، چاہے آپ کی دستاویزی شہادت 

 کی حیثیت جو بھی ہو۔ نیو یارک سٹی پولیس ڈپارٹمنٹ 
 )New York City Police Department, NYPD(
کبھی بھی آپ سے آپ کے ترک وطن کی حیثیت نہیں پوچھے 

گا اور امدادی خدمات ہر کسی کے لیے دستیاب ہیں۔

رازداری: آپ کو اپنی رازداری، بشمول اپنا جنسی 
رجحان اور صنفی شناخت محفوظ رکھنے کا حق ہے۔ 

ال انفورسمنٹ کے اہلکاروں کو آپ کی معلومات عوام یا 
آپ کی فیملی کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

 متاثرہ فرد کی اعانت: 
 جرم سے متاثرہ فرد کی اعانت کے پروگرام 

)Crime Victim Assistance Program, CVAP(
 میں Safe Horizon کا عملہ شامل ہے اور یہ فوری 

جذباتی، جسمانی اور مالی اعانت کی خدمات اور جرم 
 کے نتیجے میں حفاظتی منصوبہ فراہم کرتا ہے۔ 

 اپنے مقامی حلقہ میں کرائم وکٹم ایڈووکیٹس 
 )Crime Victim Advocates( کا پتہ کرنے 

کے لیے nyc.gov/cvap مالحظہ کریں۔

اس امر سے قطع نظر کہ آیا کسی واقعہ کو منافرت کا جرم 
ہونے کا تعین کیا جاتا ہے، سٹی کا انسانی حقوق کا قانون 

امتیازی سلوک والی ہراسانی کے خالف اضافی تحفظات 
فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کی شناخت کی بنیاد پر آپ کو 

دھمکی، تشدد، یا آپ کی پراپرٹی کو نقصان کا سامنا ہوتا 
 ہے تو NYC کے کمیشن برائے انسانی حقوق 

 )NYC Commission on Human Rights(
 NYC.gov/ReportDiscrimination سے 

پر رابطہ کریں۔

ہر ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفتر میں سوشل ورکرز اور 
وکٹم ایڈووکیٹس کی ایک وقف شدہ یونٹ ہے جو عدالتی 
کارروائیوں میں آپ کا تعاون کر سکتی ہے اور جو جرم 

سے متاثرین، گواہوں اور ان کی فیملیز کو سماجی خدمات 
اور مشاورت فراہم کرتی ہے۔

اگر آپ ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفتر میں زیر التوا کیس میں 
شامل متاثرہ فرد یا گواہ ہیں اور خدمات کے بارے میں 

مزید جاننے کے لیے کسی سوشل ورکر یا وکٹم ایڈووکیٹ 
سے بات کرنا چاہیں تو کال کریں:

Manhattan: 212-335-9040
Bronx: 718-590-2114
Brooklyn: 718-250-3820 
Queens: 718-286-6812
Staten Island: 718-697-8333

لسانی رسائی: آپ کو اپنی ترجیحی زبان میں خدمات 
اور اعانت، بشمول ترجمہ شدہ معلومات حاصل کرنے 
کا اور یہ حق ہے کہ جب آپ کی بات کا انگریزی میں 

ترجمہ کیا جائے تو پولیس رپورٹ میں صحیح سے اس 
کی عکاسی ہو۔ 

انتقامی کارروائی: آپ ال انفورسمنٹ کے سامنے 
کسی متعصبانہ واقعہ یا امتیازی سلوک کی رپورٹ 

کرنے پر اپنے خالف کوئی مضر یا ناموافق 
کارروائی کیے جانے سے تحفظ یافتہ ہیں۔

nyc.gov/StopHate



اگر آپ منافرت کے جرم کا شکار رہے ہیں تو آپ تعاون کے لیے 
کمیونٹی پر مبنی تنظیم سے رابطہ کر سکتے ہیں

منافرت کے جرم کی رپورٹ کرنے کے لیے، 911 پر کال کریں: 

سرکاری اعانتی پروگراموں کے عالوہ، کمیونٹی پر مبنی کچھ تنظیمیں حفاظتی منصوبہ بندی کے معاملے میں اعانت کر سکتی ہیں اور ال 
انفورسمنٹ کے سامنے منافرت کے جرم کی رپورٹ کرنے کے طریقے سے متعلق تعاون فراہم کر سکتی ہیں یا رہنمائی اور خدمات فراہم 

کر سکتی ہیں۔ آپ مدد کے لیے اپنی ترجیحی زبان میں کال کر سکتے ہیں۔

67th Precinct Clergy Council: 
646-779-6767

Arab American Association of New York:
718-745-3523

Asian American Federation:
718-939-6137

Hispanic Federation:
212-233-8955

Jewish Community Relations:
212-983-4800

NYC Anti-Violence Project:
212-714-1141

مرحلہ 1 
کال کریں: اگر آپ کو یا آپ کے کسی واقف کار کو منافرت کے جرم کا سامنا ہوتا ہے تو 911 پر کال کریں۔

 نوٹ: اگر آپ کو اپنی زبان میں مدد درکار ہو تو انگریزی میں اپنی زبان یا لہجے کا نام )جیسے،  ”Mandarin“ ( بولیں۔ 
911 کے آپریٹر کو آپ کی کال ترجمان سے مربوط کرنے کے دوران تاخیر ہوگی۔

مرحلہ 2 
 واضح تفصیالت شیئر کریں: NYPD کے گشتی افسران کو آپ کے مقام پر بھیجا جائے گا اور وہ واقعہ، بشمول کسی 

 متعصبانہ تحریک انگیزی کی تفصیالت لیں گے۔ اس کے بعد، NYPD ہیٹ کرائم ٹاسک فورس، NYPD کے اندر ایک 
خصوصی یونٹ، مزید چھان بین کرے گی اور یہ تعین کرے گی کہ آیا واقعہ کو منافرت کا جرم تصور کیا جانا چاہیے۔ 

مرحلہ 3 
فالو اپ: بیشتر معامالت میں، سٹی کی جانب سے تفویض کردہ کرائم وکٹم ایڈووکیٹ بذریعہ فون اور ای میل 48-24  گھنٹے کے 

اندر آپ کے ساتھ فالو اپ کرے گا۔ نوٹ: کالز مسدود نمبر سے آ سکتی ہیں اگر وہ حلقہ سے کال کر رہے ہوں اور اگر وہ آپ سے 
رابطہ کر پانے سے قاصر ہوں تو وہ فون نمبر کے ساتھ ایک وائس میل چھوڑیں گے تاکہ آپ انہیں واپس کال کر سکیں۔ 
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