
 شکایت کس طرح درج کرائیں

اگر آپ کو یقین ہے کہ کسی آفیسر کا طرز عمل نامناسب ہے تو، آپ 

 درج ذیل میں سے کسی ایک اختیار پر غور کرسکتے/ سکتی ہیں:

  موقع پر موجود آفیسر کے فوری سپروائزر سے بات کروانے کی

یں۔  درخواست کر

  کسی بھی پولیس اسٹیشن میں کسی سپروائزر کے پاس

گھنٹے، ہفتے کے سات  24شکایت درج کروائیں )روزانہ 

 دن(۔

  یعہ ڈاک بھی شکایت درج آپ درج ذیل کسی مقام پر یا بذر

 کرواسکتے / سکتی ہیں:

 

Internal Affairs I Central Intake Office 

1200 Travis Street, Suite 2001 

Houston, Texas 77002 

713-308-0040 

 

City of Houston Office of Inspector General 

900 Bagby, 4th Floor 

Houston, Texas 77002 

832-394-5100 

 

Greater Houston L.U.L.A.C. Council 4967 

6200 Gulf Freeway, Suite 410 

Houston, Texas 77023 

832-883-2510 

 

N.A.A.C.P. Houston Branch 

2002 Wheeler Avenue 

Houston, Texas 77004 

713-526-3389 

 

  یعہ ڈاک بھیجنے کو ترجیح دیتے/ دیتی اگرآپ شکایت بذر

ہیں تو، یہ ضروری ہے کہ آپ ایک تفصیلی خط لکھیں جس 

پر درج کسی  میں واقعے کا بیان ہو اور خط الزمی طور پر او

 ایجنسی کو بھیجا جائے۔

 ن اس پتے پر بھی دستیاب ہیں:ہدایات اور شکایتی فارمز آن الئ 

 icehttp://www.houstontx.gov/pol
contact/index.htm   

 

 
 
 
 

 اہم!
 
 
 
 
 
 
 

 الء انفورسمنٹ ایک

 خطرناک کام ہوسکتا ہے۔
 
 
 
 
 

 

 افسران کو ہمہ وقت محتاط

 رہنا پڑتا ہے۔
 
 
 
 
 

 

یں کہ کسی  براہ کرم یہ گمان نہ کر

آفیسر کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ پابند 

 شہری ہیں۔ قانون

 
 
 
 

 ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ

 

 پولیس اور شہری کا باہم تعامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ہیوسٹن کو

 محفوظ

 رکھیے 

http://www.houstontx.gov/police%20contact/index.htm
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یںروکے جانے یا   حراست میں لیے جانے پر کیا کر

یعہ روکا جاتا ہے یا حراست میں لیا جاتا ہے تو ایسا  اگر آپ کو پولیس کے ذر

عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایسے عالقے میں ہوتے ہیں جہاں 

ہے، آپ جرم کے گواہ ہیں، مشتبہ فرد کی تفصیل ابھی ابھی کوئی جرم ہوا 

ی مشتبہ کے طور پر کی گئی ہے، لگتا آپ سے ملتی ہے، آپ کی نشاندہ

ہو کہ آپ کو مدد ضرورت ہے، یا آپ نے قانون کی خالف ورزی کی ہے۔ اگر 

 آپ کو روکا یا حراست میں لیا جاتا ہے تو، آپ کو درج ذیل کرنا چاہیے:

یں۔ •  آفیسر کی ہدایات پر عمل کر

 اپنے ہاتھوں کو واضح طور پر نظر میں رکھیں۔ •

یز کوئی اچانک یا کسی  • چیز تک پہنچنے والی حرکت کرنے سے گر

یں۔  کر

یں۔ • یٹر الئسنس یا شناختی کارڈ پیش کر  طلب کیے جانے پر اپنا آپر

اگر ہتھیار موجود ہے تو، آفیسر کو بول کر اس کے درست مقام کے  •

یں۔ بتائیں کہ آیا  بارے میں بتائیں۔ ہتھیار کی جانب کوئی اشارہ نہ کر

زت نامہ موجود ہے۔ کوئی حرکت آپ کے پاس خفیہ ہینڈگن کا اجا

یں۔  کرنے سے قبل خصوصی ہدایات کا انتظار کر

اگر آپ پولیس کی تفتیش کا مشاہدہ کررہے ہیں یا اسے دیکھتے ہیں  •

یکارڈ کرنے کا حق ہے۔ یں لینے اور ر یر  تو آپ کو اس کی تصو

یکارڈ کررہے ہیں تو، وہ آفیسر آپ کو واقعہ  • اگر آپ کسی آفیسر کو ر

تھوڑی دوری پر کھڑا ہونے کو کہہ سکتا ہے تاکہ آفیسر  والی جگہ سے

 اپنا کام جاری رکھ سکے۔

یکارڈنگ میں  • اگر کسی آفیسر کو یقین ہے کہ جائے واردات کی ر

ثبوت ہوسکتا ہے تو، قانون یا پالیسی کے تحت آفیسر اس بات کے 

یکارڈنگ کی اہمیت کا تعین  لیے مجبور ہوسکتا ہے کہ بطور ثبوت ر

 وہ شہری کو حراست میں رکھے۔ ہوجانے تک

امن عامہ کے آفیسر کو اس کے فرائض کی انجام دہی میں، الپرواہی  •

برتتے ہوئے رکاوٹ ڈالنا، خلل پیدا کرنا، یا بصورت دیگر رکاوٹ ڈالنا 

یراتی کار سرکار میں مداخلت،  قانون کے خالف ہے،  ٹیکساس تعز

 ۔38.15قانون دفعہ 

کسی بھی حاالت میں کسی پولیس آفیسر سے بھاگنے یا بچ  •

یں۔نکلنے کی کوشش   کبھی نہ کر

یں یف کی خالف ورزی کے لیے روکے جانے پر کیا کر  ٹر

 تو درج ذیل کیا جانا چاہیے: جب کوئی آفیسر آپ کو گاڑی کنارے کرنے کو کہے

 اپنی گاڑی کو جس حد تک ممکن ہو دائیں لے لیں۔ •

ہیں؛ اس وقت تک باہر نہ نکلیں جب تک ایسا کرنے کو گاڑی میں بیٹھے ر •

 نہ کہا جائے۔

 اپنے ہاتھوں کو آفیسر کی نظر میں رکھیں۔ •

یں۔ •  آفیسر کی ہدایات پر عمل کر

 اگر باہر اندھیرا ہو تو اندرونی بتی جالدیں۔ •

یعہ  • یں جب تک کہ آفیسر کے ذر کسی چیز تک پہنچنے کی کوشش نہ کر

 ایسا کرنے کو نہ کہا جائے۔

طلب کرنے پر اپنا ڈرائیور الئسنس اور مالیاتی ذمہ داری کا ثبوت )بیمہ(  •

یں۔  پیش کر

اگر سمن جاری کیا جاتا ہے تو، آپ سے سمن کے نچلے حصے پر دستخط  •

 کرنے کو کہا جائے گا۔ یہ جرم کی قبولیت نہیں ہے۔

سمن کے ساتھ معلومات کا ایک پیکٹ ہوگا جس میں آپ کو اس  •

یق کار کے بارے میں بتایا جائے گا۔معاملے کو حل کرنے   کے طر

کسی بھی حاالت میں کسی پولیس آفیسر سے بھاگنے یا بچ نکلنے  •

یں۔کی کوشش   کبھی نہ کر

یں  پولیس آفیسر کی ستائش کیسے کر

کی ستائش کرنا چاہتے ہیں تو درج  اگر آپ کسی آفیسر کی کارکردگی

 ذیل
 کیا جانا چاہیے:

بانی ستائش کرنے کے لیے  • آفیسر کے فوری سپروائزر یا آفیسر کے ز

یں۔ یژن کے سپروائزر سے رابطہ کر  پٹرول اسٹیشن اور/ یا ڈو

یژن اور/  • یری ستائش نامہ آفیسر کے پٹرول اسٹیشن/ ڈو ایک تحر

 ,Police Headquartersیا چیف آف پولیس کے پاس 

1200 Travis Street, Suite 1600, Houston 

Texas 77002  دیں۔کے پتے پر بھیج 

ے ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کا  • س ب  ن ا ج ی  ک ں  و ی ر ہ ش

ن ی س ح ت د  ا د ر  پ ٹ  ی ن ر ٹ ن یں،جو درج ذیل لنک پر  ا کا فارم بھر

یژن اور/  یں اور پٹرول اسٹیشن/ڈو دستیاب ہے اور اسے پرنٹ کر

 یا چیف آف پولیس کے پاس بھیج دیں۔
commend/www.houston tx .gov/pol ice/pd fs

at ion_from_ci t izen_form.pdf  

ستائشی خط موصول ہونے پر، اس آفیسر کو شہری کے خط کی  •

فائل ایک کاپی فراہم کی جائے گی اور اصل خط آفیسر کی ذاتی 

 میں لگادی جائے گی۔

ستائشی خط چیف آف پولیس کو درج ذیل ای میل پتے پر بھی  •

 بھیجے جاسکتے ہیں:

public.affairs@cityofhouston.net   
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