
کیسے  میں امتناعی حکمنامہ
 ں؟وحاصل کر

ات میں اپنی مقامی کاؤنڻی کی اوق آپ عام دفتری
 (TRO)ت میں جاکر عبوری امتناعی حکمنامہ عدال

آپ ہفتے کے اختتام اور چھڻیوں حاصل کرسکتے ہیں۔ 
میں دفتری اوقات کے بعد اپنے مقامی پولیس ڈپارڻمنٹ 

اور  میں بھی جاسکتے ہیں۔ آپ کو حالیہ واقعے
پر  خودکی جانب سے  کے مرتکب فردبدسلوکی 

گھریلو تشدد کیے جانے کے سابقہ ریکارڈ کی تفصیل 
۔ اس تفصیل میں تمام تر کو کہا جائے گا بیان کرنے

دھمکیوں، امالک کو پہنچائے جانے والے نقصان، 
ہراساں کیا جانا اور ناروا جسمانی ربط کی تفصیالت 

ساتھ سابقہ واقعات کا  الزماً شامل کریں۔ اس کے ساتھ
مکمل ریکارڈ دینا بھی نہ بھولیں۔ جج شکایت کو سن 

جاری کرے گا۔ حتمی سماعت دس  TROکر ایک 
دنوں کے اندر اندر منعقد ہوگی۔ اگر آپ ہماری خدمات 
کے اہل قرار پائے، تو نارتھ ایسٹ نیو جرسی کی 
قانونی خدمات ممکنہ طور پر سماعت میں آپ کی 

 کا شکار ہونےجنسی تشدد ی ہے۔ نمائندگی کرسکت
ہوں،  میں مبتال نہجو گھریلو تشدد  ایسے افراد والے

وه بھی عبوری حفاظتی حکمنامے کے حقدار ہوں گے 
خواه بدسلوکی کرنے والے فرد سے آپ کا کوئی رشتہ 

 نہ ہو۔

کیا مجھے قانونی مشیر 
 ہے؟ کی ضرورت

قانونی مشیر رکھنے کی پر عدالت کی جانب سے آپ 
بہتر یہ ہے کہ اس کی  کوئی پابندی نہیں ہے، تاہم
گھریلو تشدد ایک سنجیده خدمات حاصل کی جائیں۔ 

معاملہ ہے اور عدالت امتناعی حکمنامے، تحویل، 
بچے اور شریِک حیات کی معاونت اور امالک کو 
عارضی طور پر تحویل میں لینے کے حوالے سے 

و فیصلے کرسکتی ہے۔ ہمارے قانونی مشیر گھریل
اور آپ کو آپ کے  تشدد کے قانون میں تجربہ کار ہیں

استحقاق کے مطابق قانونی امداد کے حصول میں مدد 
 دے سکتے ہیں۔

حملے کا کیا آپ گھریلو تشدد یا جنسی 
 ہیں؟ سامنا کرچکے

براِه کرم درج ذیل پتے پر اپنے مقامی 
NNJLS :دفتر سے رابطہ کریں

 NNJLS
برگن کاؤنڻی ڈویژن 

190 Moore Street, Suite 100  
Hackensack, NJ 07601

فون:  لی  ی 2166 -487 -201ڻ
3513 -487 -201فیکس: 

NNJLS 
 ہڈسن کاؤنڻی ڈویژن

574 Summit Avenue, 2nd FL  
Jersey City, NJ  07306 

فون:  لی  ی 6363 -792 -201ڻ
8780 -798 -201فیکس: 

 NNJLS
پیسائیک کاؤنڻی ڈویژن 

152 Market Street, 6th Floor  
Paterson, NJ 07505

فون:  لی  ی 2900 -523 -973ڻ
9002 -523 -973فیکس: 

www.northeastnj legalservices.org 

قانونی خدمات ایک یکساں  کی نارتھ ایسٹ نیو جرسی
اثباتی اقدام کی ایجنسی ہے اور نسل، مواقع کی حامل 

رنگ، صنف، عمر، معذوری، مذہب، قومیت، یا 
باالتر ہوکر خدمات فراہم کرتی جنسی کیفیت سے 

 ہے۔

ن، ہڈسن، اور پیسائیک کاؤنڻی کے کم برگ
آمدنی والے ایسے افراد کو مفت قانونی 

ہیں جو گھریلو  کی جا رہیخدمات مہیا 
 تشدد کا شکار ره چکے ہوں۔

www.northeastnjlegalservices.org 

http://www.northeastnjlegalservices.org/


 گھریلو تشدد سے کیا مراد ہے؟

ڈانٹ گھریلو تشدد ایسے رویے کا نام ہے جس میں 
ڈپٹ، جبر اور تشدد کے طور طریقے شامل ہوتے ہیں۔ 

شدد کا شکار کہالنے کے لیے ضروری تاہم، گھریلو ت
ا نہیں کہ بدسلوکی کرنے واال آپ کو مارے یا دھک

زبانی، جذباتی  وغیره دے۔ اگر متعلقہ فرد آپ کے ساتھ
طور پر ناروا سلوک کرتا ہے تو بھی اور/یا جسمانی 

آپ کو نیو جرسی کے قانون کے تحت تحفظ کا 
 استحقاق مل سکتا ہے۔

 
تشدد کے حوالے سے درج ذیل جرائم گھریلو 

 امتناعی حکمنامے کی بنیاد ہیں:
 ہراساں کرنا •
 حبِس بے جا میں رکھنا •
 زدوکوب کرنا •
 مجرمانہ شرانگیزی •
 خونریزی •
 مجرمانہ جنسی ربط •
 تعاقب کرنا •
 مجرمانہ امتناع •
 اغوا •
 دھمکیاں پر مبنیدہشت گردی  •
 شہوت پرستی •
 جنسی تشدد •
 نقب زنی •
 مجرمانہ مداخلت •
 مجرمانہ جبر •
 ڈکیتی •
 انڻرنیٹ کے ذریعے ہراساں کرنا •
 توہیِن عدالت •
نقصان پہنچنے کے خطرے کے حامل دیگر  •

 جرائم

اگر گھریلو تشدد رونما ہوجائے تو 
 مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟

 
کو کال کریں! قانون کا نفاذ  (911)پولیس  طور پر یفور

پولیس کی ذمہ داری  کرنا اور تشدد کے شکار فرد کا تحفظ
۔ اگر آپ چوڻوں کے واضح نشانات دکھا دیں، یا اس ہے

بات یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ آپ کے ساتھ 
بدسلوکی کرنے والے فرد نے ہتھیار استعمال کیا ہے یا 
حالیہ امتناعی حکمنامے کی خالف ورزی کی ہے تو انہیں 

تاہم، فرد کو گرفتار کرنا ہوگا۔  کے مرتکبالزماً بدسلوکی 
لوکی کرنے والے کو گرفتار کریں یا نہ کریں، خواه وه بدس

تشدد کا شکار یعنی آپ،  کے لیے الزمی ہوگا کہ وه پولیس
فرد کے خالف  کے مرتکبہونے والے فرد، کو بدسلوکی 

فوجداری شکایت اور گھریلو تشدد کی شکایت درج 
کروانے کے آپ کے حق کے بارے میں تحریری اطالع 

د کی شکایت درج ۔ اگر آپ گھریلو تشدارسال کرے
ایک اتے ہیں، تو جج آپ کی شکایت کی بنیاد پرکرو

جاری کرے گا، اور  (TRO)عبوری امتناعی حکمنامہ 
اس معاملے کی حتمی سماعت کے لیے مستقبل کی تاریخ 

مہیا  TROمتعین کی جائے گی۔ اگر عدالت کی جانب سے 
کیا جائے، تو آپ کو امتناعی حکمنامہ مل جائے گا جس 

حتمی سماعت تک آپ کو بدسلوکی کرنے والے کے تحت 
 فرد کے ساتھ مزید رابطے سے محفوظ رکھا جائے گا۔

 
 
 
 
 
 
 

 اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے؟
 

اگر آپ ہماری خدمات کے اہل قرار  ہم سے رابطہ کریں!
پاتے ہیں، تو آپ کو ایک قانونی مشیر سے رجوع کروایا 

جو آپ کے ساتھ آپ کے مقدمے کی مخصوص  جائے گا
تفصیالت پر بات کرے گا۔ قانونی مشیر قانون اور آپ کے 
حقوق کی وضاحت کرے گا، اور آپ کو قانونی مشورے 

لیے تیار سے نوازے گا جو آپ کو حتمی سماعت کے 
کردے گا۔ عدالت میں آپ کی نمائندگی کے لیے بھی ایک 

 قانونی مشیر دستیاب ہوسکتا ہے۔

مجھے امتناعی حکمنامے کے 
لیے درخواست کیوں دینی 

 چاہیے؟
 

امتناعی حکمنامہ بدسلوکی کرنے والے فرد کو آپ کے ساتھ 
رابطے سے باز رکھ کے آپ کو تحفظ دالئے گا۔ اسے آپ کو 

ھر آنے کی ا آپ کی جائے مالزمت، اسکول، یا گکال کرنے ی
 عدالت کا ایسا کیا تو وه توہینِ نے ممانعت ہوگی۔ اگر اس

۔ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے فرد ئے گامرتکب قرار پا
کو آپ کی رہائش گاه سے بھی نکاال جاسکتا ہے، حتٰی کہ آپ 

آپ کے بچوں کی عارضی بنیادی کرائے دار نہ ہوں تب بھی۔ 
ویل عام طور پر تشدد کا شکار ہونے والے فرد کو دی تح

فرد کو بچوں سے مالقات  ی کے مرتکببدسلوکجاتی ہے۔ اگر 
جاتا  اس کا انتظام اس طرح سے کیاکی اجازت دی جائے، تو 

ہے جو تشدد کے شکار فرد کے تحفظ کے لیے خطرناک نہ 
 ، موزوں صورتوں میں،بدسلوکی کے مرتکب افراد کوہو۔ 

 یِر تشدد رہنے والے فرد اور بچوں کی مالی معاونتاپنے ز
 ۔دیگر مالی معاوضہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا جاسکتا ہےاور 

NNJLS  آپ کو خواتین کی پناه گاه اور آپ کے عالقے میں
دیگر گھریلو تشدد کے پروگرامز کی جانب رجوع کرواسکتے 

 ہیں۔
 

کے  گفتگوہم کمیونڻی گروپس سے 
 لیے بھی دستیاب ہیں

 

 ہمیں کال کریں!
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