
 

 خالصہ گائیڈ برائے 

 الزمی رپورٹرز 
 نیو یارک اسٹیٹ مین 

 

 ( سسٹم کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات فراہم کرتا ہے۔CPSیہ مواد الزمی رپورٹرز کو ان کی ذمہ داریوں کا جائزہ اور نیو یارک اسٹیٹ چائلڈ پروٹیکٹو سروسز )

 مینڈیٹڈ رپورٹرز کون ہیں؟ 
کردار کو انجام   نیو یارک اسٹیٹ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کچھ پیشہ ور افراد خاص طور پر بچوں کے ساتھ بدسلوکی یا بدسلوکی کے الزمی رپورٹر کے اہم 

 دینے کے لئے لیس ہیں۔ ان پیشہ ور افراد میں شامل ہیں:
 

ہیلتھ ہوم یا ہیلتھ ہوم کیئر مینجمنٹ ایجنسی   ✶ سماجی خدمات کے کارکن ✶ رہائشی ✶ فیزیشن ✶
معاہدہ   ساتھ  کے  ہوم  ہیلتھ  مالزمین  کے 
کرتے ہیں ، جن سے توقع کی جاتی ہے  
کہ وہ بچوں کے ساتھ باقاعدگی سے اور  

 خاطر خواہ رابطے میں رہیں گے۔ 

کے   ✶ انٹرن  ✶ رجسٹرڈ معالج کا معاون  ✶ خاندانوں  ساتھ  کے  بچوں 

مالی   پر  طور  عوامی  لئے 

اعانت سے چلنے والی ہنگامی  

 پناہ گاہ کا مالزم 

 

   ماہر نفسیات ✶ 

   رجسٹرڈ نرس  ✶ سرجن  ✶

 بچوں کے رات بھر کیمپ،  ✶ سماجی کارکن  ✶ طبی ممتحن ✶

 موسم گرما کے دن کیمپ  -

 یا موسم گرما کے دن کیمپ کا -

 سفر کرنے کے ڈائریکٹر -

  

    ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن  ✶ کورونر  ✶

افراد کے داخلے، امتحان، دیکھ   ✶ ڈینٹسٹ ✶

بھال یا عالج میں مصروف ہسپتال  

 کے اہلکار 

ایکٹ   ✶  سیکیورٹی  سوشل  جو  مالزمین  وہ 
کے    1115§ منصوبے  کے  مظاہرے 

خدمات   مبنی  پر  کمیونٹی  اور  گھر  تحت 
فراہم کرتے ہیں ، جن سے توقع کی جاتی  
ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ باقاعدگی سے  

 اور خاطر خواہ رابطے میں رہیں گے۔

    دانتوں کی حفظان صحت  ✶

  ڈے کیئر سینٹر کے کارکن  ✶   

اسکول کی عمر کے بچوں کی   ✶ کرسچن سائنس پریکٹیشنر ✶ اوسٹیوپیتھ  ✶
 دیکھ بھال کرنے واال کارکن 

 

اسکول کے عہدیدار، بشمول )لیکن  ✶ آپٹرومیٹرسٹ ✶

 اس تک محدود نہیں(: 
 استاد -

 رہنمائی مشیر -

 ماہر نفسیات -

 سماجی کارکن  -

 نرس  -

ایڈمنسٹریٹر یا دیگر اسکول   -

کے اہلکاروں کو تدریس یا  

انتظامی الئسنس یا  

سرٹیفکیٹ رکھنے کی  

 ضرورت ہوتی ہے 

مکمل یا جزوقتی معاوضہ   -
اسکول کے مالزم کو عارضی  
کوچنگ رکھنے کی ضرورت  

 ہے
الئسنس یا پیشہ ورانہ کوچنگ  

 سرٹیفکیٹ

  -خاندان کے فراہم کنندہ یا   ✶

گروپ خاندان کے دن کی دیکھ  

 بھال

 

     کیروپریکٹر  ✶

      پوڈیاٹرسٹ ✶

الئسنس یافتہ تخلیقی آرٹس   ✶

 تھراپسٹ

بچوں کے لئے رہائشی نگہداشت   ✶ 
کی سہولت میں مالزم یا  

 رضاکار 

 پیس افسر  ✶
 پولیس افسر  ✶   
الئسنس یافتہ شادی اور   ✶

 خاندانی تھراپسٹ 

 ڈسٹرکٹ اٹارنی یا  ✶  
بچے کی دیکھ بھال یا   ✶   اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی 

رضاعی نگہداشت کے کسی  

 بھی دوسرے کارکن 

 

الئسنس یافتہ ذہنی صحت   ✶

 کے مشیر 

ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفتر میں مالزم تفتیش   ✶  

 کار
  دماغی صحت کے پیشہ ور  ✶  

مادہ کے غلط استعمال کے   ✶  الئسنس یافتہ ماہر نفسیات  ✶
 مشیر

قانون نافذ کرنے والے کسی بھی دوسرے   ✶
 اہلکار

الئسنس یافتہ طرز عمل   ✶

 کے تجزیہ کار 

   شراب نوشی کے مشیر  ✶ 

آفس کے   NYSشراب نوشی کے  ✶  

 ذریعہ سند یافتہ تمام افراد 

اور مادہ کے غلط استعمال کی  
 خدمات 

  

مصدقہ طرز عمل تجزیہ   ✶

 کار معاونین

    

میں پایا جا سکتا ہے. اس ویب سائٹ تک نیویارک اسٹیٹ    413، اور نیویارک سوشل سروسز قانون کے سیکشن  6، عنوان  6پوری موجودہ فہرست آرٹیکل  
کے ذریعے آن الئن رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سماجی خدمات کے قانون تک  (.http://public.leginfo.state. ny.us/menuf.cgi)لیجسلیچر کی ویب سائٹ 

 رسائی حاصل کرنے کے لئے نیویارک کے قوانین پر کلک کریں. 

 

 ہے؟ مجھے رپورٹ کرنے کا حکم کب دیا گیا 

کی   دینے  اطالع  کی  بدسلوکی  یا  بدسلوکی  ساتھ  کے  بچوں  کو  رپورٹرز  الزمی 

یا   بدسلوکی  ساتھ  کے  بچوں  میں  ایسی صورتحال  انہیں  جب  ہے  ہوتی  ضرورت 

ے جہاں بچہ ، والدین ، یا  بدسلوکی پر شک کرنے کی معقول وجہ پیش کی جاتی ہ 

رپورٹر کے  دوسرا شخص الزمی  کوئی  دار  ذمہ  پر  قانونی طور  لئے  بچے کے 

سامنے ہوتا ہے جب الزمی رپورٹر اپنی سرکاری یا پیشہ ورانہ صالحیت میں کام 

سال یا اس    18کر رہا ہوتا ہے۔ "قانونی طور پر ذمہ دار دوسرے شخص" سے مراد  

نگہداشت کرنے واال ، یا دوسرا شخص ہے جو بچے  سے زیادہ عمر کا سرپرست ، 

 کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے۔ 

کی   رپورٹنگ  نے  انہوں  ہیں  کارکن  کے  خدمات  سماجی  جو  رپورٹرز  الزمی 

سماجی خدمات کے کارکنوں کو رپورٹ کرنے کی  ضروریات میں توسیع کی ہے۔ 

ضرورت ہوتی ہے جب، ان کے سرکاری یا پیشہ ورانہ کردار میں، انہیں بچوں 

کے ساتھ بدسلوکی یا بدسلوکی پر شک کرنے کے لئے ایک معقول وجہ کے ساتھ  

پیش کیا جاتا ہے جہاں کوئی بھی شخص الزمی رپورٹر کے سامنے ہے اور الزمی 

 رکاری یا پیشہ ورانہ صالحیت میں کام کر رہا ہے. رپورٹر اپنی س
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 پیشہ ورانہ کردار کیا ہے؟ 

مثال کے طور پر، ایک ڈاکٹر اس کی پریکٹس میں ایک بچے کی جانچ پڑتال کرتا ہے  

جس میں بدسلوکی کا معقول شک ہے، اس کی تشویش کی اطالع دینا ضروری ہے.  

سائیکل چالتے وقت بچوں کے    اس کے برعکس، وہ ڈاکٹر جو ڈیوٹی کے دوران موٹر

ساتھ بدسلوکی کا مشاہدہ کرتا ہے، اسے اس بدسلوکی کی اطالع دینے کا حکم نہیں دیا  

جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ بدسلوکی یا بدسلوکی کی اطالع دینے کے لئے الزمی رپورٹر 

کی قانونی ذمہ داری اس وقت ختم ہوجاتی ہے جب الزمی رپورٹر اپنے پیشے پر عمل  

یا  کرنا   بدسلوکی  مشتبہ  بھی  کسی  وقت  بھی  کسی  بھی  کوئی  یقینا،  ہے۔  دیتا  چھوڑ 

 بدسلوکی کی اطالع دے سکتا ہے اور ایسا کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. 

 شک کرنے کی معقول وجہ 

بچوں کے ساتھ بدسلوکی یا بدسلوکی پر شک کرنے کی معقول وجہ کا مطلب یہ ہے  

شہ ورانہ تربیت اور تجربے کی بنیاد پر ، آپ کو شبہ  کہ ، آپ کے عقلی مشاہدات ، پی

ہے کہ والدین یا کسی بچے کے لئے قانونی طور پر ذمہ دار دوسرا شخص اس بچے  

کو نقصان پہنچانے یا اس بچے کو نقصان پہنچانے کے خطرے میں رکھنے کا ذمہ  
م اعتماد  دار ہے۔ آپ کا شبہ اتنا ہی آسان ہوسکتا ہے جتنا کسی چوٹ کی وضاحت پر عد

 کرنا۔

 بدسلوکی اور بدسلوکی کیا ہے؟ 

 بدسلوکی 

زیادہ   بچوں کو سب سے  بھال کرنے والوں کے ذریعہ  دیکھ  ان کی  میں  بدسلوکی 

سنگین چوٹیں اور / یا سنگین چوٹوں کا خطرہ شامل ہے۔ بدسلوکی کرنے واال بچہ وہ  

لئے ذمہ  ہے جس کے والدین یا دوسرا شخص قانونی طور پر اس کی دیکھ بھال کے  

دار ہے جو بچے کو سنگین جسمانی چوٹ پہنچاتا ہے ، سنگین جسمانی چوٹ کا کافی  

خطرہ پیدا کرتا ہے ، یا بچے کے خالف جنسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ بدسلوکی  

میں ایسے حاالت بھی شامل ہیں جہاں والدین یا قانونی طور پر ذمہ دار دوسرا شخص  

 اس طرح کا نقصان پہنچانے کی اجازت دیتا ہے۔ جان بوجھ کر کسی اور کو بچے کو  

 بدسلوکی )غفلت بھی شامل ہے( 

بدسلوکی کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے والدین یا دوسرے شخص کی ناکامی کی وجہ 

یا خرابی کے    ، ہے  ہوگئی  حالت خراب  جذباتی  یا  ذہنی   ، کی جسمانی  بچے  سے 

خطرے میں ڈال دیا گیا ہے ، جس کی وجہ سے قانونی طور پر کم از کم حد تک  

 دیکھ بھال کرنے کا ذمہ دار ہے: 

 ائش، تعلیم فراہم کرنے میں ناکام؛کافی خوراک، لباس، رہ ✶

 یا

)دانتوں، مناسب نگرانی، سرپرستی، یا طبی نگہداشت فراہم کرنے میں ناکام   ✶

 ؛ یا آپٹومیٹرک، یا جراحی کی دیکھ بھال سمیت تمام طبی مسائل سے( 

ضرورت سے زیادہ جسمانی سزا دینا ، بچے کو چھوڑنا ، یا شراب یا دیگر  ✶

استعمال کرنا کہ بچے کو فوری خطرے میں ڈال  منشیات کا اس حد تک غلط

 دیا گیا ہو۔ 

 غربت یا مندرجہ باال فراہم کرنے کے لئے دیگر مالی نااہلی بدسلوکی نہیں ہے. 

ریاست کے زیر انتظام یا الئسنس یافتہ رہائشی سہولیات میں بچوں کے لئے  نوٹ:  

 بدسلوکی اور بدسلوکی کی تعریفیں مختلف ہیں۔ 

 میں بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور بدسلوکی کو کیسے پہچانوں؟ 

اشارے شامل ہیں۔ یہ   یا بدسلوکی کے کچھ عام  مندرجہ ذیل فہرست میں بدسلوکی 

فہرست تمام شامل نہیں ہے، اور کچھ بدسلوکی یا بدسلوکی کے بچوں کو ان عالمات  

 میں سے کوئی بھی ظاہر نہیں ہوسکتا ہے. 

 

 جسمانی بدسلوکی کے اشارے میں شامل ہوسکتے ہیں: 

 آنکھوں یا سر یا جسم کے دونوں اطراف کو چوٹیں  ✶

 )حادثاتی چوٹیں عام طور پر جسم کے صرف ایک طرف کو متاثر کرتی ہیں(؛

، خاص طور پر اگر )زخم، کٹ، اور / یا جالنے( کسی بھی قسم کی بار چوٹیں   ✶

بچہ وجہ کی مناسب وضاحت فراہم کرنے سے قاصر ہے. یہ مخصوص نمونوں 

ہیں جیسے پکڑنے کے نشانات ، انسانی کاٹنے کے نشانات،  میں ظاہر ہوسکتے 

 سگریٹ جالنے، یا دوسرے آالت کے نقوش۔ 

 , جارحانہ ، یا خلل ڈالنے واال سلوک۔ تباہ کن ✶

 , واپس لے لیا، یا جذباتی رویے؛ غیر فعال ✶

 گھر جانے کا خوف یا والدین کا خوف۔  ✶

 جنسی استحصال کے اشارے میں شامل ہوسکتے ہیں: 

 جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں کی عالمات؛  ✶

 عضو تناسل کے عالقے میں چوٹ؛ ✶

  بیٹھنے یا چلنے میں دشواری اور / یا درد؛ ✶

 جنسی طور پر اشارہ، نامناسب، یا غیر معمولی رویے یا زبانی طور پر؛

 جنسی تعلقات کے بارے میں عمر کے نامناسب علم کا اظہار؛ ✶

 دوسرے بچوں کا جنسی استحصال۔ ✶

 بدسلوکی کے اشارے میں شامل ہوسکتے ہیں: 

 واضح غذائی تغذیہ ، بے ترتیبی ، یا تھکاوٹ۔  ✶

 چوری کرنا یا کھانے کے لئے بھیک مانگنا۔  ✶

غریب ذاتی حفظان صحت، پھٹے ہوئے اور / یا گندے   -ذاتی نگہداشت کی کمی  ✶

 کپڑے؛

شدہ   ✶ عالج  غیر  لئے  کے  توجہ  طبی  دیگر  یا  بھال،  دیکھ  کی  دانتوں  شیشے، 

 ضرورت؛

 یا اسکول جانے میں ہچکچاہٹ؛اسکول سے بار غیر حاضری  ✶

 بچے کو نامناسب طور پر الوارث یا نگرانی کے بغیر چھوڑ دیا گیا۔  ✶

 میں رپورٹ بنانے کے لئے کہاں کال کروں؟ 

جیسے ہی آپ کو بدسلوکی یا بدسلوکی کا شبہ ہو، آپ کو اپنے خدشات کی اطالع  

اینڈ   ابیوز  چائلڈ  آف  رجسٹر  سنٹرل  وائیڈ  اسٹیٹ  نیویارک  ذریعے  کے  فون  ٹیلی 

گھنٹے، ہفتے میں ساتوں دن،    24دن میں    SCR( کو دینی ہوگی۔  SCRبدسلوکی ) 

ال کی ٹائم الئن سماجی  آپ کی کال وصول کرنے کے لئے کھال رہتا ہے۔ آپ کی ک

( یونٹ کے ذریعہ  CPSخدمات کے مقامی محکمہ کے چائلڈ پروٹیکٹو سروسز )

میں کال کرنے سے پہلے    SCRمداخلت کی ٹائم الئن کے لئے ضروری ہے۔ آپ کو  

یا بعد میں والدین یا قانونی طور پر ذمہ دار دیگر افراد کو مطلع کرنے کی ضرورت  

کی    CPSنہیں ہے۔ درحقیقت، کچھ معامالت میں، والدین کو متنبہ کرنے سے مقامی  
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تحقیقات میں رکاوٹ پیدا ہوسکتی ہے اور بچوں کی حفاظت کا اندازہ کرنے کی اس  

نفی اثر پڑ سکتا ہے۔ والدین، رضاعی نگہداشت یا دن کی دیکھ بھال  کی صالحیت پر م

 کی طرف سے بدسلوکی یا بدسلوکی کی اطالع دینے کے لئے ٹیلی فون نمبر یہ ہیں: 

 1522-635 (800)مینڈیٹڈ رپورٹر  

 3720-342 (800)پبلک ہاٹ الئن 

 ادارہ جاتی عملے کی طرف سے بدسلوکی کے لئے: 

1-855-373-2122 

گھنٹوں کے    48کو زبانی رپورٹوں کو    SCRمی رپورٹر کی طرف سے  ایک الز
کے مقامی محکمہ    یونٹ  CPSپر سوشل سروسز کے    LDSS-2221Aاندر فارم  

 کو تحریری رپورٹ کے ذریعہ پیروی کرنا ضروری ہے۔ 

سماجی   محکمہ  مقامی  کے  آپ  کاپی  ایک  کی  ایڈریس  میلنگ  مقامی  اور  فارم  اس 

خدمات سے رابطہ کرکے ، یا نیو یارک اسٹیٹ آفس آف چلڈرن اینڈ فیملی سروسز  

(OCFS  کی ویب سائٹ پر )ocfs.ny.gov    پر جاکر حاصل کی جاسکتی ہے۔

ں..." پر کلک  "فارم" پر کلک کریں ، پھر "مطلوبہ الفاظ کی تالش کی کوشش کری

 کریں ، باکس میں فارم نمبر درج کریں اور "تالش کریں" پر کلک کریں۔ 

سماجی خدمات کے اپنے مقامی محکمہ سے رابطہ کرنے کے لئے، یہاں کلک کریں:  
https://ocfs.ny.gov/main/localdss.asp 

 

 کو کال کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟  SCRجب میں 

ایسے اوقات ہوسکتے ہیں جب آپ کے پاس بہت کم معلومات ہوتی ہیں جس پر آپ  

کو کال    SCRکے بدسلوکی یا بدسلوکی کے شک کی بنیاد پر ، لیکن اس سے آپ کو  

میں ایک تربیت یافتہ ماہر اس بات کا تعین    SCRکرنے سے نہیں روکنا چاہئے۔  

ے گا کہ آپ جو معلومات فراہم کر رہے ہیں وہ ایک رپورٹ کے  کرنے میں مدد کر

 طور پر رجسٹرڈ ہوسکتی ہے یا نہیں۔ 

LDSS-2221A    آبادیاتی یا  شناختی  موجود  پاس  کے  آپ  فارم  رپورٹر  مینڈیٹڈ 

معلومات کو منظم کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔  

SCR    کے ماہر سے کالID  ں پوچھنا یقینی بنائیں جو آپ نے اپنی  کے بارے می

 بنائی ہوئی رپورٹ کو تفویض کیا ہے۔

کا عملہ بچوں کے ساتھ بدسلوکی یا بدسلوکی کی رپورٹ درج نہیں کرتا   SCRاگر  

ہے تو ، ان کے فیصلے کی وجہ آپ کو واضح طور پر بتائی جانی چاہئے۔ آپ کسی  

ہی کرسکتے  بھی  درخواست  کی  کرنے  بات  غیر  سپروائزر سے  یا  مشکل  جو   ، ں 

 معمولی معامالت میں تعین کرنے میں مدد کرسکتا ہے۔ 

 کردار اور ذمہ داریاں CPSمقامی 

میں کوئی رپورٹ درج کی جاتی ہے تو ، مقامی محکمہ سماجی خدمات    SCRجب  
  CPSکو فوری طور پر تحقیقات اور پیروی کے لئے مطلع کیا جاتا ہے۔ ایک مقامی  

 گھنٹوں کے اندر تحقیقات کا آغاز کرے گا۔  24کیس ورکر 

CPS    مداخلت گھر میں بچے اور دیگر بچوں کی تشخیص اور بچے اور خاندان کی
ات کو پورا کرنے کے لئے ایک منصوبہ بندی کی ترقی پر مشتمل ہے. اگر  ضروری

بچے کو گھر   CPSبچے کی زندگی یا صحت کو فوری طور پر خطرہ ہے تو ،  
 سے نکال سکتا ہے۔ 

الزمی رپورٹر سے وہ ریکارڈ حاصل کرسکتا ہے جو الزمی    CPSدرخواست پر،  

لئے مبینہ طور پر    رپورٹر کی طرف سے کی جانے والی کسی بھی رپورٹ کے

اور بدسلوکی کی مکمل تحقیقات کے لئے ضروری ہیں.   بچوں کے ساتھ بدسلوکی 

الزمی رپورٹر کو اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ مکمل تحقیقات کے لئے کون سے  

ریکارڈ ضروری ہیں اور جب ایسا کرنے کی درخواست کی جائے تو وہ ریکارڈ 

CPS  کو فراہم کریں۔ 

اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا   CPSدن کے اندر،   60نے کے  تحقیقات شروع کر

رپورٹ اشارہ کیا گیا ہے یا بے بنیاد ہے. الزمی رپورٹرز رپورٹ کے نتائج کے  

 بارے میں مطلع کرنے کے لئے کہہ سکتے ہیں. 
 

 قانون نافذ کرنے والے حوالہ جات 

کو کال کسی بچے کو فوری خطرے یا کسی بچے کے خالف ہونے والے    SCRاگر  

جرم کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے ، لیکن مجرم والدین یا بچے کے لئے  

کا عملہ قانون نافذ کرنے    SCRقانونی طور پر ذمہ دار دوسرا شخص نہیں ہے تو ،  

ا جائے گا اور نیو یارک  ( بنائے گا۔ متعلقہ معلومات کو ریکارڈ کیLERوالے ریفرل )

اسٹیٹ پولیس انفارمیشن نیٹ ورک یا نیو یارک شہر کے خصوصی متاثرین رابطہ  

شامل    CPSرپورٹ نہیں ہے، اور مقامی    CPSیونٹ کو منتقل کیا جائے گا. یہ  

 نہیں ہوگا. 

https://ocfs.ny.gov/main/localdss.asp
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 میرے پاس کیا تحفظ یا ذمہ داری ہے؟ ماخذ رازداری 

سماجی خدمات کا قانون الزمی رپورٹرز اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور بدسلوکی  

اور مقامی    OCFSکی رپورٹوں کے تمام ذرائع کے لئے رازداری فراہم کرتا ہے۔  

CPS   کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ رپورٹ کے موضوع پر کوئی ایسا ڈیٹا

ے جب تک کہ ماخذ نے انہیں  جاری کریں جو کسی رپورٹ کے ماخذ کی نشاندہی کر 

ایسا کرنے کی تحریری اجازت نہ دی ہو۔ رپورٹ کے ماخذ کے بارے میں معلومات 

عدالت کے حکام، پولیس، اور ضلعی وکالء کے ساتھ اشتراک کیا جا سکتا ہے، لیکن  

 صرف مخصوص حاالت میں. 

 ذمہ داری سے استثنی  

ے لئے سنجیدگی سے تشویش  اگر کوئی الزمی رپورٹر کسی بچے کی فالح و بہبود ک

کے ساتھ ایک رپورٹ بناتا ہے تو ، وہ کسی بھی مجرمانہ یا شہری ذمہ داری سے  

ایک رپورٹ   میں  نیتی"  "نیک  ہے۔ اسے  میں ہوسکتا  نتیجے  مستثنٰی ہے جس کے 

 بنانے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 

 جوابی اہلکاروں کی کارروائی سے تحفظ 

واضح کرتی ہے کہ کوئی بھی طبی یا دیگر    413سماجی خدمات کے قانون کی دفعہ  

کو رپورٹ کرنے والے    SCRسرکاری یا نجی ادارہ ، اسکول ، سہولت یا ایجنسی  

مالزم کے خالف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرے گی۔ مزید، کوئی بھی اسکول ،  

اسکول کا عہدیدار ، بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے واال ، رضاعی نگہداشت فراہم  

کرنے واال ، یا ذہنی صحت کی سہولت فراہم کرنے واال اپنے عملے کے کسی رکن 

گا جسے   نہیں کرے  پیشگی اطالع سمیت کوئی شرائط عائد  یا  پیشگی منظوری  پر 

 مشتبہ بچوں کے ساتھ بدسلوکی یا بدسلوکی کی اطالع دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ 

 رپورٹ کرنے میں ناکامی کی سزا

کوئی بھی شخص جسے بچوں کے ساتھ بدسلوکی یا بدسلوکی کی اطالع دینے کا حکم 

کی بدسلوکی کا الزام    Aاس پر کالس    -اور ایسا کرنے میں ناکام رہتا ہے    -دیا گیا ہے  

الزمی   مزید،  ہے۔  ہوسکتا  تابع  کے  جرمانے  مجرمانہ  اور  ہے  جاسکتا  کیا  عائد 

کو رپورٹ کرنے میں الزمی رپورٹر کی ناکامی کی وجہ سے    SCRپر    رپورٹروں

ہونے والے کسی بھی نقصان کے لئے مالی نقصانات کے لئے سول عدالت میں مقدمہ 

 دائر کیا جاسکتا ہے۔ 

 مینڈیٹڈ رپورٹرز کے لئے تربیت کون فراہم کرتا ہے؟ 

( آفس آف دی پروفیشنز الزمی رپورٹرز SEDنیو یارک اسٹیٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ )

کے لئے تربیتی ضروریات کی نگرانی کرتا ہے۔ اساتذہ، بہت سے طبی پیشہ ور افراد،  

کے   کی ضرورت  الئسنسنگ  کی  ان  کو  زمروں  کچھ  سمیت  کارکنوں  سماجی  اور 

تربیت ہے.  ہوتی  تربیت کی ضرورت  پر اس  ان کے رسمی    حصے کے طور  کو 

 تعلیمی پروگرام میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ 

کے ذریعہ    SED( کو  OCFSنیو یارک اسٹیٹ آفس آف چلڈرن اینڈ فیملی سروسز )

الزمی رپورٹر ٹریننگ پیش کرنے کے لئے مجاز مصدقہ فراہم کنندہ ہونے پر فخر  

اہلکاروں ، ڈے  ہے اور اس نے طبی پیشہ ور افراد ، اساتذہ ، قانون نافذ کرنے والے 

اپنی مرضی کے   لئے  عملے کے  خدمات کے  انسانی  اور  والوں  کرنے  فراہم  کیئر 

 مطابق مواد کے ساتھ ایک جامع نصاب تیار کیا ہے۔ 

 

 

OCFS   نے الزمی رپورٹر ٹریننگ کے دیگر مصدقہ فراہم کنندگان کے ساتھ ریاست

شدہ نصاب کا  بھر کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ساتھ اس اچھی طرح سے موصول 

اشتراک کیا ہے جو الزمی رپورٹر قانون کے تحت احاطہ کرنے والے شعبوں میں تعلیمی  

 پروگرامنگ فراہم کرتے ہیں۔ 

OCFS  نےCUNY   اسکول آف پروفیشنل اسٹڈیز کے ساتھ معاہدے کے معاہدے کے

 ذریعے الزمی رپورٹر کی تربیت فراہم کرتا ہے۔ 

OCFS  ئریکٹڈ آن الئن ٹریننگ پیش کرتا ہے۔ یہ دو  الزمی رپورٹرز کے لئے سیلف ڈا
 دستیاب ہے اور یہاں قابل رسائی ہے:  24/7گھنٹے کا ویب پر مبنی آن الئن تربیتی کورس  
www.nysmandatedreporter.org . 

 شریک کے لئے کوئی قیمت نہیں ہے. 

نوٹ:   ایجوکیشن  خصوصی  آف  ڈپارٹمنٹ  اسٹیٹ  یارک  نیو  جنہیں  رپورٹرز  الزمی 
(NYSED کے ذریعہ الئسنس یا سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے انہیں کسی ٹرینر )

اسٹیٹ   نیویارک  جسے  ہے  ہوتی  ضرورت  کی  لینے  ٹریننگ  رپورٹر  الزمی  سے 
منظ نے  ڈپارٹمنٹ  کرم  ایجوکیشن  براہ  لئے،  کے  معلومات  مزید  ہے۔  کیا  ور 

https://www.op.nysed.gov    ایجوکیشن اسٹیٹ  یارک  نیو  یہاں  یا  جائیں  پر 
 ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں: 

OPPLEUCA@mail.NYSSED.gov . 

 اخیر

بچوں کی حفاظت اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور بدسلوکی کی روک تھام رپورٹنگ  

کے ساتھ شروع یا ختم نہیں ہوتی ہے. بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور بدسلوکی کی روک 

ں موثر ثابت ہوسکتی ہیں جب رپورٹرز اور تھام کی کوششیں صرف اسی صورت می

دیگر متعلقہ شہریوں کو اپنی برادریوں میں حفاظتی نیٹ ورک کو بہتر بنانے کے لئے  

 مل کر کام کرنا الزمی قرار دیا جائے۔

کو آپ کی کمیونٹی کے اندر    CPSسب سے زیادہ مؤثر ہونے کے لئے، آپ کے مقامی  

یونٹ کے عملے کو جاننے    CPSمضبوط شراکت داری کی ضرورت ہے. اپنے مقامی  

سے، آپ اس بات کی بہتر تفہیم حاصل کریں گے کہ آپ کے مقامی پروگرام کی تشکیل  

بہتر طور پر سمجھے گا کہ آپ کے ساتھ زیادہ مؤثر    CPSکس طرح کی گئی ہے، اور  

 کرنا ہے۔ طریقے سے کیسے کام 

 مل کر کام کرنے سے ہم اپنے کمزور بچوں کی بہتر حفاظت کر سکتے ہیں۔
 

 نیو یارک اسٹیٹ آفس آف چلڈرن اینڈ فیملی سروسز 
Capital View Office Park, 52 Washington Street   

Rensselaer, New York 12144  

بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور غفلت کی  

 اطالع دینے کے لئے، کال کریں:

 1-800-342-3720 

ترک شدہ بچوں کے تحفظ کے ایکٹ کے  
 بارے میں معلومات کے لئے، کال کریں: 

1-866-505-SAFE (7233) 

بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور بدسلوکی کی  
رپورٹیں بنانے کے لئے الزمی رپورٹرز  

 ہاٹ الئن:
1-800-635-1522 

ابیوز:  ٹیوشنل  انسٹی  فار  سینٹر   جسٹس 
 1-855-373-2122 

ویب   ہماری  لیے  کے  کاپیوں  مزید  کی  پمفلٹ  اس 
کریں:   مالحظہ  اور    ocfs.ny.govسائٹ 
 "مطبوعات" پر کلک کریں۔ 

 

https://facebook.com/nysocfs 
 

 

https://mobile.tw itter.com/nysocfs 
 

 

https://mobile.twitter.com/nysocf
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