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مدید
ٓ
 برطانیہ میں خوش ا

 
 

ن اور زندگ  برطانیہ میں قوانیں

لئے موجود  برطانیہ میں پولیس عوام ، ان ےک حقوق اور قانون ےک تحفظ ےک 
قانون پر  لئے وری ہے اور ہر ایک ےک  ام بہت ضر ۔ برطانیہ میں قانون کا احتر ہے

پکو اسےک نتائج 
ٓ

 تو ا
ے

۔اگر آپ قانون یک خالف ورزی کریں ےک عمل کرنا الزیم ہے
۔ ایسا  ۔ آپ کو جرمانہ ہوسکتا ہے یا آپ جیل جا سکئر ہیں

ے
بھگتنا ہونگ

لئے  دی جانر وایل درخواست پر بیھ  ہونا مستقبل میں برطانوی شہریت ےک 
۔   اثرانداز ہو سکتا ہے

 
، جرائم یک روک  پولیس کا فرض ہے کہ وہ قانون  پر مضبویط ےس عمل کروائے

تھام کرے ، قانون شکنر کرئر والوں کو انصاف ےک کٹہرے میں کھڑا کرے، 
۔ پولیس آپ یک  ر دالنے امن قائم رکھے اور کمیوننی کو حفاظت اور مدد کا یقیں

، کوئے جرم ہوتا  لئے ہے اگر آپ کیس جرم کا نشانہ بنیں مدد اور سپورٹ ےک 
دیکھیں یا کیس بیھ قسم یک مدد چاہیں مثال ےک طور پر اگر آپ راستہ بھول گئے ہیں تو ان ےس رجوع کرئر میں 

۔   آپ کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہئے
 

یں جن یک اجازت دورسے ممالک میں ہو وہ برطانیہ میں قابل  ر وری ہے کہ ممکن ہے کچھ چتں یہ جان لینا ضر
وری ہے کہ  ہو  ۔ یہ سمجھ لینا بیھ ضر قبول نہ ہوں اور برطانیہ ےک قانون ےک مطابق رہنا آپ یک ذمہ داری ہے

۔ یں جنیک اجازت دورسے ممالک میں نہ ہو وہ برطانیہ میں قانوئر طور پر یک جا سکنر ہیں ر کچھ چتں   سکتا ہے

 برطانیہ میں گھر پر
پ کو 

ٓ
اچھے ہمسانے ہوئر ےک ناےط رات دیر کو اور صبح سویرے ا

وازوں کو دھیما رکھئر یک کوشش کرئر چاہئے 
ٓ

ور اگر ااپئر گھر میں ا
پگ گھر آرہے 

ٓ
آپ پارئی کرئر کا سوچ رہے ہیں یا بہت زیادہ مہمان ا

گاہ کریں۔ اپئر دروازوں اور   ہیں تو اپئر پڑوسیوں کو اس بارے میں آ
انک  ر سائیکل اور الیکتی کھڑکیوں کو تمام اوقات میں الک رکھنا  نتں

۔اگر  سامان کو کیس محفوظ جگہ پر رکھنا سمجھداری یک بات ہے
آپ اپئر گھر میں ٹییل ویژن دیکھنا چاہئر ہیں تو ، قانون ےک مطابق 

ورت ہے  آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ آپکو کوڑے وایل بن کو کوڑا اکٹھا  ۔آپ کو ئی وی الئسنس بنوائر یک ضر
۔ زیادہ تر  تو اےس دوبارہ گھر میں ےل آئیں ۔ پھر جب بن خایل ہو جانے لئے کس دن باہر رکھنا ہے کرئر والوں ےک 

لئے مختلف بن ، بکس یا بیگ ہیں )مثال ےک طور پر، ری سائیکلنگ(  عالقوں میں مختلف اقسام ےک کوڑے ےک 
 

اس کا مطلب ہے  ۔برطانیہ میں ہر شخص پر اپئر مقایم ماحول یک دیکھ بھال کرئر یک ذمہ داری عائد ہوئر ہے 
کہ آپ کو عوایم جگہوں یا گلیوں میں کوڑا نہیں چھوڑنا چاہئے بلکہ ہمیشہ کوڑے وایل بن اور ری سائیکلنگ 

، باہر  پھینکنا / ڈالنا/ رکھنا اور بن ۔  بن کا استعمال کریں کوڑا، جس میں چیونگم ، سگریٹ اور بیج شامل ہیں
۔ گیل یا  ا جرم ہے ۔ اےس کچرا ڈالنا کہا جاتا ہے اور آپ پر جرمانہ عائد کیا جاسکتا ہے میں نہ رکھنا ایک قابل رسر

۔  دیگر عوایم مقامات پر تھوکنا بیھ قابل قبول نہیں اور اس ےک نتیجے میں آپکو جرمانہ بیھ ہوسکتا ہے
 

۔ آپ یک  برطانیہ میں فٹ پاتھ پر سائیکل چالنا غتں قانوئر ہے اور ایسا کرئر پر آپ کو جرمانہ بیھ ہوسکتا ہے
وری ہے کہ رات ےک وقت سائیکل چالنر ہوئے اپنر سائیکل یک اگیل  لئے ضر حفاظت اور دورسوں یک حفاظت ےک 

۔  اور پیچھیل دونوں بتیاں جالئیں

 برطانیہ میں ڈرائیونگ
اگر آپ برطانیہ میں 'قانوئر طور پر رہائش پذیر' نہیں تو ڈرائیونگ 
اینڈ وہیکل الئسنس ایجنیس جےس ڈی وی ایل اے کہا جاتا ہے کو 

۔ اسکا اطالق ان تمام  آپکو ڈرائیونگ الئسنس دیئر یک اجازت نہیں ہے
 کہ 

ے
۔ اگر ان کو لگ لئے ویزا نہیں لوگوں پر ہوتا ہے جن ےک پاس رہئر ےک 

آپکو یوےک میں  رہئر یک اجازت نہیں تو ڈی وی ایل اے آپگ ڈرائیونگ 
۔ اگر آپکا الئسنس منسوخ کردیا گیا  الئسنس کو منسوخ کر سکتا ہے

۔ایےس میں ہو سکتا ہے  ہو تو ڈی وی ایل اے آپکو بتانر کا پابند نہیں
پکو معلوم نہ ہو کہ آپ غتں قانوئر طور پر گاڑی 

ٓ
پولیس ےک روکئر تک ا

۔  چال رہے ہیں
 

مد یک تاری    خ ےس 
ٓ

مد ڈرائیونگ الئسنس جاری ہوا ہو تو ممکن ہے اپنر ا
ٓ

 12اگر آپکو اپئر ملک میں قانوئر طور پر کار ا
وری  پ یہاں گاڑی چالنر ےک اہل ہوں  تاہم ایسا کرئر ےس پہےل آپکو ڈی وی ایل اے ےس چیک کرنا ضر

ٓ
مہیئر بعد تک  ا

مہینوں ےک بعد آپکو برطانوی ڈرائیونگ الئسنس حاصل کرنا الزیم ہوگا۔ ہو سکتا ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ  12ہوگا۔ 
ورت  پاس کرئر اور برطانوی ڈرائیونگ الئسنس حاصل کرئر ےس پہےل آپکو ڈرائیونگ ےک سبق حاصل کرئر یک ضر

لئے آپیک عمر  ۔  11پڑے۔ برطانیہ میں گاڑی چالنر ےک   سال ہوئر چاہئں
 

وں   ر ر ہے ، برطانیہ میں قانوئر طور پر گاڑی چالنر ےس پہےل آپ کو ان چتں مد ڈرائیونگ الئسنس ہونا ضف ایک چتں
ٓ

کار ا
 

ے
ورت ہویک  یک بیھ ضر

 

  ایک انشورنس رسٹیفیکیٹ جو آپ کو گاڑی چالنر ہوئے کور کرتا ہے 

 گاڑی پر الگو روڈ ٹیکس ادا کر دیا گیا ہو 

 گاڑی نر ساالنہ روڈ سیفنی ٹیسٹ جس کو ایم او ئی ےک نام ےس جانا جاتا ہے پاس کیا ہو 
 

مد 
ٓ

کیوں کہ کیس بیھ گاڑی کو کارا ورت ہے پکو بہت محتاط رہئر یک ضر
ٓ

پکو چالنر ےک گاڑی دے تو ا
ٓ

اگر آپکا ٓدوست ا
۔پولیس کو کیس بیھ  الئسنس ، انشورنس رسٹیفیکیٹ ، روڈ ٹیکس اور ایم او ئی رسٹیفکیٹ ےک بغتں چالنا جرم ہے

۔ اسکا مطلب ہے کہ انہیں حق حاصل ہے کہ وہ آپکو روک سکئر ہیں  وجہ ےس ڈرائیوروں کو روکئر کا اختیار حاصل ہے
۔ اگر آپکو ڈرائیونگ کرئر ہوئے پولیس روےکتو ، وہ آپکا  چاہے وہ یہ نہ بیھ سمجھیں کہ آپ نر کچھ غلط کیا ہے

۔ اگر یہ دستاویزات آپ ےک پاس  ڈرائیونگ الئسنس ، انشورنس اور ایم او ئی رسٹیفکیٹ دیکھئر کا مطالبہ کرسکئر ہیں
دن ےک اندر پولیس اسٹیشن لیکر  1دن ےک اندر پولیس اسٹیشن ےل جانا ہوگا۔ اگر آپ انہیں  1نہ ہوں تو آپکو انھیں 

۔ اگر  نہیں جانر تو آپ قانون یک خالف ورزی ےک مرتکب ہوئر ہیں اور آپکو عدالنر کاروائے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
پولیس افرس سمجھے کہ آپیک انشورنس نہیں ہے تو وہ آپیک گاڑی اس وقت تک ضبط کر سکئر ہیں جب تک آپ یہ 

۔  ثابت نہ کردیں کہ آپگ پاس انشورنس ہے
 

 : وری ہے  اگر آپ گاڑی چالنر کا فیصلہ کرئر ہیں تو آپ کو ان جرائم ےک بارے میں معلوم ہونا ضر

   گھنٹہ ہے نہ کہ 
ر

 میل ف
ر

کوں پر مقرر شدہ رفتار ےس اوپر گاڑی چالنا۔ برطانیہ میں حدرفتار ف مختلف رسی
 گھنٹہ۔

ر
 کلومیتی ف

 اب یا منشیات ےک زیر اثر ہوں۔ ک یا عوایم جگہ پر ڈرائیونگ کرنا یا گاڑی کا انچارج ہونا جبکہ آپ رسر  رسی

 گاڑی چالنر ہوئے موبائل فون استعمال کرنا۔ 

 میں سگریٹ نوشر کرنا ۔ 
ے

 اپئر ساتھ گاڑی میں بجے یک موجودیک

 ۔  گاڑی میں ہر مسافر یک اپنر سیٹ ہوئر چاہئے ، اور اےس سیٹ بیلٹ پہننا چاہئے

  ۔ 11ڈرائیور لئے سیٹ بیلٹ ، بوستی سیٹ ، کار سیٹ رکھئر کا ذمہ دار ہے  سال ےس کم عمر بچوں ےک 
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 برطانیہ میں کام کرنا

ساییس پناہ ےک خواہشمند افراد کو برطانیہ میں کام کرئر یک 
اجازت نہیں ہے جب تک انھیں یہاں رہئر یک اجازت نہ مل 

لئے انتظار   ۔ اگر آپکو اپنر درخواست پر ابتدائے فیصےل ےک  جانے
ماہ ےس زیادہ ہوگئے ہوں تو آپ کام کرئر یک  12کرئر ہوئے 

۔ اگر آپکو کام کرئر یک  لئے درخواست دے سکئر ہیں اجازت ےک 
 ، 

ے
اجازت مل گنے تو آپ کو ذائر مالزمت یک اجازت نہیں ہویک

 جو یوےک ویزا 
ے

آپکو ضف اییس مالزمت کرئر یک اجازت ہویک
اینڈ امیگریشن یک شائع کردہ لسٹ ےک مطابق ان پیشوں ےس 

متعلق ہو جن میں اہل افراد یک کیم پائے جائر ہو۔ اگر آپ ایےس  
کام میں مصوف پائے گئے جسیک اجازت نہیں دی گنے تیھ تو آپ  
۔اور اس بات کا  یک کمائے یا جائیداد حکومت ضبط کر سکنر ہے

بیھ امکان ہے کہ آپکو حراست میں ےل لیا جانے یا ڈی پورٹ  
۔  کردیا جانے

 
دار رہئں ہو سکتا ہے کہ اےس پتہ ہو کہ آپکو کام   اگر کوئے آپ ےس کام یک پیش کش  کیساتھ رابطہ کرے، تو ختے

لئے آپ کا استحصال کرئر یک کوشش کریں، ہو سکتا ہے   کرئر کا حق حاصل نہیں اور کیس مجرمانہ فائدہ ےک 
کہ وہ دھمکیوں ، زور زبردسنر ، دھوکہ دیہ ، یا طاقت کا غلط استعمال کرےک آپ کو کام کرئر پر مجبور  

پ ےک  
ٓ

پگ بارے میں ذائر نوعیت یک معلومات حاصل کریں اور پھر ا
ٓ

کریں۔ مثال ےک طور پر ، ہو سکتا ہے وہ ا
پیک امیگریشن ےس متعلقہ 

ٓ
پکو قابو میں کرسکیں یا ا

ٓ
گھر والوں ےک خالف دھمکیوں کا استعمال کریں تاکہ وہ ا

لئے استعمال کریں۔ برطانیہ میں اےس ماڈرن غالیم ےک نام ےس جانا جاتا ہے اور اگر  ول کرئر ےک  خوف کو آپکو کنتی
آپ کو لگتا ہے کہ آپ یا آپ ےک جانئر واےل کیس فرد کا  اس طرح ےس استحصال ہورہا ہے تو آپ کو پولیس ےس 

 وقت لگ سکتا ہے ، لیکن کام نہ کر سکئر 
ر

۔آپ یک سیاش پناہ یک درخواست پر فیصےل میں کاف رابطہ کرنا چاہئے
ےک باوجود آپ اپنا فارغ وقت لوکل کمیوننی کا حصہ بن کر ، مختلف رسگرمیوں میں شامل ہو کر، لوگوں ےس 

۔   ملئر جلئر میں اور رضاکارانہ کام کرئر میں استعمال کرسکئر ہیں
 

ن   جنیس تعلقات ےس متعلق برطانوی قوانیں
 

برطانیہ میں ، کیس بیھ وقت کیس دورسے شخص یک رضامندی ےک 
بغتں جنیس تعلق رکھنا جرم ہے )اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں افراد اس 

بات پر رضا مند ہوں کہ جو ہو رہا ہو انیک مرضر ےس ہو ، اور انہیں اس 
زادی اور صالحیت ہو کہ وہ ایسا ہوئر کو چن سکئر ہوں(۔اس 

ٓ
بات یک ا

میں ناپسندیدہ جسمائر رابطہ جیےس کیس کو چھونا ، کیس کو چومنا یا  
۔ ۔ اس میں آپ یک بیوی ، گرل فرینڈ یا پارٹتر شامل ہیں  چمٹنا شامل ہیں

 
اب یا نشہ میں دھت ہو تو  وری ہے کہ اگر کوئے رسر یہ بات یاد رکھنر ضر

۔ اور اگر آپ کیس ےس اییس حالت میں  وہ رضامندی دیئر ےس قاض ہے
اب یا نشہ میں دھت ہو اور اےس  جنیس تعلق قائم کرئر ہیں جب وہ  رسر

معلوم نہ ہو پائے کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ واضح رضامندی دیئر ےک قابل 
۔ ادف ہے  نہ ہو تو جنیس تعلق اس ےس زیادئر کرئر ےک متر

سال ےس کم عمر بچوں یک فحش تصاویر رکھنا جرم ہے ، اس میں اییس تصاویر کا آپگ موبائل فون پر ہونا بیھ  11
۔ اگر آپکو  سال ےس کم عمر بجے یک فحش تصویر موصول ہوئے ہو تو ، اےس کیس کو نہ بھیجیں ،  11شامل ہے

ک کر دیں جس نر وہ تصویر آپ کو بھیجے ہو۔ اگر آپ کو  تصویر کو حذف کردیں اور اس شخص کا نمتے بال
 اندیشہ ہو کہ کیس ےک ساتھ بدسلویک یک جاریہ ہے تو پولیس کو اسیک اطالع دیں۔

 
لئے  11مرد یا عورت کا کیس بیھ   سال ےس کم عمر  فرد ےک ساتھ جنیس تعلقات قائم کرنا جرم ہے چاہے وہ اس ےک 

وری ہے کہ کیس فرد  ےس پب یا کلب میں ملئر یک صورت میں یہ فرض نہ کر لیا  رضامند یہ کیوں نہ ہو۔ یہ ضر
۔ برطانیہ میں  11جانے کہ اسیک عمر  سال ےس کم عمر افراد ےک ساتھ رومانوی تعلقات استوار   11سال ےس زیادہ ہے

۔ ئر طور پر قابل قبول نہیں ہے  کرنا معارسر
 ا

وری ہے کہ آپ جنیس تعلقات قائم کرئر ےس پہےل اپئر  گر آپکو معلوم ہو کہ آپ ایچ آئے وی پازیٹو ہیں ، تو یہ ضر
۔ ایچ آئے وی پازیٹو  ساتیھ کو بتا دیں، اگر آپ ایسا نہیں کرئر تو ، یہ  مجرمانہ فعل ےک الزام کا باعث بن سکتا ہے

ہوئر ےس آپ ےک سیاش پناہ ےک درخواست پر اثر نہیں پڑتا یا نہ یہ اسیک وجہ ےس آپکو برطانیہ ےس جالوطن کیا 
 جانے گا۔

  
کوں پر چلئر پھرئر پائے  پ ان عالقوں میں رہ رہے ہوں جہاں سیکس ورکر یا جسم فروش لوگ رسی

ٓ
ہو سکتا ہے کہ ا

وری ہے کہ اس ملک میں رسعام کیس ےک پاس جاکر اس ےس جسم فروشر پر  جانر ہوں، تاہم یہ معلوم ہونا ضر
۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جو  لئے پوچھنا غتں قانوئر ہے ، ایسا کرئر کو کرب کرالنگ کہا جاتا ہے مبنر تعلق ےک 
لوگ جسم فروشر میں ملوث ہوں ان ےس گفتگو نہ کریں کیونکہ ثقافنر رویوں اور توقعات میں فرق ہوئر یک وجہ 

۔  ےس غلط فہمیاں پیدا ہو سکنر ہیں اور آپ کو خطرہ میں ڈال سکنر ہیں
 

اب ، تمباکو اور منشیات  شر
اب خریدنر یک قانوئر عمر  ۔ 11رسر لئے کیس بالغ کا الکحل  11سال ہے سال ےس کم عمر فرد ےک 

۔ کچھ عوایم مقامات کو  وب خریدنا جرم ہے ۔ ’ الکحل فری زون‘واال مرسر نامزد کیا گیا ہے
اب پیئر ہوئے پکڑے جانر ہیں تو آپ پر جرمانہ عائد کیا  اگر آپ ان میں ےس کیس جگہ پہ رسر

۔  وب  11جاسکتا ہے ر واےل مرسر سال ےس کم عمر ےک نوجوانوں پر زیادہ مقدار میں کیفیں
۔  خریدنر پر بیھ پابندیاں عائد ہیں

 
۔ کیس بالغ کا  11سگریٹ یا تمباکو خریدنر یک قانوئر عمر  سال ےس کم عمر فرد  11سال ہے

۔ وہ عوایم جگیہں جو ہر طرف ےس بند ہوں یا  بڑی حد تک بند ہوں اور کام کرئر یک  لئے سگریٹ خریدنا جرم ہے ےک 
لئے استعمال ہونیوایل گاڑیوں جیےس کہ بسوں اور ٹرینوں میں  ۔ عوام ےک  جگہوں پر سگریٹ نوشر غتں قانوئر ہے

انک سگریٹ نوشر پر کوئے قانوئر پابندی نہیں تاہم کام ےک مقامات ،  ۔ برطانیہ میں الیکتی سگریٹ نوشر منع ہے
۔  اسپتالوں ےک باہر اور رسکاری عمارتوں میں اسےک استعمال پر عام طور پر پابندی عائد ہوئر ہے

 
، استعمال کرئر ہوئے یا فروخت کرئر ہوئے پکڑے جانر ہیں تو آپکو گرفتار   اگر آپ غتں قانوئر منشیات رکھے ہوئے

۔ آپ ان ڈرگز کا استعمال کر سکئر ہیں جو آپ نر کیمسٹ ےس خریدی ہوں یا جنہیں آپگ ڈاکتی نر   کیا جاسکتا ہے
یک منشیات کو قانون ےک مطابق   Aیک درجہ بندی ہے ، کالس   Cاور  A   ،Bتجویز کیا ہو۔ غتں قانوئر منشیات یک 

۔ اگرچہ کچھ ممالک میں بھنگ  ےک استعمال کو جائز قرار دیا گیا ہے برطانیہ میں  انتہائے خطرناک سمجھا جاتا ہے
۔ یہ   Bاےس کالس  یک منشیات میں شمار کیا جاتا ہے اور آپگ اےس اپئر گھر  ےک اندر استعمال کرنا بیھ غتں قانوئر ہے

وری ہے کہ خھت نایم پودا بعضر صومایل لوگوں میں بطور محرک استعمال ہوتا ہے جو کہ  بات بیھ سمجھنا ضر
۔  Cغتں قانوئر ہے اور برطانیہ میں   کالس یک منشیات میں شامل ہے
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 برطانیہ گ اقدار ، ذمہ داریاں ، حقوق اور آزادیاں
 یک قدر کرتا ہے اور رواداری اور 

ے
برطانیہ ثقافنر اور مذہنے رنگا رنیک

۔مذہنے یا دائیں بازو ےک انتہا پسند  انصاف پسندی ہماری اہم اقدار ہیں
یا نسل پرست نظریات کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ لوگوں کو ایک 

ام کرنا چاہئے ، چاہے یہ  دورسے ےک نظریات ، مذہب اور لباس کا احتر
 اس ےس مختلف ہوں جن ےک وہ عادی ہو چگ ہوں۔

 
۔ آپ ےک  زادی ےس عمل کر سکئر ہیں

ٓ
آپ برطانیہ میں اپئر مذہب پر ا

 اور شہروں میں گرجا گھر ، مساجد ،یہودیوں ےک معبد اور دیگر 
ر

عالق
۔  عبادت گاہیں موجود ہیں

 
برطانیہ میں لوگوں ےک ساتھ اس بنیاد پر ُبرا یا امتیازی سلوک کرنا کہ وہ  

کہاں ےس آنے ہیں ، ان یک جنس کیا ہے ، جنیس معامالت ، مذہب ، 
ر جرم میں گایل  ۔نفرت انگتں ر جرم جانا جاتا ہے سیاش نظریہ ، عمر یا معذوری کیا ہے ، غتں قانوئر ہے اور اےس نفرت انگتں

۔  دینا، غنڈہ گردی ، حملہ ، ڈکینر ، اور مکان یا گاڑی کو نقصان پہنچانا، گرافنی یا تحریر لکھنا اور دھمکانا  شامل ہیں
 

پر فون کرےک براہ راست پولیس کو اسیک اطالع دے سکئر ہیں  101اگر آپکو نفرت پر مبنر جرم کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ 
 

ے
 اور آپ کو مدد اور مشورے یک پیش کش کریں ےک

ے
نفرت پر مبنر جرم ےک واقعہ یک اطالع دیئر   .اور وہ اسیک تفتیش کریں ےک

۔ پولیس نفرت پر مبنر جرائم ےک 
ے

۔ آپ یک رپورٹ مکمل طور پر خفیہ ہویک ورت نہیں ہے وقت آپ کو اپنا نام بتانر یک ضر
۔اگر کوئے آپگ ساتھ   ےس لینر ہے

ے
افراد اور کمیوننی پر پڑئر واےل اثرات ےس اچیھ طرح واقف ہے اور انہیں بہت سنجیدیک

جارحانہ رویہ اختیار کرے تو سب ےس پہےل خود کو اس صورتحال ےس نکالیں ، چلیں یا بھاگیں ، اپئر آپ کو اپئر گھر میں بند  
کرلیں ، کیس دکان میں گھس جائیں اور مدد طلب کریں۔ پھر پولیس کو کال کریں۔ حتیم طور پر آپ کو اپنا دفاع کرئر کا 

۔ لئے مسلح ہو کر نہیں پھر سکئر ۔ تاہم یاد رہے کہ برطانیہ میں آپ اپنر حفاظت ےک   حق حاصل ہے
 

۔ یہ رسوس مدد فراہم   اگر آپ جرم کانشانہ بن چگ ہیں تو وکٹم سپورٹ ےس جذبائر اور عمیل تعاون حاصل کرسکئر ہیں
کرئر ہے چاہے جرم کا نشانہ بنئر واےل نر پولیس کو جرم یک اطالع دی ہو یا نہ دی ہو۔ وہ نفرت پر مبنر جرم سمیت کیس 

لئے  ۔ براہ کرم اپنر مقایم وکٹم سپورٹ ٹیم یک تالش ےک  پیک مدد کرسکئر ہیں
ٓ

بیھ جرم یک اطالع دیئر میں ا
www.victimsupport.org.uk   پر مفت فون کریں۔ 01011118111مالحظہ فرمائیں یا 

 

 روکنا اور تالشر لینا
 

پولیس کیس بیھ وقت آپ کو روک سکنر ہے اور پوچھ گچھ کرسکنر ہے ، ایسا عام طور پر نہیں ہوتا اور 
۔پولیس افرس آپ کو روک سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے کہ : آپ کا کیا  نام ہے ،   ےس نہیں ہونا چاہئے

ے
باقاعدیک

۔  میں آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کہاں جارہے ہیں
ر

 اس عالق
 

پولیس افرسان صورتحال ےک مطابق آپ یک تالشر ےل سکئر ہیں ، تالشر لیئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو  
 : ورت ہوئر ہے لئے 'معقول بنیادوں' یک ضر ۔ پولیس افرسان کو کیس کو متشبہ قرار دیئر ےک  گرفتار کیا جارہا ہے
ر جس کو کیس   ، کوئے اییس  چتں

ے
جیےس کہ غتں قانوئر منشیات کا ہونا، ہتھیار رکھنا، مال مرسوقہ یک موجودیک

لئے استعمال کیا جاسکتا ہو  جیسا کہ لوہے یک راڈ  جرم ےک ارتکاب ےک 
 

یں بیھ شامل ہوسکنر ہیں جیےس کہ کیس پولیس آفیرس کو آپ ےک بیگ یا جیب  ر معقول بنیادوں میں اییس چتں
، یا آپ کیس ایےس شخص ےک ساتھ ہوں جس ےک بارے میں پولیس کو   جانے

ٓ
ر جھانکنر ہوئے نظر ا ےس کوئے چتں

۔ یں پائے گئیں تھیں ر  ماضر ےک تجربات یک بنیاد پر معلوم ہو کہ اسےک پاس اییس وییس چتں
 

  

۔یاد رہے کہ  جب کوئے پولیس کمیوننی سپورٹ آفیرس )ئی ش ایس او( آپ کو روےک تو اےس وردی میں ہونا چاہئے
وری نہیں لیکن  بعض اوقات پولیس افرسان بغتں نشان یک گاڑی میں ہو سکئر ہیں اور انکا ہمیشہ وردی میں ہونا ضر

۔ ور دکھانا چاہئں  اگر وہ وردی نہ بیھ پہئر ہوں تب بیھ انھیں آپ کو اپنا وارنٹ کارڈ ضر
 

قانون پولیس کو روکئر اور تالشر کرئر کا اختیار دیتا ہے ، انکار کرئر پر  -روکئر اور تالشر کا عمل رضاکارانہ  نہیں ہے 
۔   آپ یک تالشر زبردسنر یل جاسکنر ہے

 

 پولیس ےس رابطہ کرنا
 

گھنئی پولیس ےس ذائر طور پر پولیس سٹیشن جا کر یا بذریعہ فون پر   21آپ 
۔  رابطہ کرسکئر ہیں

 
لئے  پولیس ےس رابطہ کرئر کا نمتے ہے   101نسبتا کم فوری نوعیت ےک رابےط ےک 

ک کو نقصان پہنچا ہو ، کیس جرم ےک  ، مثال ےک طور پر اگر آپ یک امال
 بارے میں معلومات دینا ہوں، یا عمویم نوعیت یک بات پوچھنر ہو۔

 
پ اایک سادہ فارم مکمل کر 

ٓ
ایےس جرائم  جنیک نوعیت ایمرجینیس نہ ہو، ا

پکو پولیس فورس آن الئن رپورٹنگ فارم 
ٓ

۔ا ن الئن رپورٹ کر سکئر ہیں
ٓ

ےک ا
نیٹ پر ڈھونڈھنا پڑے گا۔  انتی

 
پر اطالع دیجئے ، مثال ےک طور پر اگر  888اگر آپ کو کوئے ایمرجنیس ہو تو 

۔ ایےس میں جب آپ کال کریں تو کہیں کہ آپ کو پولیس   آپ حمےل کا شکار ہوئے ہیں یا کوئے جرم ہوتا دیکھ رہے ہیں
گ لگ گنے ہو۔  لئے بیھ ہے یا اگر کہیں آ ورت ہے ، کیوںکہ ییہ نمتے ایمبولینس کو فون کرئر ےک  پر فون   888یک ضر

 کال مفت ہے 
 

ورت ہو تو ، براہ کرم فون بند نہ کریں۔ انہیں بتائیں کہ آپ کونیس   888 ڈائل کرئر وقت اگر آپ کو ترجمان یک ضر
۔ہو سکتا ہے کہ اسےک بعد فون پر خاموشر ہو جانے ) منٹ تک( ، اسےک بعد فون پر آپ یک زبان  10زبان بولئر ہیں

۔ اگر ایمرجنیس یک وجہ ےس آپ فون پر انتظار نہیں کرسکئر تو گیل کا نام بول دیں اور پولیس وہاں 
ے

میں گفتگو ہویک
۔

ے
 پہنچ جانے یک

 
لئے فائدہ مند ہوگا کہ:  پ ےک 

ٓ
 یہ سیکھنا ا

  پولیس کو کیےس بالیا جانے 

  انگریزی میں اپنا پتہ کیےس بتایا جانے 

  پ ہیں  وہاں یک کیس مشہور جگہ جیسا کہ دکان یا گیل
ٓ

اگر آپ اپئر پئر پر نہیں تو یہ سیکھ لیں کہ جہاں ا
 ےک نام کا استعمال کیےس کیا جا سکتا ہے 

  یہ بتانا کہ آپ کون ش زبان بولئر ہیں 
 

۔ اگر اگر آپ ان ےک اقدامات ےس  برطانیہ میں پولیس قانون ےس باالتر نہیں ہے ، آپ انےک خالف شکایت کرسکئر ہیں
فیرس یا پولیس سٹاف ممتے ےک خالف شکایت کرسکئر ہیں ۔ آپ یہ کام کیس 

ٓ
خوش نہیں ہیں تو آپ کیس پولیس ا

پر کال کرےک یا مقایم پولیس فورس یک ویب سائٹ پر جاکر  101بیھ پولیس اسٹیشن میں ذائر طور پر جاکر ، 
 ۔ رسانجام دے سکئر ہیں 


