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نننآسٹ  ن ن-سٹ  نکمیونٹ 

نننظرننپرننتحفظننعوایم نننےکنکرن نننثان   فورسننٹاسکنلئ 

 رپورٹ  یک  سفارشات یک  وسط   ےک 2021

 آسٹ    شہر  برائ  
 

Together We Lift The Sky 

 نیز از آئیلین جیم کا کام آرٹ

 آرٹ Amplifier از ماخذ
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 کرنانننکاریننرسمایہن
  دوبارہ مٹ   حل دیگر  ےک  حفاظت عوایم
 فنڈ  لئ    ےک کرئ    کاری   رسمایہ 

 

 العامة  السالمة ميزانية  ملخص

 ننتعارف
 

،   الئ   مٹ   عمل اصالحات متعدد  دوران ےک   سالوں کئ    گزشتہ  مٹ   ضمن  ےک  تحفظ  عوایم ن   آسٹ    شہر   اندر   ےک  APD مٹ   جس  ہٹ 

 ۔ہ   شامل  بیھ کرنا   قائم دفت   کا   نگرائ    یک  پولیس اور   کروانا   تفتیش  یک  تعصب اور  سلوک امتیازی پر  طور  وار  سلسےل

 س  جانب  یک  افرسان ن    موت وایل  ہوئ   یک  راموس مائیکل مست   دوران ےک  چیت  بات ساتھ  ےک افرسان APD کو   2020 اپریل، 24

  یہ چنانچہ  ۔ہ   دیا  کر   تت    مزید  کو   مانگوں یک  کرئ    ختم کو   مساوات عدم  روا  دوران ےک  چیت بات  ساتھ ےک  افراد  ےک نسل و  رنگ  مختلف

  قویم  ایک یک   تشخیص نسیل  بعد  ےک  ہالکت  یک  فالئیڈ  جارج  ہاتھوں ےک  افرس  پولیس ایک  ےک  منیاپولیس کو،   2020 مئ   25 مانگٹ  

 ۔ گئٹ    بن حصہ  کا   تحریک

،  2020 اگست  لئ    ےک  کرئ    ثائ   نظر   پر  تحفظ  ایمعو  ن   کونسل  سئ   بعد،  ےک گواہ   اجتمایع یک  گھنٹوں  کئ    مٹ 

  ےک   نکالئ    حل   کا   اثر   متناسب   غت    ےک   تشدد   پولیس   پر   کمیونٹیوں  متاثرہ  دیگر   اور   افراد   ےک   نسل  و   رنگ   مختلف  ۔کیا   پاس  بجٹ   تاریخ    ایک

 ۔ ہ   پرعزم   لئ    ےک کرئ    نافذ   کو   تبدیلیوں مٹ   پالییس اور  تبدیلیاں ثقافئ   آسٹ    شہر  لئ  

 عکایس یک   تبدییل مٹ   بجٹ  یک  زیادہ س  ڈالر  ملٹ   $ 153.2  جو  ہ   دی منظوری یک  بجٹ APD ےک ڈالر  ملٹ   $ 290 تقریبا  ن   کونسل

  یک   ہدایت  یک  کرئ    مختص دوبارہ س طریقوں ذیل مندرجہ کو   ملٹ   $ 153.2  مٹ   فنڈنگ  یک  پولیس  مٹ   بجٹ  شدہ  منظور  اس  ۔ہ   کرتا 

 : ہ   گئ  

ن • ننکاریننرسمایہندوبارہنناورننگهٹائٹ  نائلگننمٹ     کو   فنڈنگ یک   APD ٹ 
 
  کالس  کیڈٹ  پر  طور  بنیادی  – تک  ڈالر  ملٹ   $ 31.5 تقریبا

  خاندائ   ، EMS  لئ    ےک ردعمل ےک  COVID-19 خدمات، اور  رہائش امدادی مستقل س رقم  اس تاکہ  – کر   ےل س ٹائم  اوور  اور 

، یک  قوت افرادی تھام،  روک یک  تشدد  تحفظ،   اور  گاہ  پناہ  لئ    ےک تشدد    کاری  رسمایہ مٹ   پروگراموں  دورسے عدد تم اور  ترق 

 ۔ سےک جا  یک

  متعلقہ س ان اور ) کو   کاموں  متعدد  ےک  APD کریںننمنتقل •
 
 ۔دوران ےک سال  مایل س  APD(کو  فنڈنگ یک   ڈالر  ملٹ   $  76.6  تقریبا

، فرانزک مٹ   ان ، کال   911/ مواصالت  سائنرس  یٹجک سینت   ۔ ہٹ   شامل امور  داخیل اور  مدد،  است 

  تقریبا  مٹ    فارمز  پلیٹ متبادل ےک تعاون  ےک کمیونئ    اور  تحفظ  عوایم س APD فنڈ، حفاظئ   ثائ    نظر  ک یا دیںنتشکیل •

،  ےک کرئ    منتقل پر  طور  ممکنہ کو   رقم  یک   ڈالر  ملٹ   $  45.1  ۔ ہ   گیا   کیا   ےط ذریع  ےک عمل ےک  ثائ   نظر   ےک  بھر  سال کہ  جیسا   لئ 

 

 

 

 

 کرئ    فراہم   کو  شفافیت اور  آزادی
،   ےک  فرائض بعض ےک APD لئ 

 ۔کریں  منتقل مٹ   نگرائ   یک  شہریوں
 

  ممکنہ  جنہٹ   لٹ   جائزہ کا   کاروائوں  ان
پشت    ےک تحفظ عوایم دیگر  پر  طور 

ٓ
  ا

 ۔ہ    سکتا  جا  کیا   منتقل مٹ  
 

 شاٹنسنیپنکانننبجٹنےکنحفاظتنعوایم

ن
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  عوام مٹ    عمل ےک ( RPS) کرئ    ثائ   نظر  پر   تحفظ  عوایم اور  بجٹ  ےک تحفظ  عوایم وہ کہ  دی بیھ  ہدایت یہ  کو   مینیجر  سئ   ن   کونسل

کت یک  ۔ آجائٹ   واپس مٹ   کونسل  دوران ےک وسط  ےک  سال مایل  2021 لئ    ےک  کرئ    ترمیم   مٹ   رسر

، جواب  ےک کارروائیوں  ان یک  کونسل   ےک  کرئ    ثائ   نظر   پر  تحفظ  عوایم کمیونئ  -سئ   ایک کو   ٹیم یک  قیادت انتظایم اپئ   ن   منیجر   سئ    مٹ 

 ۔ جاسےک کیا   غور  پر  طریقوں نئ    ےک کرئ    تعاون  اور  مدد   یک  کمیونئ    مٹ   اوقات مشکل تاکہ سونئ   داری ذمہ  یک  بنان    فورس ٹاسک ( RPS) لئ  

 ۔ ہ   کرئ    فراہم خاکہ ایک کا   کاموں  گئ    کئ    مکمل تک ابیھ ےک  فورس  ٹاسک RPS اور  سفارشات یک  سال وسط رپورٹ یہ
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RPSننپیغامنایکنسننجانبنیکننصدرانننےکنفورسنٹاسکنن 

، لمحہ  تاریخ    ایک یہ   ہماری کم  از  کم   ہ 
 

،  زندیک   موجودہ  مٹ   ملک اس کہ  مٹ 

  رسر  از  پر  تحفظ  عوایم اور  پر  پولیسنگ
 مقایم اور  قویم  لئ    ےک کرئ    ثائ   نظر   نو 

واز  زور  ُپر   ایک یک   بغاوت پر  سطح
ٓ
 ۔ ہ   رہ  جا   اٹھائ   ا

  شہر  تمام  ےک ملک   جب ہ   وقت  ایسا  ایک یہ
 

  ےک پولیسنگ ساتھ ےک سنجیدیک

  کاری  رسمایہ مٹ    کرئ    تالش حل متبادل  ےک تحفظ  عوایم اور  کرئ    ختم کو   فنڈز 

  کئ    مٹ   بھر  ملک اور  پر  طور  مقایم یہاں لمحہ،  یہ ۔ہٹ   رہ   کر   غور  ر پ کرئ  

  ہماری  تک سالوں
 

  یک  رہن   محفوظ ہمارے اور  کردار   ےک پولیسنگ  مٹ   زندیک

  بغاوتوں ان ۔ہ   کرتا   عکایس یک  کام  ےک کمیونئ    ےک  لین   جائزہ تنقیدی  کا   صالحیت

، نتیج   ےک   ایک کہ  جو  ہ   دی  تشکیل فورس ٹاسک  یہ ن   آسٹ    شہر  مٹ 

کہ سئ  -کمیونئ    ۔ لئ    ےک  کرئ    ثائ    نظر  پر   تحفظ عوایم  ہ   فورس  ٹاسک مشت 

  ن   ہم اور  کیا   منعقد  اجالس  ا ک  فورس  ٹاسک پہال   اپنا  کو   2020 اگست 24 ن   ہم

  کو   کام  اہم اس
 
وعات ن   ہم ۔ہ   کیا   طلب اجالس  ماہ ہر   لئ    ےک بڑھان    آگ  رسر

  دیگر  یا   ہسپانوی لئ    ےک رکھن   سامئ   ےک  عوام کو   اجالسات تمام  اپن   ہ مٹ  

  بیٹھے   گھر   یہ ۔تھا  کیا   فیصلہ کا   کرئ    فراہم ترجمائ    مٹ   زبانوں کردہ  درخواست

  ایک  کا   کوشش  یک  بنان    گفتگو   رسائ   قابل ایک مٹ   معنوں حقیق   لئ    ےک لوگوں

 ۔ ہ   حصہ

 یک  پولیسنگ آغاز   کا   عمل اپن   ن    ہم کرئ    تیار  سفارشات کوئ    ہم کہ  پہےل  س اس

ان ےک  فورس ٹاسک ۔ کیا   کر   جان کو   تاری    خ  یک  پولیسنگ  ن   گروپ  ورکنگ ایک ےک ممت 

نظر  کو  تاری    خ 
ّ
  ساتھ  ےک غالیم اور  کاری  نوآباد   جو  دی، ناب  الئن  ٹائم ایک ہوئ   رکھن   مد

وع  ۔ ہ   ہوئ   پذیر   اختتام مٹ    2020 پر  طور  مقایم مٹ   آسٹ    اور  ہ   ہوئ   رسر

  ۔یک  اخذ   رہنمائ   لئ    ےک  سازی فیصلہ اور  انتظامات ہمارے  نت     اقدار  لئ    ےک  کرئ    رہنمائ   یک   کام  ہمارے ن    ہم پھر   س، الئن ٹائم  ہماری

  دیئ   کام  کا   کمپاس   رہنما   ایک لئ    ےک  کرئ    ثائ    نظر  پر   تحفظ عوایم کر   مل ساتھ   ایک یہ  اور  پائ    نما  نشو  پر  طور  اجتمایع ن   اقدار  ہماری

 ۔ ہٹ  

  حتم  لئ    ےک  کرئ    ثائ   نظر   پر  تحفظ عوایم س جانب یک  گروپ  ورکنگ  ےک  فورس ٹاسک  ہمارے ہم کہ  ہ   مقام کا   فخر  یہ  لئ    ہمارے

  کہ  ہٹ    رہ   کر   جمع ٹ  م  جواب ےک  ہدایت اس  گئ    دی کو   مینیجر   سئ   س  جانب یک  کونسل  سفارشات یہ  ہم ۔ ہٹ    رہ   کر   شیت   تجاویز 

کت  یک  عوام  مٹ   عمل ےک   کرئ    ثائ    نظر  پر   تحفظ عوایم اور  بجٹ  ےک تحفظ  عوایم وہ   ےک سال مایل 2021 لئ    ےک کرئ    ترمیم مٹ   رسر

   جائٹ   مل سفارشات حتم  یک  فورس ٹاسک  مٹ   حےص آخری  ےک  رپورٹ  اس کو   آپ  ۔آجائٹ   واپس مٹ   کونسل  دوران ےک  وسط
 

 ۔ یک

 

 

 

 

 

 

 

Hear Our Voice   رٹ کا کام از ہییل
ٓ
ا

رٹ  Amplifierج  پوپ ماخذ از 
ٓ
 ا

https://austintexas.gov/publicsafety/task-force
https://austintexas.gov/publicsafety/task-force
https://austintexas.gov/publicsafety/task-force
https://austintexas.gov/publicsafety/task-force
https://austintexas.gov/publicsafety/task-force
https://austintexas.gov/publicsafety/task-force#CCTFTL
https://austintexas.gov/publicsafety/task-force#CCTFTL
https://austintexas.gov/sites/default/files/files/RPS%20Task%20Force%20Values%20Document.pdf
https://austintexas.gov/sites/default/files/files/RPS%20Task%20Force%20Values%20Document.pdf
https://austintexas.gov/sites/default/files/files/RPS%20Task%20Force%20Values%20Document.pdf
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ن ےک  فورس ٹاسک  ہم  س حیثیت یک  صدران بنائ
ُ
وں تمام ا   چاہٹ    کرنا   ادا  شکریہ کا   ممت 

 
  مہارت سماعت، یک   گھنٹوں  کئ    ن   جنہوں  ےک

ان سارے  بہت  ایےس ےک  کمیونئ    ہم ۔یک  جدوجہد  کر   مل  ساتھ  ایک لئ    ےک  کرئ    تیار  کو   خاگ  اس ےک کام   اور  کیا   وقف کو    کا   کاموں  ےک  ممت 

ام بیھ   رصف اور  سوچن   پر  طور  اجتمایع ن   جنہوں  لیکن  تھے نہٹ    مٹ    فورس  ٹاسک جو  ہٹ   کرئ    قدر   یک  اس اور  ہٹ   کرئ    احت 

،  کرنا   کیےس  ثائ   نظر  پر  تحفظ عوایم بلکہ   نہٹ   پولیسنگ   لئ    ےک کرئ    مدد  ہماری  مٹ   کرئ    بات  مبئ    پر  حقیقت  زیادہ  مٹ   ضمن اس ہ 

 ۔ دن   کر   وقف پر  طور  رضاکارانہ گھنئ    سینکڑوں

 

 

 

 

 

 

 اوکس  برائن روجس  ایکس  پاؤال 

ف کمیونٹت   
ٓ
،  شہر  (CCU) یونائٹیڈ کلر   ا  آفس   ایکویئ   آسٹ  
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نننفورسنٹاسک اننےکننکمیونٹ   ننممبر
 لیگ اربن ایریا  آسٹ    ۔  ڈنالپ کوئنیس •

 انیشیٹو ہیلتھ کمیونئ    ایشٹ    آسٹ    -  ایزیل ہییل •

 پروجیکٹ  ڈیفینس فیت   ٹیکساس ۔جانسن جیِسکا  •

 (GAVA) آسٹ   !  واموس/ آسٹ    Go!  -  گوزمان  مونیکا  •

•  
ّ
 allgo - ہیل پریِسل

 کیت    انٹیگرل - ہینڈیل ڈان •

س  کرس •  سیڈ  ایپل ٹیکساس ۔ ہت 

 لیڈرشپ روٹس  گراس  ۔ جانسن ڈیوڈ  •

 پروجیکٹ   جسٹس رسوائور   ۔لیوس امینڈا  •

ف ایڈوانسمنٹ د  فار  ایشن ایسویس نیشنل -  لنڈر  نیلسن •
ٓ
 (NAACP) پیپل  کلرڈ   ا

 ئ  لت    جسٹ ۔مچل کیتیھ •

 اتحاد  جسٹس آسٹ    ۔مور  چاس •

ی •  کمیشن   کرائم  آسٹ    گریت    ۔رابرٹس  کت 

ف کمیونٹت     -  روجس ایکس  پاؤال  •
ٓ
 ( CCU) یونائٹیڈ   کلرس  ا

ٹت     سول امریکن ۔سمپسن میٹ •  (ACLU) یونٹ    لت 

 ICE Fuera de  Austin ۔ٹوّریس اِلیسیا  •

ڈکشن ہارم  ٹیکساس -  گریزیائ    کیٹ •  االئنس رر

انننےکننفورسنٹاسکننآسٹ  نننشہرن  ننممبر

 منیجر  سئ   ڈپئ   -  وانڈرمائیڈ -رویرا نوریا  •

نو  رے •
ّ
 منیجر سئ   اسسٹنٹ -  آریّل

 منیجر  سئ    اسسٹنٹ عبوری -  جونز  شیٹ    •

، ۔ مسقدین فرح •  دفت   کا   نگرائ   یک  پولیس  ڈائرکت 

 آفس  ایکویئ   آفیرس، ایکویئ   چیف  -  اوکس برائن •
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 دینانننتوجہنننرنپنلوںنواننناٹھان ننننقصاننراستنبراہننزیادہننسننسبننسننسسٹم

RPS مٹ   سفارشات  یک  فورس  ٹاسک اور  خاگ  سارے  ےک کاموں  ن   گروپ  ورک ےک  مشغولیت  ساتھ ےک  کمیونئ    خت    معئ    ےک فورس  ٹاسک  

 اور  مشغولیت ہ افراد  وال  اٹھان   نقصان  راست براہ  زیادہ س سب س  سسٹم کہ  ہ   یک  قیادت یک  کوششوں  یک  بنان    یقیئ   کو   بات اس

 یک  سفارشات  یک   ان کو   افراد  ایےس ن   گروپس   ورک سارے  بہت ہمارے دوران ےک  عمل سارے اس  ۔ بنٹ   مرکز  کا   ڈیزائن ےک ترشاسفا ہماری

،  ےک کرئ    مشغول مٹ   تشکیل ، ہوئ   متاثر   راست براہ  زیادہ س سب  جو  لئ    س سب ۔ہ    اٹھایا  فائدہ  س  مواقع اور  عملیوں حکمت   کئ    ہٹ 

  وال   سنئ   گت    شہر  ایک کو   2021 اپریل 10  کوششٹ    یک  فورس ٹاسک RPS  یک  بنان   مرکز  کا   توجہ  کو   افراد  وال  ان  اٹھ نقصان  راست براہ  زیادہ

 پہنچٹ    پر  عروج اپن   ستھ ےک سیشن

، ، ASL مٹ   جس  اور  ہسپانوی  اردو، کورین،  مینڈارن، بریم،  عرئ 

  اس ۔ تھٹ   دستیاب بیھ خدمات  یک  ترجمائ    مٹ   زبانوں ویتنایم

ان ےک  کمیونئ    زیادہ س 150  مٹ   سیشن ل وا سنئ    ہوئ   شامل ممت 

 تجربات   اپن   ساتھ  ےک  تحفظ عوایم مٹ   شہر  ہمارے ن   جنہوں

،  سکئ   کر   طرح کس   ثائ   نظر   پر  تحفظ  عوایم ہم کہ  یہ نت      اس ہٹ 

  پر  طور  ذائ   ن   فورس  ٹاسک ۔کئ    شیت   خیاالت  اپن   مٹ   ضمن

 ۔یک   قبول  گواہ  ذریعہ ےک ویڈیو  اور  آڈیو  تحریری، کر،  ہو  حارص  

Facebook  ن    ہم ۔ دیکیھ گفتگو   یہ ن   افراد   زیادہ   س 1200  پر  

 : ہ   ذیل درج  خالصہ ایک کا   اس  سنا  مٹ   اس کچھ  جو 

  کریں  منتقل مٹ   خدمات  یک  کمیونئ    س APD کو   فنڈز  .1

 : جیےس

 بھال   دیکھ یک  صحت •

وں آور  نشہ •   ےک  صحتیائ   س ان اور  استعمال ےک چت  

 ککلین  مزید  لئ  

• COVID-19   بھال   دیکھ یک  

 خدمات  یک  صحت دمایع   •

 مکانات  رسائ    قابل اور  کفایئ   •

 کرنا   ختم  کو   تحفظ عدم یک  غذا  •

  اور  متاثرین  ےک بدری  ملک  ICE اور  بربریت  یک  پولیس •

 امداد مایل کو   خانہ اہل ےک متاثرین

  کو   خاندانوں متاثرہ  س طوفان ےک رسما  موسم حالیہ اور  وباء عالم •

 امداد مایل

 یک   ان کو   افراد   ےک  کمیونئ    س جانب یک  پولیس .2

،  یک  زبان  جنس،  نسل، ،  کئ    تنگ  ہراساں،  پروفائل،  س  وجہ  یک  حیثیت  یک  شہریت  اور   رکاوٹٹ    ملئ    یک  جان    لگان    الزام  جھوٹا   اور   جان 

 کہانیاں  یک  خانہ اہل ےک  افراد  وال  ہوئ   ہالک ہاتھوں ےک  APD کہانیاں؛  جلئ  

کاء نوجوان .3  ہوئ   شکار  کا   الئن پائپ  یک  جیل س  اسکول اور  جان   بنان   نشانہ ذریعہ ےک  سلی پو  ن   رسر

 یک   بات پر 

 

We Are American  آرٹ کا

کام از سیلسیٹ بائرس ماخذ از 

Amplifier آرٹ 



8  

 

URDU 

 

نندیناننتوجہننپرننوالوںناٹھان ننننقصاننراستننبراہنزیادہنسنسبننسنسسٹمنن

 (نجاری)

 
 ورت رص    یک  والوں  اٹھان   فون مٹ   9- 1-1 وال  بولن    زبانٹ    متعدد  لئ    ےک جان   دن   جواب مناسب  س جانب یک  پولیس .4

 کہانیاں  یک  کرئ    کام  کر   مل ساتھ ےک  ICE کا   APD لئ    ےک  کرئ    بدر   ملک کو   باشندوں آسٹ    وطن  تارکٹ   / دستاویزی غت   .5

 مالزمتٹ   اور  مشاورت، متعلق س  صحت ذہئ   رہائش، مزید  لئ    ےک لوگوں  وال  ہوئ   گھر   ن   .6

 فقدان   کا   اعتماد  پر  پولیس سبب ےک  یتبر بر   یک  پولیس  اور  دھمکیوں یک   پولیس خالف  ےک  افراد  ےک نسل و  رنگ  مختلف .7

 ہ   کرئ    نظرانداز  یا  ہ   دیئ   کر   خراب مزید  کو   صورتحال پولیس کیونکہ  کرنا   پرہت     س کرئ    فون کو   پولیس .8

 کرنا   کام  پر  طور  ےک  الئن  پائپ  لئ    ےک پولیس  کا   کیت    ہیلتھ لئ    ےک کرئ    ثابت  مجرم کو   لوگوں خواہاں ےک  بھال دیکھ  .9

 : جیےس چاہن   جان    کئ    حوال  ےک  افراد  ور  پیشہ  یافتہ تربیت  عالوہ ےک  پولیس امور  قعلمت  س جرائم غت   .10

 بحران  کا   صحت دمایع   •

 افراد وال  ہوئ   گھر   ن   •

 ورزیاں خالف یک  ٹریفک •

 شکایات  یک  شور  •
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 RPSنتسفارشاننناورننتفصیالتنیکننگروپوںننورکنےکننفورسنٹاسک

 

 RPS کو   2021  اپریل 15 پر  سفارشات ان ۔ہ    ذیل درج خالصہ کا   سفارشات  کردہ  تیار  ذریعہ ےک  گروپس   ورکنگ آٹھ   1فورس  ٹاسک  

  رائ  
 

وں پر  طور  باضابطہ  انہٹ   اور  تیھ  گئ    کرائ    دہندیک   کرئ    عکایس یک  اقدار  رہنما  یک  فورس  ٹاسک سفارشات یہ  ۔تھا  اپنایا  ن   ممت 

،  نقصان کو   کرئ    کاری  رسمایہ مٹ   عمیل حکمِت   جامع لئ    ےک حفاظت یک  کمیونئ    جو  ہ   کرنا   ختم کو   نظاموں  ایےس بنیاد   یک  جن  ہٹ 

   یک  عزم ہمارے لئ    ےک کرئ    پیش حل مدئ   طویل اور  پائیدار  سفارشات یہ کہ  ہ   خواہش  یہ  ہماری ۔ہٹ   پہنچان  
 

 کریں،  نمائندیک

  کو   مساوات نسیل
 
 ۔عکایس ایک یک  کرئ    کام  کر   مل ساتھ ےک عہدیداران اور  کمیونئ    لئ    ےک بڑھان    آگ

 

 

  براہ کو   جات محکمہ مذکورہ مٹ   سفارشات  یک  گروپ  ورک جو  لئ    ےک بچن   س تصادم  ممکنہ بیھ  کیس  ےک مفادات  مٹ   سفارشات 1

 ۔ کیا   پرہت     س کرئ    ووٹنگ پر  سفارشات  ان ن   عملہ ےک  شہر   ہو، کرتا   انداز  اثر  تراس

Hear Our Voice  آرٹ کا کام از

 کرسٹین ہیپنر 

 آرٹ Amplifierماخذ از 

https://austintexas.gov/publicsafety/task-force?fbclid=IwAR3FmmAhQeDdeM06tm6FZoZwcazWfSTnOu9E_ZF_xkfJbZKf1NOmUM1W-HU
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ن نننکمیونٹ  نننمٹ  وننازنننیکننایکویٹ 
َ
نننےکنکاریننرسمانہنرِسن  ننگروپننورکنگنلئ 

 

یم اپ ایےس : مقصد ورت یک  پولیسنگ  جو  تشکیل اور  شناخت یک  میکانزم است   اور ہوں  کرئ    ختم کو   رص 

 ۔ہوں کرئ    کاری  رسمایہ  مٹ   کمیونٹت     متاثرہ   لئ    ےک کرئ    ر دو  کو   مساوات عدم دیرینہ جو 

 paulax@mamabaila.com روجس، ایکس پاؤال : کریںننرابطہ

اننےکنگروپننورکنگ ن:نممبر

 ممت   فورس  ٹاسک RPS روجس، ایکس  پاؤال 

؛ فورس ٹاسک  RPS گوزمان،  مونیکا                                            : میل  ای ممت 

moni - ca@goaustinvamosaustin.org 

الیس؛ ماریسا    بلیک؛   اینڈریا   marisaperales@hotmail.com: میل  ای پت 

 andrea@mayfirst.org: میل ای

؛  ایلیاس  elangcortez@harmreductiontx.org: میل  ای کورٹت  

 ralvarez@canatx.org: میل  ای الواریز؛ راؤل

 nyekaarnold@gmail.com:  میل ای  آرنلڈ؛  نائیکا 

  روسیو  amymichelemadore@gmail.com:  میل ای ماڈورے؛  ایم

لوبوس؛ 
ّ
 gov.Rocío.Villalobos@austintexas: میل ای وّل

 jasmin.navin.patel@gmail.com:  میل ای پٹیل؛ جیسمٹ   

ی؛  ریکارڈو   ricardo.garay1@gmail.com: میل ای  گت 

نسباقننوننسیاقناورنننمنظرننپس

  ہوئ   س وجہ یک  ناکامیوں وار  سلسےل  مٹ   کرئ    حمایت یک   بھالئ    یک  کمیونئ    س طریق   امتیازی غت   اور  لماع  پیدائش یک   تشدد  اور " جرائم"

 ہم کہ  جیسا  ،ہ   ہوتا  بیھ  س وجہ  یک  ظلم اور  الپرواہ ساخئ   بلکہ ہ   ہوتا  پر  طور  باہم  رصف نہ تشدد   کہ  ہٹ   کرئ    تسلیم ہم ۔ہ  

  ےک حفاظت یک  امالک زدہ  سیالب کم،  یک  مکانات وال   قیمت  کم  مٹ   شہر  اور  دوران ےک  طوفان ےک  رسما  موسم  حالیہ وباء، عالم اس ن   سب

مدئ   اور  مداخلت،  مناسب  لئ  
ٓ
عمل  ےک کم   مٹ    ا

ّ
 پولیسنگ  وہ کہ  ہٹ    کرئ    مطالبہ س شہر  ہم  ۔ہ   کیا   مشاہدہ کا   اس پر  طور  باقاعدہ مٹ   رد

 کمیونٹیوں  ہماری جو  کریں  منتقل مٹ   خدمات  اییس کو   وسائل مخوص ان اور  روکٹ   کو   ریاک  رسمایہ مٹ   عمل طرز  جابرانہ اور  پرتشدد  ےک

وریات یک  ۔ ہٹ    گئ    یک  ڈیزائن لئ    ےک  کرئ    پورا   کو   رص 

  لئ    ےک کرئ    تحفظ  کا   دولت اور  امالک س استعمال ےک  تشدد  ہم کرےک،  حاصل معلومات  متعلق س  تاری    خ یک  پولیسنگ  مٹ   آسٹ    اور  امریکہ

  سوچ   یک  کیسر   نسل اور  استحصال ۔ہٹ   سکئ   سمجھ پر  طور  بہت   کو   کردار   تاریخ    ےک اداروں وال   کرئ    نافذ  قانون پر  طور  ےک  کانزمیم ایک

  تقسیم موجودہ  یک   دولت نسیل  مٹ    ملک ہمارے ۔گیا   بن  ملک مند   دولت س  سب  کا   دنیا  امریکہ ذریع  ےک عمل طرز  اور  پالیسیوں  سمجیھ

  داری رسمایہ نسیل  ۔ہ   نہٹ    پر  طور  حادثائ  ( کمپئ    اینڈ  مِکنیس ،2019" اثر، معایسر  کا   کرئ    ختم  کو   فرق ےک  دولت نسیل" کریں  مالحظہ)

  سمیت دولت اور  آمدئ    صحت، ن    نظام ےک
 

، کردیا   داخل کو   بندی  درجہ نسیل  مٹ   پہلوؤں  تمام  ےک  زندیک  کمیونٹیاں  فام  سفید  مٹ   جس ہ 

،   اوپر  س سب ، س سب یاںکمیونٹ   فام  سیاہ ہٹ  ، آسٹ    آج ۔درمیان ےک ان کمیونٹیاں   یک  نسل  و  رنگ مختلف  دیگر  اور  نیجے   اور  فام سیاہ  مٹ 

وزگاری  غربت، مٹ   کمیونٹیوں  براؤن ح یک  تحفظ عدم ےک  رہائش اور  بت    اور  الئننگ ریڈ  جیےس عمل طرز  تاریخ   متعلقہ ۔ ہ   زیادہ س سب  رسر

 س نسل و  رنگ  مختلف   اکت   پر  طور  متناسب غت   مٹ   آسٹ     کہ  جو  ہٹ   گئ    بن  گروہ  رافیائ  غج ےک غربت  مٹ   نتیج    ےک امتیاز  مٹ    رہائش

 ۔ ہٹ    دیئ   توجہ پر   کمیونٹیوں  جغرافیائ   ان سفارشات ہماری  ۔ ہٹ   کمیونٹیاں  وایل رکھن   تعلق

 

Build Communities  کا آرٹ

کام از کرسٹین جوش ماکفی 

 آرٹ Amplifierماخذ از 

mailto:paulax@mamabaila.com
mailto:ca@goaustinvamosaustin.org
mailto:marisaperales@hotmail.com
mailto:andrea@mayfirst.org
mailto:elangcortez@harmreductiontx.org
mailto:ralvarez@canatx.org
mailto:nyekaarnold@gmail.com
mailto:amymichelemadore@gmail.com
mailto:jasmin.navin.patel@gmail.com
mailto:ricardo.garay1@gmail.com
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نسفارشاتن

  کو   کاری  رسمایہ یک  پولیسنگ گروپ،   ورکنگ لئ    ےک  کاری  ہرسمای دوبارہ  یک  ایکویئ   کمیونئ    کا   فورس ٹاسک لئ    ےک  کرئ    ثائ   نظر   پر  تحفظ عوایم

،  یک   کمیونئ    اور  کرئ    کم سٹ    لئ    ےک کرئ    کاری  رسمایہ  مٹ   حفاظت  اور  ترق   استحکام، بھالئ 
ٓ
ف کوالئ    اور  کونسل  سئ    ا

ٓ
  یک  کمیشن  الئف ا

 ۔ ہ   رکھتا  سفارشات  ذیل مندرجہ مٹ   خدمت

وریات اہم اور  گئ    دن   بنا  محفوظ غت   زیادہ س  سب ےک  آسٹ    الحال  ق   نننراستنبراہ ،فوری  یک  باشندوں  رہ   کر   سامنا  کا   رص    نت     مددنمعاش 

ننطویل  مٹ   ایکویئ   کمیونئ   ورت  یک   ہ دونوں،کاریننرسمایہنمستحکمنناورننمدن   : ہٹ   کرئ    سفارش یک  اقدامات ذیل مندرجہ ہم  ۔ہ   رص 

وریات  یک  محلوں ایےس 10 جےس کرےننکاریننیہمارسنننیکننملٹ  ن$نن11نکمننازننکمننسننبجٹنےکنسالننمایلنموجودہننشہرن .1   کرئ    پورا   کو   رص 

ن    پر   2-1-1 جہاں گا   جان   کیا   استعمال لئ    ےک
ٓ
، زیادہ مقدار   یک  گروہوں  غریب مطابق ےک  کالز   وایل ا ح،  اعیل یک   روزگاری ن   ہ    رسر

، محدود  تک  بیمہ  ےک صحت وریا بنیادی  یا / اور  تعداد   زیادہ   یک  معامالت ےک  کوویڈ   رسائ    یک   درج   اعیل لئ    ےک  مدد  یک   ترص 

ورت  : کریں  مالحظہ ۔ ہ   رص 

051e9503d4338btx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9-https://coh-  

6469c7a343881a1 

نننشہرن .2 ننکمیونٹ  ننایکویٹ  ننطویلنمٹ  نننےکنکرن نننحمایتنیکننکاریننرسمایہنمستحکمناورننمدن  ننن2021-22نسالنمایلننلئ  ننساالنہنمٹ 

ن۔کرےننکاریننرسمایہنیکننڈالرننملٹ  ن$ن44.8

aننایکننسننتعاوننےکننہیلتھنپبلکنآسٹ  ننشہرنن۔ ننمقایمنواقع،نتحتنےکننعمیلنحکمت  ننذریعہنےکنتنظیموںنیکننسطحنزمیٹ 

نننمینیج ننےکننشہرنناورننوالننجان ننکئ  ننن‘‘ہبسن’’نمحلوںنانتظامنزیرننےکننآفسنایکویٹ  ننمٹ  ن:نتاکہنگانننکرےننکامنننترقیان 

i.  ن ایک  لئ    ےک رہائشیوں وال  رہن    مٹ   اختیار  دائرہ ےک مراکز مدینشدہنگارنٹ 
ٓ
ننیکن راست براہ کہ  جو  ،پروگرامنپائلٹننا

  نقد  دیگرےنبعدن
 

ننڈالرننملٹ  ن$ن12نکلننن۔سےک جا  یک  نگرائ   یک  تقسیم اور  نفاذ  ےک  اس ہوگا، مٹ   شکل  یک  ادائیگ

 ۔ساالنہ

ii. نننےکننشہرن   گئ    کئ    مقائ  ذریع  ےک   عمل  مبئ    پر   کمیونئ    بھیجٹ    مٹ    مراکز   ےک   محلوں  کو   وسائلننموجودہنناورننننئ 

، کیا   تقسیم  مطابق ےک  ترجیحات مدئ   مختص   ۔ہ   شامل  شمولیت  خت    معئ   یک  رہائشیوں مٹ   جس  جان 

iii.  ےک(  ڈالر  ملٹ   $ 32.5  کل) کاری  رسمایہ اضاق   یک  ساالنہ ساالنہ ڈالر  ملٹ   $ 6.5  مٹ   مرکز  ہر  س  طرف یک  شہر  

وریات مدئ   طویل یک   کمیونٹوں  ساتھ، ےک عزم ، کرنا   خرچ کیےس  کو   فنڈز   اور  لئ    ےک کرئ    نشاندہ  یک  رص    یہ  ہ 

 ۔ کریں  کام  کر   مل ساتھ  ےک رہائشیوں لئ    ےک کرئ    مقرر  ترجیح

ناستعمالننکانننفنڈزننسننبجٹنےکنسالننموجودہ

ن کو   شہر 
ُ
ان کمیونئ    مقایم  لئ    ےک کرئ    نشاندہ یک  کمیونٹیوں  ا   رسمایہ ایکویئ   کمیونئ    فوری کو   جن چاہن   کرنا   کام  کر   مل ساتھ ےک ممت 

  آسٹ    ۔ ہٹ   واضح  ہ بہت شمار  و  اعداد  ۔ہ    شامل کرنا   سامنا  کا   تشدد  ساخئ   مٹ   تاری    خ  یک  جن اور  گا   پہنجے   فائدہ زیادہ   س سب س کاری

وں ایےس کہ  ہٹ    دین   تجویز  ہم  ۔ہٹ   دوچار  س کاری  رسمایہ کم  اور  پولیسنگ زیادہ   س حد   وقت بیک  جو   ہٹ    محےل ایےس  س بہت  ےک
ّ
  ےک  محل

  سب یک  چیلنجوں  سیکت   کراس  مٹ   جن جان    کیا   استعمال کا   ڈیٹاسیٹس ذیل  مندرجہ لئ    ےک دین   ترجیح  انہٹ   اور  کرئ    نشاندہ یک  قوںالع

 : ہ   موجود  تعداد   زیادہ س

، مجمویع پولیسنگ،  زیادہ س حد  •  شمار  و  اعداد  ےک  گشت  اور  نگرائ 

 / https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer:  ز کال  گئ    یک  پر   211 مطابق ےک  قسم یک   کال  اور  کوڈ   زپ •

https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1
https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1
https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1
https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1
https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1
https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1
https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1
https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1
https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1
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index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1 

حٹ    یک  روزگار  جزوی  اور  روزگاری ن   •  رسر

 محےل  وال   آمدئ   کم  اور  غربت •

ل نشاندہ یک   جن عالق   قابل ےک  توجہ •   -https://central : ہ   گئ    یک  مٹ   رپورٹ  ڈیموگرافکس 2020 ہیلتھ  سنت 
ort_2020_2020_09_04.pdf020/09/demographic_repcontent/uploads/2-health.net/wp   برتاؤ  دمہ،  مٹ   جس  

  / MAP) کوری    ج   انشورنس شمار؛ و  اعداد  متعلق س  پریرسر   بلڈ  ہائ   اور  ناکایم،  یک  دل  ذیابیطس، ، COPD صحت، یک
Medicaid /ہٹ   شامل حمل و  نقل اور ( ہ   نہٹ   انشورنس 

، ایےس: تحفظ عدم ہاؤسنگ • ، گئ    یک  مٹ    رپورٹ یک  منتقیل نشاندہ  یک  جن  وہ جیےس عالق    کا   گھری  ن   اور  داری افارسر  جہاں  ہ 
 ہ   ہوا  بنا   خطرہ

 ہ   خطرہ کا   سیالب جہاں عالق   ایےس •

 ہ   فقدان کا   چھاؤں یک   درخت مٹ   عالقوں جن •

،  ےک  کچرے  فیلڈز، براؤن •   ہوئ   بےس  قریب  ےک مراکز  ےک صفائ    یک  پائ    گندے  اور  سائیکلنگ  ری ڈھت 
ّ
 محےل

، نہٹ    رسائ    تک اسٹورز  گرورسی  یا  اشیاء یک  پین   کھان    تازہ جہاں  عالق   وہ:  تحفظ عدم کا   غذا  •  ایپل TX حالیہ نشاندہ  یک  جن ہ 
 ہ   گئ    یک  مٹ   رپورٹس  یک  سیڈ 

 ( Payday) جگہٹ    یک   والوں دین   قرض واجب غت   •

• COVID-  ح، یک  اموات معامالت، شدہ  تجدید   ڈالنا   نظر  پر  شمار  و  اعداد  تک  ویکسٹ    اور  دستیائ    یک  سائٹ ٹیسٹنگ رسر
 رسائ  

وں ایےس 10 شہر  س  توسط ےک  آفس ایکویئ  
ّ
ہ  ق   ڈالر $ 100000 لئ    ےک محل

ّ
  دوران ےک  وباء عالم اس ن   جنہوں گا   کرے  مخصوص محل

ورت  کو   شہر  س  توسط ےک  آفس ایکویئ   ۔ ہ   کیا   سامنا   کا   اثرات معایسر  اور  صحت زیادہ س سب   اور  کرئ    شناخت یک  رہائشیوں مند  رص 

،  ےک کرئ    تقسیم نہٹ   اور  ہٹ    مشغول ساتھ ےک رہائشیوں ہ  س پہےل جو  وہ  ہوگا  کرنا   مشغول کو (  تنظیموں) پارٹت    کمیونئ    ایےس لئ 
ُ
  اپئ   ا

  امداد، نقدی راست  براہ) کو   مکینوں ےک محلوں ان اور  لئ    ےک دین   امداد  یک  کرایہ  لئ    ےک بچن    س دخیل  ن   شہر  ۔ ہٹ   ہوئ   بنان    مرکز  کا   توجہ

  ےک فیس یک  نیچرالئزیشن  اور  DACA جیےس اخراجات ےک  تاخت   دیگر  اور  امداد، لئ    ےک بھال   دیکھ یک  صحت اور  ادویات، غذا،  افادیت، کرایہ،

وریات بنیادی( سمیت امداد  لئ     ڈالر  ملٹ   $ 11 کل  ےک سال  مایل موجودہ ) ڈالر  ملٹ   $ 10 بقیہ  لئ    ےک دین   امداد  راست براہ  لئ    ےک فراہم رص 

ز  ےک  کمیونئ    ۔گا   کرے  استعمال( س مٹ   فنڈز  ےک ان ایےس ےک  کمیونئ    پارٹت    کریں  نشاندہ  یک  ممت 
 
ورت   یک  مدد  جنہٹ    ےک ، رص    افراد  ان اور  ہ 

وریات یک    جائٹ    کئ    استعمال فنڈز  ےک  پروگرام لئ    ےک  کرئ    پورا   کو   رص 
 
ز  ےک  کمیونئ    نشاندہ یک  جن  ےک   یک   لئ    ےک  جان   دن   مدد  ن   پارٹت 

 
  ۔ ہویک

ز  ےک  کمیونئ     کریں  لئ    ےک کرئ    شناخت یک  افراد  ایےس استعمال کا (  کوشش  یک   پہنچن    تک عوام) ری    چ  آؤٹ اس  پارٹت 
 
وں جو   ےک

ّ
  ےک  مراکز  ےک محل

 ۔ ہٹ    سکئ   دے انجام خدمات  مٹ   کونسلوں  مشاورئ   لئ  

 کام   واال  جان    کئ    درمیان ےک  اختتام  ےک  سال مایل  اور  ابیھ

وں ایےس زیادہ س اس  یا   5 
ّ
  جاری س  2021- 22  سال مایل  جو   گا   کرے  فراہم  سہولت مٹ   انتخاب اور  گا   دے اطالع یک   انتخاب ےک  مراکز  ےک محل

  کریں  کام  پر  بنیادوں
 
 ۔ ےک

ن
ّ
نننےکنکرن نننمددننیکننمراکزننےکنمحل نکارینننرسمایہنساالنہنیکننفنڈزننلئ 

  پانچ  کم  از  کم  جب بار  ایک
ّ
ان ئ  کمیون  آفس  ایکویئ   شہر  تو، گا   جان    ہو  انتخاب کا   سائٹوں مراکز  ےک محےل   ہر  جو  گا   کرے  نامزد  پینل  ےک  ممت 

  کریں  انتخاب کا   تنظیموں پارٹت   لئ    ےک کرئ    قیادت یک  اس اور  کرئ    مینیج  کو   تنظیم یک  مرکز 
 
؛ ہوئ    سخت  اسکریننگ یک   عمل اس ۔ ےک   چاہن 

  ےک کمیونٹیوں  متاثرہ   راست اہبر   اور  مشغولیت ساتھ  ےک  کمیونئ    راست براہ پاس  ےک  تنظیموں  شدہ منتخب کہ  ہوگا  کرنا   ثابت  یہ کو   پینل

قہ  کا   ری    چ آؤٹ  ہمراہ
ّ
، تجربہ مصد بادی، گئ    یک  نظرانداز  اور  پسماندہ کمیونٹیاں،  فام  سفید  غت   پر  طور  خاص ہ 

ٓ
  س تشدد  ساخئ   دیگر  اور  ا

ن ۔افراد  وال  جان   بچ
ُ
  مظاہرہ  کا   عمل طرزر  ِنسبئ   ستار  براہ  ساتھ  ےک کمیونٹیوں  ان جو  چاہن   جائ    دی ترجیح  کو   تنظیموں  وایل سطح زمیئ   ا

https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1
https://centralhealth.net/wp-content/uploads/2020/09/demographic_report_2020_2020_09_04.pdf
https://centralhealth.net/wp-content/uploads/2020/09/demographic_report_2020_2020_09_04.pdf
https://centralhealth.net/wp-content/uploads/2020/09/demographic_report_2020_2020_09_04.pdf
https://centralhealth.net/wp-content/uploads/2020/09/demographic_report_2020_2020_09_04.pdf
https://centralhealth.net/wp-content/uploads/2020/09/demographic_report_2020_2020_09_04.pdf
https://centralhealth.net/wp-content/uploads/2020/09/demographic_report_2020_2020_09_04.pdf
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  متاثرہ راست  براہ کرےک  ادا  معاوضہ کو   شہر  تو، ہ    نہٹ   موجودہ  یا  راض   لئ    ےک اس  تنظیم  بیھ  کوئ    اگر  ۔ ہٹ   کرئ    خدمت وہ یک  جن  ہٹ   کرئ  

  مرکز   جو  چاہن   کرئ    تالش یک   تنظیموں  ہ جییس اس انہٹ   اور  چاہن    کرئ    کوشش  یک  کرئ    قائم کو   کونسلوں  رہائیسر  مشتمل پر   کمیونٹیوں

کچر  اور  وسائل ہ کو   انفراست   ۔ہوں آمادہ  لئ    ےک  کرئ    ذخت 

 ان ڈراپ لئ    ےک  رسائ   بہزبائ   اور  آسان تک وسائل لئ    ےک رہائشیوں مراکز  یہ تو،  جان    ہو  نشاندہ یک  تنظیموں اور  مقامات ان جب  بار  ایک

   کریں  کام  بیھ  پر  طور  ےک سینت  
 
  اڈے لئ    ےک کوششوں  یک  ری    چ آؤٹ  وایل  چلئ    س اعانت مایل  لئ    ےک پہنچن   پر   دہلت    یک  نا تک رہائشیوں نت    ےک

   دیں کام  بیھ کا 
 
وریات تاکہ  ےک ی اور  رسائ    ناقص  اور  جاسےک  کیا   پورا  کو   رص   

  ان وقت اس ۔  جاسےک کیا   کم  کو   خالء وال  ہوئ    پیدا   س وجہ  یک  رہت 

، مراکز  محلہ وال  جان   چالن   ذریعہ ےک شہر  مٹ   کچھ  س مٹ   کمیونٹیوں ان ےک  کمیونئ    وہ لیکن   ہٹ  وریات یک  ممت    رہ   پا   کر   نہٹ   پورا  کو   رص 

  کریں  تیار   ہ لوگ ےک  محےل کو   مراکز   ےک  محےل ان ۔ہٹ   کرئ    نہٹ   خیال محفوظ  کو   کرئ    حاسل رسائ   تک  ان رہائیسر  س بہت  اور  ہٹ  
 
  اور  ےک

، کریں   بیھ کام  یہاں وہ
 
ن یک  کمیونئ    یک  ان ہ افراد  ایممق ےک  کمیونئ    اور  ےک

ُ
وریات  ا    کریں  تعٹ    کا   رص 

 
  ترجیح   مطابق ےک   اہمیت یک  ان اور  ےک

، کریں  مقرر 
 
ورت   یک  وسائل کن  کہ  بیھ یہ  اور  چاہن   کرنا   کام  کو   مراکز  مٹ   سلسلہ ےک  جن ےک   طور  ےک" مرکز لئ    ےک ابھرئ  " مراکز  یہ ۔ہ   رص 

وریات  یک  کمیونئ    جاری اور  ہنگایم انہٹ   اور  ہ   یک  ن   ٹووو  کیتیھ  ممت   ےک  نسلو ک  سئ   سفارش یک   جس  ہٹ   سکئ   کر   کام  بیھ پر    لئ    ےک رص 

 ۔ چاہن   ہونا  حاصل تعاون

ان  مزید   دو  مٹ   عمےل ےک آفس   ایکویئ   ےک  شہر  ہم  یہ مینیجر،  پروگرام  ایک اور  مینیجر  مالیائ    ایک : ہٹ    کرئ    سفارش یک  کرئ    شامل کو   ممت 

   ہوں وقف لئ    ےک کرئ    درآمد  عمل ر پ  مراکز  ےک  محےل دونوں
 
پریشنل کو   مراکز   کہ  جو  عالوہ ےک  فنڈز  ےک پروگرام معاون  ۔ےک

ٓ
  پارٹت   لئ    ےک  بنان   ا

،  ملٹ    کو   تنظیموں
 
  جو   گا،  کرے  فراہم  بیھ فنڈز  لئ    ےک رکھن   پر  کام   پر  طور  ےک کار   رابطہ ایک ےک  شہر   کو   ممت   کمیونئ    ایک کو   مراکز  شہر  ےک

  لئ    ےک  کار   رابطہ ےک  شہر  مٹ   مرکز  ہر  کو   شہر  ۔ ہوگا  دار  ذمہ لئ    ےک کرئ    قائم ربط مابٹ    ےک  عمےل ےک  دفت   ایکویئ   ر و ا عمےل ےک  تنظیم
ّ
  عمل رد

ورت کار   رابطہ ےک  شہر  ۔چاہن   کرنا   ظاہر    کریں   مدد   مٹ   پہنچان   کو   وسائل  تک  گروہوں  مند  رص 
 
 (ساالنہ$ 300000 عملہ مرکزی کل) ۔ےک

 ذیل  مندرجہ یک  گروپ  ورکنگ لئ    ےک کاری  رسمایہ  دوبارہ  یک  ایکویئ   کمیونئ    مراکز   یہ بعد،  ےک  ہوجان   قائم  بار  ایک

  کریں  نفاذ  کا   سفارشات
 
 : ےک

A. مدی شدہ  گارنئ    ایک
ٓ
 ۔کریں  تیار   نمونہ کا   پروگرام ا

a. کیوں؟ 

i. مدی شدہ  گارنئ    ن   شہروں ےک  بھر  ملک
ٓ
وع کرنا   نافذ  کو   پروگراموں  پائلٹ   وال  ا  خاص  نموئ   ہ ی ۔ ہ   کردیا   رسر

  سلسلہ کا   آمدئ    اعتماد  قابل اور  مستحکم  ایک اور  ہٹ   بنان   ہدف کو   کمیونٹیوں  پسماندہ اور  کمزور   پر  طور 

وریات  کو   کنندگان  وصول ےک  ان جو   ہٹ   کرئ    فراہم   ہٹ   کرئ    ترق   وہ جوں  جوں ہ   کرتا   مدد   مٹ   کرئ    پورا  رص 

  کا   چڑھاو  اتار  مٹ   آمدئ   یک  زیادہ س  اس یا  25%   حصہ  نصف با تقری  کا   آبادی امریگ  ۔پر   صوابدید  اپئ   یک  ان اور 

، کرتا   سامنا    کا   آبادی  اور  ہ 
 
  ۔ہ   کرسکتا   نہٹ   برداشت  اخراجات ہنگایم  ےک  مالیت$ 400 حصہ 40%  تقریبا

،  جارہ بڑھئ   مساوات عدم مٹ   آمدئ   سال  ہر  مٹ    امریکہ جیےس -جیےس   س تنخواہ  ایک امریگ  الکھوں ہ 

  سہارے  ےک واہ تنخ  دورسی
 

،   رہ   کر   برس  زندیک   مجمویع  ےک  غربت کہ  ہ   رہا  مل  کو   دیکھن   بیھ یہ  ہمٹ   اور  ہٹ 

  طور  متوازی سامنا  کا   گراوٹ  متعلقہ مٹ   عنارص  سماچ   ےک صحت یک  رہائشیوں اور  اضاق   مٹ   پولیسنگ عالق  

وع کرنا   افزائ   حوصلہ  یک  عالقوں ان ساتھ  ےک  امداد  نقد  مستقل اور  راست براہ  ن   شہروں  ۔ہٹ   رہ   کر   پر    رسر

  س تجربات جاری وقت  اس  اور  تجربات گزشتہ  ۔ہٹ   رہ    دیکھ احیاء مکمل کا   کمیونٹیوں  ان ہم اور  ہ   کردیا 

کاء ی، نمایاں مٹ   صحت ذہئ   اور  جسمائ   نتائج، تعلیم  بہت  : ہٹ   مےل کو   دیکھن   نتائج  ذیل مندرجہ مٹ   رسر   بہت 

وریات بنیادی ر و ا کم،  نمایاں مٹ   قرض واجب غت     منڈی یک  مزدوروں انہٹ   ۔اعتماد  زیادہ   مٹ    کرئ    پورا   کو   رص 

 ۔ ہ   مال  کو   دیکھن   بیھ  فقدان کا   اثر  تعریف  قابل پر 

، آسٹ      زیر  اقدامات کامیاب  بعض ن   ہم ۔ ہ   موجود   بنیاد  اصل یک  بنان    ممکن کو   نموئ   اس  پاس  ہمارے مٹ 
  ۔ہ   موجود  بیھ   ڈھانچہ بنیادی درکار  لئ    ےک  کرئ    النچ کو   نموئ   ےک  طرح اس پاس  ہمارے اور  ہٹ   الن   عمل

COVID  نتیج   ےک  وباء عالم یک  ، غاز  کا   پروگرام ایےس بعض  ن   ریزولیوشن  RISE مٹ 
ٓ
  س  مدد  یک  جن  ہ   کیا   ا

ن
ُ
  س صحت ےک  وباء عالم اس  جو   ہ   گئ    دی کر   منتقل امداد  نقد  راست براہ  وقئ   ایک کو   رہائشیوں ا
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  ایک کہ  جو  ہٹ    موجود  مہارتٹ   اور  میکانزم وہ پاس  ہمارے اب  ۔ہٹ   رہ   کر   سامنا  کا   اثرات ایسر عم اور  متعلق
مدی شدہ گارنئ    موثر  زیادہ

ٓ
غاز  کا   پروگرام  ےک  ا

ٓ
 ۔ ہٹ   ہوئ    درکار  لئ    ےک کرئ    ا

  کئ    پر  سطح  ملک  اور  پر   سطح مقایم عالوہ، ےک  پروگراموں  RISE متعدد  کردہ  نافذ   س جانب یک  آسٹ    شہر 

 ۔ ہٹ    موجود  پروگرام  پائلٹ  پسند  جدت  مختلف

اکت  حالیہ ایک  ساتھ  ےک فنڈز ( فالنتھروپک) دوست انسان مقایم مثال  ایک یک  اس (  ملٹ   $ 1.2) ہ   داری رسر

اکت ساتھ ےک  خاندانوں 100 پر  نموئ   ےک  ماہ 12 ایک  تحت  ےک  جس   س  مارچ ماہ کہ  جو   ہ   گئ    یک  داری  رسر

وع   ہ   یک  کاری  رسمایہ یک  ڈالر $ 12000 خاندان ق   دوران ےک عرصہ ےک  ماہ  12  ن   پہل  اس ۔ہ   رسر

 ۔ ہ   جاری  تحقیق پر  اثرات ےک  اس الحال ق    لئ    ےک جانئ   س  خاندانوں ۔(اہم$/ 1000)

،  خالف ےک  دخیل   ن   کہ  ہ   رہا  کر   غور  پر   بات اس  ابیھ  آسٹ    شہر  جہاں   یک  عوام اور  استحکام، ےک  رہائش لڑائ 

، کرئ    ثائ   نظر   کیےس  پر  عملیوں حکمِت   لئ    ےک  اس اور  ہ   کرنا   منتقل کیےس  کو   وسائل کس   لئ    ےک حفاظت   تو   ہ 

  آفس میت   اور  ڈویلپمنٹ،  کمیونئ    اینڈ  ہاؤسنگ  ہوڈ  نیت   آفس، ایکویئ   آفس، انوویشن جانب  دورسی  وہٹ  

مدئ    شدہ  گارنئ    اور  منتقیل یک  آمدئ  
ٓ
  عمیل  حکمِت  مبئ   پر   طاقت جو  ہٹ    رہ   کر   تالش یک  پروگراموں ایےس ےک ا

  ےک ان کو   خاندانوں اور  سیکھنا  س ان اور  سننا  کو   خیاالت ےک  کمیونٹیوں  مٹ    عمیل حکمِت  اس ۔ہٹ   اپنان   کو 

، دین   اختیار  اور  انتخاب پر  اقدامات نہٹ   ہوئ 
ُ
مدئ   شدہ گارنئ    ۔ہ   شامل  بیھ  کرنا   مہیا  رسمایہ محدود  غت   ا

ٓ
  ےک  ا

ن لئ    ےک پروگرام
ُ
  ہٹ    کرئ    کام  بیھ پر   طور  ےک مرمت   س طرح ایک ےکلئ   مساوات عدم معایسر  ساخئ   اور  تاریخ    ا

  اور  ملک  تک  سال سینکڑوں افراد  ےک کمیونٹیوں  یک  نسل و  رنگ مختلف   دیگر  اور  سودییسر  فام،  سیاہ  سامنا  کا   جن

   چےل  کرئ    پر  سطح مقایم
ٓ
وری  یکار   رسمایہ مٹ   مقدار  بڑی خاض  س جانب یک  آسٹ     شہر  ۔ہٹ   رہ   ا  ۔ ہ   رص 

b. گا   کرے  کام  کیےس  یہ : 

i.   مدی شدہ  گارنئ
ٓ
 $ 1000  لئ    ےک سال ایک مٹ   گھروں  200 مرکز   ق  : پائلٹ پروجیکٹ   ا

 ۔ساالنہ ڈالر   ملٹ   $ 12 کل  ۔مراکز   x 5 ماہانہ

ii.  ان گرانٹ  نقد  
ّ
   جان   دی  کو   مراکز  ےک  محےل

 
  مابٹ     ےک رہائشیوں اہل ےک عالق   اس جو  یک

 
 ساتھ  ےک  باقاعدیک

  کریں  تقسیم  رقوم راست براہ
 
 ۔ےک

iii. پر  بنیاد  یک  معیار  کردہ  قائم ایک جو  گا   کرے  کام  ہوئ   کرئ    مرکوز  توجہ اپئ   پر   لوگوں ان پروجیکٹ یہ 
 ۔ پر  بنیاد   یک  الٹری عام ایک  کہ  نہ ہٹ    محتاج زیادہ س سب

iv.   اہلیت ہوئ    کرئ    استعمال کا   آےل  ےک تشخیص  یک  ایکویئ   جو   گا   کرے  طلب عمل ایسا  ایک آفس ایکویئ   سئ  
 ۔ گا   کرے  تعٹ    کا   تقاضوں ےک

v.   اور  س تعلق ےک  عمےل وہ کہ  ہ   کہا   یہ اور  ہ   یک  کش  پیش  یک  مدد  س جانب اپئ   ن   عمےل ےک  آفس ایکویئ  
 ۔ ہٹ   راض   لئ    ےک کرئ    تعاون خاطر  یک   امداد  نقدی  راست براہ

vi.   مدئ   شدہ  گارنئ    آفس ایکویئ
ٓ
  مشاورت مایل کو   کنندگان   وصول ئدہاف لئ    ےک کنندہ  وصول  ممکنہ  ہر  ےک فنڈز  ےک  ا

ان مالیائ   یہ  ۔گا   کرے  حمایت یک  کوششوں  یک  کرئ    فراہم خدمات یک   ےک  ان کو   کنندہ  وصول ممکنہ ہر  مشت 
ورت  یک  خدمات  یک  فائدہ    کریں  وضاحت  مطابق ےک   رص 

 
  کروائٹ    جائزہ   کا   اس اور  ےک

 
  وضاحت یک  بات  اس اور  ےک

  کریں
 
مدئ   شدہ گارنئ    کہ  ےک

ٓ
  ادائیگیوں یک   فوائد  دیگر  وایل ہوئ   حاصل الحال ق    انہٹ   س طرح  کس  یاںادائیگ ا

 ۔ ہٹ    سکئ   ہو  انداز  اثر  یا  ہٹ   سکئ   کر   مداخلت مٹ  

vii.   کہ  گا   کرے  کام  کر   مل ساتھ ےک رسورس   ہیومن  اینڈ  ہیلتھ  ٹیکساس لئ    ےک بنان    یقیئ   کو   بات اس آفس ایکویئ  
وری  ان تاکہ  جان   کیا   نہ شامل مٹ   حساب ےک  آمدئ    متعلق  س فوائد  کو   ادائیگیوں یک  آمدئ   شدہ  گارنئ     فوائد  رص 
  شدہ گارنئ    دیگر  آفس   ایکویئ   ۔ ہٹ    رہ   کر   وصول الحال  ق   باشندے  اہل جو   ہو  نہ  مداخلت مٹ   خدمات یک

  ٹ  م  بارے ےک طریقوں ایےس گا   کرے  اقدامات اہم لئ    ےک بنان   کامیاب  س لحاظ ہر  کو   منصوبوں  پائلٹ  وال  آمدئ  
ن تقسیم یک   ادائیگیوں یک  آمدئ    شدہ گارنئ    مٹ   جن  لئ    ےک کرئ    دریافت انہٹ   اور  کرئ    تحقیق

ُ
  یک  فوائد  دیگر  ا
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 ۔ہوں رہ   کر   حاصل  رہائیسر  جو   ہوں کرئ    نہ مداخلت  ساتھ  ےک  ادائیگیوں

viii.   پر  بنیاد   ساالنہ آفس ایکویئ   
 

  بیھ عمل تشخییص ایک لئ    ےک لین   جائزہ   کا   اس اور  لئ    ےک  کرئ    پیمائش یک  کارکردیک
، اور  ہٹ    کرسکئ    آگاہ س درآمد  عمل مسلسل شمار  و  اعداد  یہ  ۔گا   کرے  نافذ    مٹ   پہنچ  اور  پذيری،   عمل رسائ 

ی پر  طور  مستقل   مددگار   بیھ لئ    ےک  کوششوں  دیگر  یک   طرح ایس مٹ   بھر  ملک یہ ۔ ہٹ    کرسکئ    مدد  مٹ   الن   بہت 
 ۔ ہٹ    ہوسکئ   ثابت

B.  لئ    ےک  پلیسمنٹ یک   مرکز  کو   جن ہٹ    نامزد  لئ    ےک کمیونٹیوں  ان جو   کریں  شناخت  یک  فنڈز  مختص  لئ    ےک  ںعالقو  موجودہ ےک شہر  

 ۔کریں   نامزد   پر  طور  ےک مینیجر  فنڈ  کو   مرکز  لئ    ےک  پولز  ےک وسائل اوران ہ   گیا   کیا   منتخب بیھ

a. ہوسکتا  فائدہ پر   پیمان   بڑے کو   یونٹیوںمک  ہماری س کرئ    حاصل  رسائ   تک  وسائل عوایم کہ   ہ   ماننا  ہمارا  عالوہ، ےک  اس  
،  یک  شہر  جیےس ہ   ہ  گاڑیاں  یک  پولیس سامان، و  ساز  عمارتٹ    مٹ    دیکھن   مٹ   طوفان ےک  رسما  موسم ہمارے کہ  جیسا  ۔وغت 
یا 
ٓ
  مٹ   ل عمااست عمارتٹ   ۔ رہا  ناکام  مٹ   بنان   رسائ   قابل یا  کرئ    استعمال کو   ان شہر  کہ  تھے دستیاب وسائل سارے اتئ   تھا، ا

  بھرکم بھاری   یک  پولیس  تھا؛  جاسکتا   کیا   استعمال کا   ان پر  طور  ےک گاہوں  پناہ لئ    ےک  بچن   س  رسدی جبکہ  گئٹ    الئ   نہٹ   ہ
،   قابل ےک  کرئ    برداشت  کو   حاالت  سخت ان جو  گاڑیاں دھر  س ادھر  کو   افراد  بھوےک اور  ہوئ   پھنےس  استعمال کا   ان تھٹ 

ُ
  ےل  ا

  اور  عوایم پر   جائیداد  اور  ایکویئ   یک  شہر   ہم ۔رہٹ    پڑی ہ  شدہ  استعمال غت   اور  خایل  وہ  لیکن تھا   کتا جاس  کیا   لئ    ےک جان  
  کم   تو   یا   کا   جن  گا   کرے  فراہم  رسائ   تک  وسائل ان شہر   کہ  ہٹ    کرئ    توقع  ہم اور  ہٹ   کرئ    مطالبہ کا   ملکیت یک   کمیونئ  
 ۔ ہ   ہوا  استعمال غلط  یا   ہ   جاتا  کیا   استعمال

b. یمز  فنڈنگ  بیھ کیس (  ٹیوگرنس سائیڈ  ریور  ،کنیکٹ  پروجیکٹ) ہ   وقف  لئ    ےک  مداخلتوں متعلق  س عالقہ جو  کو   است 
، بھیجنا   مٹ   مرکزوں ےک  محےل لئ    ےک صالحیتوں  یک   سازی فیصلہ اور  قیادت کو    ےک  رائ   س رہائشیوں ےک عالقوں ان چاہن 

 ۔ ہوں کارفرما   اور  آگاہ ذریع

C.  شہر APD  32.8  کل  ۔گا   کرے  مختص حصہ  بڑا  بہت  ایک  کا   فنڈز   تجدید  قابل نئ   س مٹ    ہ دونوں فنڈز  دیگر  ےک  شہر  اور  بجٹ  $

 وسیع   یک  وسائل اہم  لیکن ۔چاہن    کرنا   عزم  کا   رکھن   جاری  کرنا   منتقل پر  جگہوں  دورسی کو   فنڈز   س APDکو  شہر  ۔ساالنہ  ملٹ   

  کو   کمیونٹیوں  کہ  جو  وسائل ایےس یعئ    ۔ہ   نہٹ    کاق    ہ کرنا   منتقل کو   فنڈز   س بجٹ  ےک  APD  محض لئ    ےک کرئ    کاری  رسمایہ

  اور  رہائیسر 
ّ
ولز  وال   کرئ    نافذ  کو   اقدامات ےک   استحکام ےک  محےل

ُ
  وقت  ےک  بحران کیس  اقدامات  یہ ۔ ہٹ   درکار  لئ    ےک کرئ    فراہم  ٹ

  پر  ان محض
ّ
  کریں  مدد  بیھ  مٹ   کرئ    تھام  روک یک  ان بجان   یک  کرئ    ظاہر  عمل رد

 
 فنڈز  وال  جان   کئ    منتقل س بجٹ  ےک  APD ۔ ےک

  براہ  زیادہ س  سب بیھ ذرائع دیگر  مختلف ےک  فنڈنگ وال  کرئ    دور   کو   دخیل ن    س گھروں  اور  استحکام عدم ےک  رہائش   عالوہ، ےک

د   ےک ان لئ    ےک  مدد  یک  کمیونٹیوں  وایل ہوئ   متاثر  راست   ن   س شہر  س  ںئیو دہا کئ    جو  کمیونٹیاں  وہ یعئ    --چاہن   جان    کئ    ست 

  کو   کمیونٹیوں  متاثرہ   راست براہ نگرائ    یک  جن  ذرائع وہ  ےک اعانت مایل  ۔ہٹ   رہ  کر   مطالبہ کا   وسائل لئ    ےک  لڑئ    خالف ےک  دخیل

،  کرئ   ائک   میت   فنڈ،  ٹرسٹ  ہاؤسنگ فنڈز، بانڈ  ےک  رہائش کفایئ  :  ہٹ   شامل مٹ   ان چاہن  - اینئ   کنیکٹ  پروجیکٹ فنڈ،  ست 

ل اور  فنڈز، ڈسپلیسمنٹ  راست براہ  مقایم، شہر ۔(ہ   جاتا   کہا   ‘‘ڈسپلیسمنٹ-اینئ  ’’ پر، طور  مجمویع جنہٹ  ) فنڈز  ریوینیو   جت 

ان ےک  کمیونئ    متاثرہ  یک   تیار  سفارشات مدئ   طویل لئ    ےک  کاری  رسمایہ دوبارہ مٹ   کمیونئ    تاکہ  گا   کرے  کام  کر   مل ساتھ ےک  ممت 

،   -اینئ   لئ    ےک رکھن   برقرار   کو   رہائش موجودہ  رہائش،   وایل الگت  کم   نئ   پر   جائداد   وایل ملکیت یک   شہر  مٹ   جس   جاسکٹ 

،  یک  خاتےم کو   اثر  ےک سیالب اقدامات، وال  ڈسلیپلیسمنٹ ہ امداد، نقدی  راست براہ  تر  وسیع  کوششٹ    اس ۔سےک جا  کیا   شامل کو   وغت 

  مبئ    پر   جگہ سازی  فیصلہ  س تعلق
 

ان کمیونئ    یہ  اور  ہویک   ےک بندی  منصوبہ یک  کمیونئ    ایک کردہ  تیار   ذریعہ ےک  کونسلوں  یک  ممت 

ما  ذریعہ ےک عمل
ُ
ن اور  بیھ لئ    ےک عمل ےک  بندی منصوبہ ۔ہوگا  ُرون

ُ
،  گئ    یک  نشاندہ یک  جن  لئ    ےک  کرئ    نافذ  کو   منصوبوں ا   ہ 

   جائٹ   کئ    مختص وسائل
 
،  ےک روکن   کو   استحکام عدم اور  مکائ   نقل  یک  کمیونٹیوں  عالوہ، ےک  اس ۔ےک   ےک کاری  رسمایہ مدئ   قلیل لئ 

،  مےل اعانت مایل  س جانب  یک   شہر  کو   پروگراموں
 

ن یک
ُ
، گیا   کیا   منتقل  س بجٹ  ےک APD جنہٹ   ہوئ   کرئ    استعمال کا   فنڈز   ا  اور   ہ 

   کریں  مراکز  انتظام کا   اس
 
 ۔ ہٹ   مٹ   ذیل تفصیالت  یک  پروگراموں گرانٹ -  مائیکرو  اور  لون- مائکرو ان  ۔ےک

D. اور  رہائیسر  ہوئ   کرئ    قدیم پیش  جو   کاری  رسمایہ اییس  
ّ
  بنا  بااختیار  کو   کمیونٹیوں  لئ    ےک  کرئ    نافذ  کو   اقدامات ےک  استحکام ےک  محےل

عمل پر   اس رصف  کہ  نہ  ہ   روکئ   کو   بحرانوں کر 
ّ
، کرئ    ظاہر  رد   ےک کاری  رسمایہ مبئ   پر  کمیونئ    ایک  لئ    ےک کرئ    حمایت یک  اس ہ 

 ۔کریں  نافذ  اس  اور  کریں  تیار  کو   عمل
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a. کیوں؟ 

i. مدئ   یک  جن دار، کرایہ  ایےس ۔ہ   ہوتا  گہرا   ہ نہایت اثر  کا   تحفظ  عدم ےک  رہائش
ٓ
  نہٹ   مطابق  ےک  کرایہ  ےک ان ا

،  ہوئ   ، جان   دب  تےل بوجھ ےک  اخراجات وہ  ہٹ    مٹ   نتیج    ےک ہوئ   گھر   ن    یا / اور  ہٹ    کرئ    سامنا   کا   تناؤ   مایل ہٹ 

  رہائش  جیےس عوامل متعدد   ۔ہ   سکتا  پڑ   کرنا   تجربہ کا   اثرات ےک  صحت وابسطہ س تناؤ   دائم ےک اقسام مختلف

 پیسوں لئ    ےک  بھال  دیکھ یک   صحت اور  خوراک متناسب تناؤاور  کا   استحکام عدم  رہائیسر  اور  مایل معیار، ناقص  کا 

  یک   رکاوٹ مٹ   ورکس ٹنی  سماچ   ۔ہٹ   بنن   باعث  کا   نتائج  ےک  خرائ    یک  صحت اکت   عوامل مختلف  جیےس  کم  یک

 ۔ ہ   سکئ    ہو  زیادئ   مٹ   چیلنجوں ان ےک  صحت س وجہ

،   موجود  ہ  س  پہےل پاس  ےک  کمیونٹیوں  ان جو  چاہن    کرئ    کاری  رسمایہ مٹ    اثاثوں ان پر  طور  الزیم کو   شہر    ہٹ 
ان ےک  کمیونئ    جیےس   اور  ممت 

ّ
، ہم سماچ   مابٹ    ےک  کاروباروں  ےک محےل

 
ن اس  اور  آہنگ

ُ
 دباؤ  معایسر   لف مخت ا

 ۔ ہ   ہوئ   متاثر   صحت  یک  رہائشیوں ےک  کمیونئ    س جن  چاہن   کرئ    فراہم وسائل لئ    ےک  ختم  کو   کچھ  س مٹ  

وری  ہ نہایت  یہ   یک  تناؤ  مختلف ان وہ ذریعہ ےک  جن جائٹ   کئ    مہیا  وسائل  وہ  کو   کمیونٹیوں  ان کہ  ہ   رص 

،  تیار  لح  مناسب کا   ان اور  سکٹ    کر   تعٹ     کا   مسائل اور  وجوہات  ۔ ہٹ   رہ   کر   سامنا  وہ کا   جن کرسکٹ 

b. گا   کرے  کام  کیےس  یہ : 

i.   اثر  مختص لئ    ےک  عالقوں ان ممت    ےک کمیونئ    ساتھ، ےک  نگرائ   یک   مراکز  ےک محےل  وال  کرئ    کام  پر  بنیاد  جغرافیائ  

  کریں  قیادت یک   عمل ےک کرئ    انتظام کا   فنڈز  نامزد   س جانب  یک  شہر  لئ    ےک
 
  ایک  پروگرام، نو ل  -مائکرو ایک ۔ےک

  ق    کو   شہر  لئ    ےک کرئ    قائم فنڈ   امدادی گرانٹ  -مائکرو پر  کرائ    ایک اور  فنڈ،  امدادی گرانٹ  -مائیکرو ہنگایم

  ق   سال ہر  پر   طور  اضاق   لئ    ےک سالوں 10 اگےل اس  اور  چاہن    کرئ    کاری  رسمایہ ابتدائ   یک  ڈالر  ملٹ   $ 6 مرکز 

  ےک تفصیل  مزید  انہٹ   مٹ   ڈی سیکشن مٹ   ذیل  ۔چاہن    کرنا   عزم کا   کرائ    عمج ساالنہ رقم یک  ڈالر  ملٹ   $ 6 مرکز 

 ۔ ہ   گیا   کیا   بیان ساتھ

ii.  ان کمیونئ    مراکز    دیں تشکیل کونسلز   یک  ممت 
 
   کریں  فیصلہ  کا   بات  اس جو  ےک

 
وں ان کہ  یک

ّ
  گرانٹ  اور  فنڈز  ےک  محل

  لٹ    نہٹ   جگہ  یک   فنڈز  امدادی متعلق س نبحرا یا  فنڈز  امدادی ہنگایم لون -مائکرو  ۔جان   کیا   کیےس  انتظام کا 

؛
 
 ۔ ہ   کرنا   استعمال لئ    ےک کاری  رسمایہ مٹ   ایکویئ   اور  ترق   یک  کمیونئ    مقصد  اصل کا   ان ےک

iii. ان کمیونئ    یہ    کریں  فیصلہ بیھ  کا   بات اس کونسلز   یک   ممت 
 

  یک  فنڈز  لئ    ےک لڑئ   خالف  ےک  دخیل  ن   کہ  یک

  استعمال کا   ٹول   ےک تشخیص  یک  ایکویئ   لئ    ےک  کرئ    تعٹ    کا   امر  سا ۔چاہن    جائ   یک   طرح کس  کاری  رسمایہ

وری ان کمیونئ    ۔ہوگا  طرح کس  استعمال کا   فنڈز  کہ  ہ   رص    ےک کرئ    حاصل استحکام رہائیسر  کونسلز   یک  ممت 

  شامل بیھ  مٹ   کوششوں  یک  بندی  منصوبہ یک  کمیونئ    لئ    ےک  کرئ    تعٹ    کا   اقدامات مبئ   پر   جگہ مناسب  لئ  

   ہوں
 

ان اپن   وہ کہ  چاہن    کو   کونسلز   ان ۔یک ور   بیھ کو   داروں کرایہ  مٹ   ممت   ۔ کریں  شامل رص 

E.   فنڈنگ  امدادی لئ    ےک کمیونئ    اور  فنڈنگ  لئ    ےک لڑئ   خالف  ےک  دخیل  ن 

a. لئ    ےک کاروباروں  چھوئ    یا   فنڈ  کیپٹل  لئ    ےک کاروباروں  چھوئ   کو -- تک  50% --حےص ایک ےک فنڈز  پروگرام لون  -مائکرو 

  وال  کرئ    خدمت یک   کمیونئ    موجود  مٹ   عالق   اس تاکہ ہ   جاسکتا   کیا   استعمال لئ    ےک  کرئ    قائم کو   پروگرام لون
، جا   کئ    تیار  ماڈل  ےک تحفظ معایسر   جدید  لئ    ےک رہائشیوں کمزور   یا / اور  جاسےک یک  مدد  یک  کاروباروں   کوآپریٹو   جیےس  سکٹ 

ز  ڈے جیےس) بزنس   ۔ ںو ہ چالن   رہائیسر  مقایم جےس( کیت 

b. ن کو   لوگوں  استعمال کا   حےص  50%  کم  از  کم   ےک فنڈز  پروگرام لون  -مائکرو
ُ
وریات خاندائ   اور  انفرادی یک  ا   مائکرو   لئ    ےک رص 

  امداد، لئ    ےک بھال   دیکھ یک  بچوں  امداد، لئ    ےک مرمت  یک  گھر   امداد، متعلق  س کرایہ  جیےس  ہوگا، لئ    ےک کرئ    فراہم لون
وریات متوقع غت   دیگر  اور  مرمت، یک  گاڑی   جگہ یک  فنڈز   امدادی متعلق  س بحران  یا  فنڈز  امدادی ہنگایم لون - مائکرو  ۔رص 
،  لٹ   نہٹ  

 
ےک
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c. جائٹ   کئ    مختص فنڈز  کو   مراکز   کمیونئ    لئ    ےک کرئ    حمایت یک   فنڈ   گرانٹ  مائکرو  امدادی ہنگایم ایک عالوہ، ےک  اس  

 
 
ن استعمال کا   فنڈ  گرانٹ   -مائیکرو اس  ۔ےک

ُ
  بوجھ  مایل  فوری جو  گا   جان    کیا   لئ    ےک  کرئ    فراہم امداد  ہنگایم  کو   رہائشیوں ا

،  کررہ    سامنا  کا  ہ  مدد، مٹ   اخراجات طئ   امداد، لئ    ےک   بچاؤ  س دخیل  ن   امداد،  یوٹیلیئ   جیےس  ہٹ   وغت 

d. ےک  کرئ    حمایت  یک  پروگرام امدادی لئ    ےک داروں کرایہ  یا  اسسٹنس رینٹل کو   مراکز  کمیونئ    عالوہ،  ےک سب ان  ،   لئ 

   جائٹ   کئ    مختص فنڈز  بعد   ےک  وباء عالم
 
 ۔ ےک

e. ل  رہائش کفایئ    اور  رقم یک  بانڈ   رہائش  کفایئ    یک  مستقبل اور  موجودہ   خالف  ےک  دخیل  ن   ،25%  کم   از  کم  کا   رقم یک  فنڈ  جت 

  دیگر  ےک  فنڈنگ یہ  ر او  --  گا   جان    کیا   مختص  کو   مراکز  کمیونئ    تحت ےک  مقاصد  ےک  کرئ    نافذ   کو   اقدامات جملہ لئ    ےک لڑئ  

ائک   میت   جیےس ذرائع   لڑئ    خالف ےک  دخیل ن   ان  ۔ہوگا  عالوہ  ےک فنڈز  ڈسپلیسمنٹ- اینئ   کنیکٹ  پروجیکٹ اور  فنڈ  ست 

  عملیاں حکمت  دیگر  لئ    ےک الن   کم  مٹ   عمل ےک  دخیل  ن    اور  ٹرسٹ، لینڈ  کمیونئ    حصول،  کا   زمٹ    مٹ   اقدامات وال 

انم م  کمیونئ    ۔ہٹ   ہوسکئ   شامل   کونسلز   پر  جائیداد  وایل ملکیت   یک  شہر  مٹ    حدود  جغرافیائ    یک  مرکز  کونسلز،  یک  ت 

 ۔ ہٹ    کرسکئ    بیھ  استعمال کا   رقم یک   بانڈ  لئ    ےک کرئ    نگرائ   یک  تعمت    یک  وسائل  دیگر  یا   رہائش

f.  کرایہ   ذریعہ  ےک   کونسلوں  ممت    کمیونئ    کو   حصہ  ایک  س  مٹ    فنڈز   لئ    ےک  لڑئ    خالف  ےک  دخیل  ن    کردہ  بیان  باال   مذکورہ 

  گا   جان    دیا   رکھ   الگ   لئ    ےک کرئ    استعمال  مٹ    عمل  ےک  بڑھان   کو   صالحیت  یک  آبادیوں  کمزور   دیگر   اور   مالکان  مکان  داروں،

،  منظم  کو   پالیسیوں  اییس   وہ   تاکہ   کفایئ    ہ  نہایت   جو   کرسکٹ    حمایت  یک  اوران  سکٹ    بنا   عمیل   حکمت  یک   ان  کرسکٹ 

 ۔ ہوں کرئ    حفاظت یک  ملکیت یک   گھر   اور  جائیداد  پر  کرائ  

ناخراجاتنےکننسالنمایلننموجودہ

 

شپ  کمیونئ    10 شپ$/ 100000) کریں   قائم  پارٹت   ملٹ    $1 ( پارٹت 

وریات فوری  یک   کمیونئ    فراہم  اعانت مایل لئ    ےک  کرئ    پورا   کو   رص 

 (عالقہ ق  $  1,000,000) کریں
 ملٹ     10$

نٹ  نملنن$11نفنڈزنےکنسالننمایلنموجودہننن-نکل
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ننسنناسناورنن2021-22ننسالنمایلنکاریننرسمایہنساالنہ
 
نآگ

  ایس کو   کل  تو،  ہ   جاتا  کیا   منتخب کو   مراکز   زیادہ  س  5 اگر  ۔ ہ   کرئ    عکایس یک  جان    کئ    قائم  کو   مراکز  محلہ 5  رصف درخواست کل:  نوٹ)

 (۔چاہن   جانا  کیا   ایڈجسٹ مطابق  ےک
 

  رامنگوگپر  اور  انتظامیہ، عملہ، لئ    ےک مراکز   محلہ 5

 $( 500000/ مرکز  ق  )

 ملٹ    2.5$

  ایکویئ   دو  ؛(لئ    ےک مراکز  ےک  پڑوس) کار   رابطہ کا   شہر  ایک

  لئ    ےک کرئ    فراہم مدد   اور  نگرائ   مٹ   پروگرام ن    آفس

 کیا   بھرئ  

300000 $ 

مدی شدہ  گارنئ  
ٓ
  ےک  سال ایک) پائلٹ پروجیکٹ   ا

ماہانہ   x 5 مرکز  ق   کو   گھرانوں  200 کل$  1000  لئ 

 (کزمرا 

 ملٹ     12$

 فنڈ   کاری  رسمایہ کمیونئ  

 

  حمایت   یک  مواقع کاروباری  اور  کاروباروں  چھوئ   موجودہ

  س مٹ   فنڈز  ان کریں؛  قیام کا   پروگرام لون  لئ    ےک کرئ  

  یک  گھر   ہنگایم امداد،  یک  کرائ    ہنگایم استعمال کا   نصف

  ہنگایم متوقع  غت   دیگر  اور  بچاؤ   س دخیل ن   مرمت،

  لئ    ےک  کرئ    فنڈ  کو   پروگرام  لون -مائکرو  لئ    ےک صورتوں

  ہر ) ۔گا   جان   کیا 
ّ
 کل  ڈالر، ملٹ   $ 4 لئ    ےک  مرکز  ےک  محےل

 (ڈالر ملٹ   $  20

 

  ہنگایم لئ    ےک کرئ    فراہم امداد  ہنگایم لئ    ےک رہائشیوں

  امداد؛ یوٹیلیئ   امداد؛  رہائیسر : کریں  قیام کا   فنڈ  امدادی

 ) ہت  وغ اخراجات؛ ےک  صحت  مرمت؛ یک  گاڑی/ گھر 
  مرکز  ق 

 ( ڈالر ملٹ   $ 5 کل  ڈالر،  ملٹ   $ 1

 

  امدادی  متعلق س کرائ    مٹ   عالقوں ےک مراکز  ےک  پڑوس 

 ۔ بعد  ےک  وباء  عالم -  رکھنا  جاری  کو   پروگرام

 ( ملٹ    5$ کل  ڈالر، ملٹ   $ 1 مرکز  محلہ ق  )

 ملٹ     30$

 $ 44,800,000 کاری   رسمایہ ساالنہ - کل
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ّ
 : کریں  محفوظ فنڈز  س ذرائع دیگر  ےک  آمدئ    یک  شہر  لئ    ےک  کرئ    حمایت یک   مراکز  ےک محےل

 

 بانڈ  وقف  لئ    ےک  رہائش کفایئ  

 فنڈنگ
 
ّ
  25%  لئ    ےک  کرئ    کم  کو   دخیل ن    مٹ   مراکز  ےک محےل

 کریں   مختص فنڈز 

 ساالنہ لئ    ےک  رہائش کفایئ  

ل  مختص  فنڈ  جت 
 
ّ
  25%  لئ    ےک  کرئ    کم  کو   دخیل ن    مٹ   مراکز  ےک محےل

 یں کر   مختص فنڈز 

ان  کمیونئ    لئ    ےک مراکز  مختص فنڈز  لئ    ےک  لڑئ   خالف   ےک دخیل  ن   دیگر    ن    ہ کونسلز   یک  ممت 

یت یک  فنڈز  لئ    ےک  لڑئ    خالف ےک  دخیل  اخراجات ےک  اکت 

  کریں  نگرائ   اور رہنمائ   یک
 
 ۔ ےک

   کو   مقصد   ہمارے  ےک  کاری  رسمایہ  دوبارہ  یک  ایکویئ  
 
  ےک   مرکز   ےک  ٹریننگ  اور   ورک  نیٹ  ایک  ےک  ورکرز   تھہیل   کمیونئ    ہم  عالوہ،  ےک  بڑھان    آگ

 ۔ ہٹ   کرئ    حمایت  بیھ  یک  سفارش یک   گروپ  ورکنگ انوسٹمنٹ ری ہیلتھ  پبلک   مٹ   ضمن

،  یک  کمیونئ    اور  کرئ    کم   کو   کاری  رسمایہ یک  پولیسنگ س  جانب یک   شہر  اس   یک  کرئ    کاری  رسمایہ مٹ   حفاظت اور  ترق   استحکام، بھالئ 

س یک  فورس  ورک ہیلتھ کمیونئ    گروپ  ورکنگ یہ پر،  طور  ےک قدم  ق  اضا ایک  جانب
ُ
  کا   اس اور  ہ   کرتا   حمایت یک  درآمد  عمل پر  سفارش  ا

  یک   فورس ورک  ورکر  ہیلتھ کمیونئ    ایک کہ  ہ    ماننا  ہمارا  ۔ہ   رکھا  سامئ   ن   گروپ   ورکنگ انوسٹمنٹ  ری ہیلتھ پبلک جےس  ہ   کرتا   مطالبہ

  کو   مقصد  ہمارے ےک کاری  مایہرس  دوبارہ یک   ایکویئ   ترق  
 
 ۔ہ    کرئ    کام  کا   کرئ    پورا  کو   سفارشات ہماری  مٹ   ضمن ےک بڑھان   آگ

 

  جو   ہٹ   کرئ    تصور   بیھ کا   ترق   اور  قیام ےک  فورس ورک  ایےس ایک ہم نت    ہٹ   کرئ    تصور  کا   تعاون  باہم مابٹ    ےک  مراکز  کمیونئ    مجوزہ  اپن   ہم

   کرے  پیدا   مواقع لئ    ےک افراد  ےسیا سارے  بہت  مٹ   کمیونٹیوں  ہماری
 

مدئ   وقار  با  ایک کو   جن  یک
ٓ
  تک کرئ    حاصل روزگار  مستحکم  ساتھ  ےک ا

  غت   کو   وںکمیونٹ  ہماری ن    پرسئ   نسل وار  سلسےل س، سالوں کئ    گزشتہ  ۔ہٹ   قابل ےک  کرئ    حاصل روزگار  ایےس جو  یا  ہ   گئ    دی  نہٹ   رسائ  

  پائپ یک  تربیت یک   اداروں وال  کرئ    نافذ  قانون  اور  اندراج فوچ    انہٹ   اور  کر   بنا  نشانہ کو   افراد  ےک  نسل و  رنگ  مختلف اور  ہ   دیا  بنا  مستحکم

ورتوں  اور  غربت ہماری ن   اس کر،  کھال   کھانا   ذریع ےک الئنوں   مبئ   پر  تعاون باہم  ساتھ ےک ان اور  بھال  دیکھ یک   کمیونئ    ۔ہ   کیا   شکار  کا   رص 

ن ہٹ   کرئ    فراہم مہارتٹ   جو  تجربات  دہزن کرنا،  فراہم  مواقع نئ  
ُ
  ترجیح کو   بحایل  اور  عالج بجان   ےک  جت   اور  تشدد  اور  کرنا،   کاری  رسمایہ پر  ا

، اقدام  واضح ایک  طرف یک  حفاظت اور  ترق   استحکام، بہبود،  و  فالح  یک  کمیونئ    یہ  دینا،  یک  اپنان   کو   اقدام اس  س کونسل  ہم اور  ہ 

 ۔ ہٹ   کرئ    درخواست
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نکمیون نننساتھنےکنننٹ  نننےکننمشغولیتننخب  ننمعٹ   ننگروپننورکنگنلئ 

  یک  افراد  ان مٹ   گفتگو   یک  کرئ    ثائ   نظر  پر  تحفظ عوایم  کرےک  پیدا  مواقع  اور  کار   طریقہ مختلف لئ    ےک رہائشیوں متاثرہ پر  طور  متناسب غت  

واز 
ٓ
 ۔ ہ   نچا ہپ نقصان راست براہ  زیادہ س سب ذریعہ ےک  نظام جنہٹ   بنانا  مرکز   کا   توجہ کو   ا

ورت   یک  چت    کس  انہٹ   لئ    ےک کرئ    محسوس محفوظ کہ  لئ    ےک کرئ    پیش خیاالت اپن   اور  تجربات ےک  ان مٹ   ضمن اس   ُپٹ ِان ۔ہ   رص 

  ےک  کمیونئ    بلکہ نہٹ   ہ کو   نمائندؤں تنظیم  رصف س سفارشات اور  تجاویز  یک  گروپ  ورکنگ فورس  ٹاسک  کہ  گا   بنان    یقیئ   کو   بات اس

ان گاہ بیھ  کو   ممت 
ٓ
 ۔ گا   جان   کیا   ا

 

ن:نرابطہ

   atorres@grassrootsleadership.org: ٹوّریس اِلیسیا 

 

ان ن:نممبر

؛ RPS TF ٹوّریس، اِلیسیا  :  میل ای ممت 

atorres@grassrootsleadership.org 

؛  ربیکا   rsanchez@grassrootsleadership.org: میل ای  سانچت  

؛ RPS  TF گوزمان،  مونیکا  :  میل ای ممت 

monica@goaustinvamosaustin.org 

ی  رابرٹس  کت 

   temitolujobi@gmail.com: میل ای ؛ اولوجئ   ٹیمیٹوپو 

  ای ؛نوین  لیس  dee.adams543@gmail.com: میل ای ؛ایڈمز  ڈورس

 lucy@aachi.org: میل

   سباق و  سیاق اور  منظر  پس

ن    ذمہ ےک کونسل  سئ   آسٹ   
ٓ
  اور  نظام  جو  لئ    ےک  کرئ    مشغول کو   عالقوں وال  ا

ورت  ناِ  یک  کمیونئ    وہ  ہٹ    رہ   جا  کئ    استعمال کار   طریقہ   ہٹ   کرئ    نہٹ   پورا  کو   رص 

 اور  ہ   رہ جا  سئ   بات یک  ان کہ  کرنا   محسوس یہ  کا   ان یعئ  

  ورک کا   مشغولیت یک  کمیونئ    خت    معئ    لئ    ےک  کرئ    ثائ   نظر   پر  تحفظ عوایم  ۔ہ   رہا  جا  کیا   شامل بیھ انہٹ   مٹ   عمل ےک  سازی فیصلہ

  کیونکہ  چاہن    بنانا   بہت   پر  طور  نمایاں کو   کار   طریقہ مستعمل موجودہ  کو   لکونس   سئ   کہ  ہ   کرتا   تجویز  یک  بات  اس س سخئ   گروپ

  یک   روزمرہ ہماری
 

وری ہ  نہایت  لئ    ےک کمیونئ    ہماری  لینا  رائ   پر  رسگرمیوں وایل  کرئ    متاثر   کو   زندیک ن پر  طور  خاص  یہ ۔ ہ   رص 
ُ
  کمیونئ    ا

ان ،  ہوئ   متاثر  زیادہ  س  سب س فیصلوں  وال  جان   کئ    مٹ   ہسلسل ےک حفاظت یک   عوام س جانب  یک  شہر  جو  ہ   سچ  لئ    ےک ممت  ، ہٹ    یعئ 

ان ےک  کمیونئ    BIPOC یا / اور  آمدئ   کم  ،LGBTQIA+ افراد،  معذور  افراد، وال  ہوئ    گھر   ن   دستاویزی،  غت   ہمارے    یک  جن  ممت 
 

  سئ   نمائندیک

 ۔ ہ   جاتا  دیا  کر   نظرانداز   اکت   کو   جن اور  ہ   جائ    یک  نہٹ    مٹ   کونسل

ان  ےک کمیونئ    متاثرہ راست براہ  زیادہ  س سب ن   گروپ   ورک لئ    ےک مشغولیت  خت    معئ   ساتھ ےک  کمیونئ     کونسل  سئ   س  جانب یک   ممت 

  ےک متعلق  ےک تجربات ےک ان دوران ےک کوششوں  یک  ہوئ   انداز  اثر  پر  فیصلوں  وال  کرئ    متاثر  کو   زندگیوں یک  ان اور  ہوئ   مشغول ساتھ  ےک

  گئ    یک  جمع ذریعہ ےک مجموع  ایک  ےک رسوے  الئن آن عالوہ ےک سیشن وال   سنئ   ورچوئل  پبلک  آراء یک  رہائشیوں ۔ہ   کیا   جمع و ک  گواہیوں

 طریقہ اور  نظام  موجودہ  لئ    ےک کرئ    شامل مٹ    سازی فیصلہ  کو   حلقوں متاثرہ  راست براہ  کہ  ہ   کیا   تعٹ    یہ ن   ہم س  معلومات ان ۔ تھٹ  

،  ےک کرئ    درست کو   کار   : چاہن    کرئ    مرکوز  توجہ پر  حمایتیوں  ذیل مندرجہ کو   کونسل  سئ   لئ 

Power to The Polls  آرٹ کا

 کام از آڈریانا آریاگا ماکفی

 Amplifier Artماخذ از 

mailto:atorres@grassrootsleadership.org
mailto:temitolujobi@gmail.com
mailto:dee.adams543@gmail.com
mailto:lucy@aachi.org
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 ری    چ  آؤٹ کمیونئ   .1

aرسائ   قابل  مٹ   زبانوں کئ    اور  شفاف صاف معلومات گئ    پہنچائ   س جانب  یک  شہر   کہ  بنائٹ   یقیئ    کو   بات  اس ۔  

 ہوں

 مشغولیت  ساتھ ےک  کمیونئ   .1

a. ہو مرکوز  توجہ پر   رہائشیوں  مٹ    بعد  اور  دوران ےک  اس قبل،  س زیسا فیصلہ تر  تمام   کہ  بنائٹ    یقیئ   کو   بات اس 

 ہوں بیھ  مشغول مٹ   اس  وہ اور 

 رسائ   .2

a. ی    ح+  ترجمہ) زبان  (ترجمائ    یا   ترسر

b. وقوع  محل/   وقت 

c.   ٹیکنالوچ 

 کاری  رسمایہ .3

a.  لئ    ےک  حمایت یک  شمولیت بہت   یک  حمایتیوں  متاثرہ راست براہ  مٹ   عمل ےک  سازی فیصلہ ےک شہر 

 بنائٹ    یقیئ   کو   کاری  رسمایہ یک  کمیونئ    مساوی

  اپن   کرنا   نفاذ  کا   جن ہ   کیا   تیار  سیٹ ایک  کا   سفارشات ہوئ   بنان   نقطہ مرکزی کو   کمیونئ    ن   ہم  ہ، ساتھ  ےک دین   توجہ  اپئ   پر  باتوں ان

وری ہ نہایت   لئ    ےک کونسل  سئ   لئ    ےک ہوئ   مشغول پر  طور   بہت   ساتھ ےک حمایتیوں متعلقہ  عوایم پر  طور   اندروئ   سفارشات یہ  ۔ہ   رص 

  حیثیت یک  نمائندوں ےک  فورس  ٹاسک رصف ہم،  جنہٹ    ہٹ   ہوئ   جڑی  ساتھ  ےک  اصولوں رہنما  ےک  فورس ٹاسک  لئ    ےک کرئ    ثائ   نظر   پر  تحفظ

ان ےک  کمیونٹیوں  اور  حمایتیوں  منتخب بلکہ  نہٹ   ہ س ،   رکھن   برقرار   س مضبویط بیھ س حیثیت یک   ممت    کاروائیوں  تمام  ےک کونسل  سئ   ہ و  ہٹ 

 ۔چاہن    ہوئ   مرکز  کا 

نسفارشاتن

A. نن-ن1نتجویزن ننناجالسوںنےکنکونسلننسٹ  نننتکنسازینفیصلہنمٹ  ننیکننکمیونٹ  نےکننثقافتوںناورننہوںنشفافنجونندیںننترجیحنکونننرسان 

ننضمننےکنزبانوںنیکننحمایتیوںناورننرسائیوںنتنوع، ننمٹ  ن:نہوںنبیھندارننذمہنننپرننطورنننثقافٹ 

  مٹ    بارے   ےک   عمل  طرز   ےک  کونسل  سئ    بعد   ےک  کرئ    منعقد   کو   اس  اور   دوران  ےک  اس  پہےل،  س   اجالس  بیھ  کیس   ےک  کونسل  سئ   •

   لئ    ےک  کرئ    مطلع   کو   کمیونئ  
 
 کریں  استعمال   کا   اسٹاپس  بس  بسوں،  اور   بورڈ   بل  میڈیا،  سوشل  ریڈیو،  وی،  ئ    اشتہارات،  قیمتا

 (مٹ   زبانوں متعدد )

ان  تمام  ےک کمیونئ    لئ    ےک کرئ    حاصل معلومات مٹ    بارے  ےک کونسل  سئ   اور  شہر  •   سائٹ  ویب یک   آسٹ    شہر  پاس ےک  ممت 

  مختلف کئ    لئ    ےک کرئ    مطلع کو   عوام لہذا، ہٹ   جانئ   نہٹ   طریقہ کا   کرئ    استعمال کو   اس  وہ یا / اور  ہ   نہٹ    رسائ   تک

وری  ہ  نہایت  کرنا   استعمال کا   آالت مواصالئ   ان ےک  کمیونئ    ن   ہم دوران، ےک مہم  یک   کنیکٹ  پروجیکٹ  ۔ہ   رص    یک  ممت 

  کس  کونسل  سئ   اور  آسٹ    شہر  س  حوال  ےک  ری    چ آؤٹ  کمیونئ    اور  کرئ    عام کو   معلومات کہ  ہ   کیا   مشاہدہ س حیثیت

  سئ   کہ  ہ   کرتا   پیش تجویز  یہ  گروپ  ورک لئ    ےک  مشغولیت خت     معئ   ساتھ  ےک  کمیونئ     ۔ ہٹ    سکئ   ہو  ثابت کارگر   قدر 

نیہ لکونس 
ُ
  ےک  مشہوری یک   کنیکٹ  پروجیکٹ  ن    اس جو  کرے  استعمال زیادہ  س  زیادہ کا   کار   طریقہ اور  عملیوں حکمت ا

 ۔ تھے   کئ    لئ    ےک  کرئ    تشہت   مٹ   عوام یک  اجالسات تمام  ےک  کونسل  سئ   دوران

،  ہونا  مٹ   زبانوں وایل جان    بویل  زیادہ س  سب  ترجمہ کا   ان ہ   جارہ یک  تشہت    یک  جن معلومات تمام وہ •   ایےس چاہن 

  وال  رکھن   علم کم  س سب کا   انگریزی مٹ   جن  ہٹ   بسئ   کمیونٹیاں  مخصوص جہاں ہوئ   رکھن   مدنظر  کو   عالقوں جغرافیائ  
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ان ےک  کمیونئ    اگر  ۔ہٹ   لوگ   یک  کرائ    ترجمہ پر  طور  فوری  کا   معلومات  تمام  توان ہ   جائ   یک  درخواست س  جانب یک  ممت 

  نام االعالن عیل پہےل،  س انعقاد  ےک دہ رائ   کونسل  ہر  دوران، ےک  اجالسوں ےک کونسل  سئ    ۔چاہن    ئ  وہ تیاری مکمل بیھ

ان کتئ    ےک  کمیونئ    کہ  لٹ    ۔ (یک  بات خالف  ےک  اس/ کیا   اندراج) لئ    ےک آئٹم  کیس  ن    ممت 

  لئ    ےک  دین   منظوری یک  اس لنس کو   سئ   باوجود  ےک  اس لیکن  کیا،  اندراج ن   افراد  367 خالف  ےک  آئٹم اس کہ  اگرچہ یعئ    •

ہ ہ   رہ دے ووٹ پر  طور  متفقہ  ۔وغت 

 : ہو  شامل یہ مٹ   جس   دیں رپورٹ دوبارہ  مٹ    ضمن ےک اقدامات  گئ    کئ    س جانب  یک  اجالس ےک  کونسل  سئ   بعد  ےک  اجالس ہر  •

 دیا  ووٹ کیےس  ن   ممت   ہر  اور  ووٹ کل •

ئٹم  یا  کیا   اندراج ن   لوگوں  کتئ    یعئ    ،تبصہ/ ردعمل عوایم •
ٓ
 یک  بات مٹ   مخالفت اور  مٹ   حق  ےک  ا

  ہوتا  مطلب  کیا   کا   ووٹ کہ  ہو  گئ    یک  وضاحت یک   اس  چاہن   جائ   لکیھ مٹ   زبان رسائ   قابل رپورٹٹ   ہ دونوں •

،  ہو آسان سمجھنا  اور  پڑھنا  کو   ان تاکہ ہ 

  مٹ   انداز  ورانہ پیشہ ترجمہ کا   اس کہ  ہ   سکتا  جا   بنایا   یقیئ   کو   بات  اس س جس کریں  ثائ   نظر   پر  سائٹ  ویب یک  آسٹ    شہر  •

،  گیا   کیا  ، آسان  بہت کرنا   استعمال کو   اس ہ   ہ   دوست صارف  زیادہ  یہ ہ 

B. ن:ن2نتجویزن نننکونننعملنےکناجالساتنےکنکونسلننسٹ  انننےکنکمیونٹ  کتنیکننممبر نننےکنرس  ننقابلنمزیدننلئ  ننرسان  ننبراہنسننسبنبنائٹ 

ن۔نہون ننبنان ننمرکزنناصلننکانننتوجہنکونننتجرباتناورننآوازوںنیکننافرادنننوالننہون ننمتاثرنننراست

ن    کیس  ےک  کونسل  سئ   تحت  ےک جس کریں  نافذ  نظام  کا   بندی  درجہ  ایسا   ایک •
ٓ
  افراد   وال   ہوئ    متاثر   زیادہ  س  سب س  فیصےل  وال   ا

  آفس   ایکویئ    اور   CBOs  لئ    ےک  کرئ    شناخت   یک  درجوں  متعلقہ  لئ    ےک   فیصےل  غور   زیر   خاص  کیس  کریں،  شیت    پہےل  گواہ  اپئ    پہےل

 کرےک   کام  کر   مل ساتھ  ےک

  تحت  ےک  اس تھا   بنایا   ن   ہم نظام جو   کا   بندی  درجہ یک  اسپیکر  مٹ   سیشن وال   سنئ   ےک  کمیونئ    فورس ٹاسک  RPS یعئ   •

 تھا   پڑتا   اثر  راست براہ  زیادہ س سب  کا   اقدامات وال  جان   اٹھان   ذریعہ ےک APD  پر  نج تیھ جائ    دی ترجیح کو   لوگوں ان

ان ےک  کمیونئ    ہماری مٹ    ٹائم ریئل دوران ےک  اجالسوں ےک کونسل  سئ   •  تعداد   بڑی  ایک یک  زبانوں وایل جان    بویل ذریعہ ےک  ممت 

ان ےک کمیونٹیوں  اور  بنائٹ    بہت   پر  طور  یاںنما  کو   نظام ےک  خدمات یک   ترجمائ    اور  ترجمہ  موجودہ کرےک  فراہم   آڈیو   لئ    ےک ممت 

 ۔ سکٹ   ُسن وقت بیھ  کیس  وہ جنہٹ    کرائٹ    دستیاب ریکارڈنگ 

 بریم •

 ہسپانوی •

 کوریائ   •

 عرئ   •

 (مینڈرن) چیئ   •

 ويتنایم •

 اردو •

 اور  کو   عمل ےک انتظار  ےک اسپیکر  اور  اندراج ےک اسپیکر  لئ    ےک اجالسات ےک کونسل  سئ   پر  طور  ذائ   یا   ورچوئل •

،  رسائ   قابل  اور  موثر  زیادہ  : بشمول بنائٹ 

https://austintexas.gov/council_meetings/action_notes.cfm?mid=894
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ڈ  •  میل  صوئ   آڈیو، ویڈیو، مٹ    جس  دینا، اجازت یک   دین   گواہ  مٹ   فارمیٹ  بیھ  کیس  ےک  پسند   اپئ   کو   اسپیکرز  رجست 

، شامل کرنا   پیش  گواہ  تحریری اور    ترجمائ   یک   اس وہٹ   پر  موقعہ  ایس اور  چالن    کو   گواہ  تحریری دوران  ےک اجالس  ہ 

 ِان-ڈائل کر   دے اجازت یک  بھیجن    میلز  وائس  کو   اسپیکرز  شدہ رجست   لئ    ےک اجالست  ورچوئل دینا اجازت یک  جان   کئ  

 کرنا   کم  مٹ    وقت ےک  انتظار

ان  ےک کمیونئ    ذریعہ ےک  جس بنانا  نظام ایسا  ایک •   یک   کرئ    ڈائل مٹ   اجالسات ےک کونسل  سئ   وقت بیھ  کیس  کو   ممت 

 مےل سہولت 

 مٹ   جن  چاہن   ہوئ   کھےل   لئ    ےک  سب  اجالسات ےک کونسل  کرنا؛  ختم  کو   قاعدہ ےک کرائ    رجست   س  پہےل لئ    ےک  بولن   کو   لوگوں •

 سےک  ےل  حصہ وقت  بیھ  کیس  کوئ    ہر 

ورت یک   ترجمہ  کو   جن لوگ  وہ  کہ  کرنا   ختم  کو   قاعدہ اس •   رص 
 

  دیئ   درخواست لئ    ےک ترجمائ   انہٹ   ہویک
 

  دیگر  اور  ہویک

 ہوگا کرنا   رجست   پہےل دن 2 س راد فا تمام

ن:ن3نتجویزن • اننےکنکونسلننسٹ  نننےکنممبر نننےکننہون ننمشغولننپرننطورننفعالننوہنکہنندیںنقرارننالزیمنلئ  نننمضبوطنایکننلئ  ننےکنکمیونٹ 

نناورننکریںننتیارننعمیلنحکمتنیکننشمولیتنساتھ ننضلعنناپن  نننمٹ  ننےکنکمیونٹ 
ُ
انننا ننفیصلوںننےکنکونسلننجوننکریںننمرکوزننتوجہننپرننممبر

ننہون ننمتاثرننزیادہنسننسبنسن ن۔ہٹ 

،  انعقاد  کا   سیشن وال  دین   تاثرات اور  وال   سنئ    ےک کمیونئ    1 کم  از  کم • ن اور  کرائٹ 
ُ
  جو ) سیشن کا   جواب  و  سوال  1 متعلق  س امور  ا

ہ فارمیٹ  ےک  رسائ    زبانوں، متعدد    کو   / اسپانرس  لئ    ےک  اجالس ہر  ےک کونسل  سئ   وہ کو   جن  کرائٹ  (  ہو دستیاب مٹ   وغت 

 ۔ ہٹ    رہ   کر   اسپانرس 

ن سامئ   ےک عوام •
ُ
 تھے  گئ    بنان    ساتھ ےک  گروپوں  یا   تنظیموں  یک  کمیونئ    جو  کریں  نشاندہ یک  رابطوں* اصل* ا

ان ےک  کمیونئ    پر  آئٹمز  مجوزہ  راء یک  ان س ممت 
ٓ
 ۔ لئ    ےک کرئ    حاصل مہارت اور  ا

 تعلقات   اچھے   ساتھ   ےک   لوگوں   وال   ہوئ    متاثر   زیادہ  س   سب   س  وںصلفی  ےک   جن   کریں   کاری  رسمایہ  مٹ    تنظیموں   مبئ    پر   کمیونئ   •

،  کرئ    فیصےل  باخت   آپ  کہ   لئ    ےک کرئ    دہائ    یقٹ     یک   بات  اس   اور   ہٹ    ہوئ    قیام  کا   نظام ےک   مواصالت   طرفہ دو   مضبوط  ایک   ہٹ 

 ۔کریں

، دیکھن   کو   روایت  زبائ   رائج  ساتھ ےک مضبویط مٹ   کمیونٹت     ساری بہت •  جہاں س کرئ    انعقاد   ےک سیشت     ےسای ہوئ 

، کرسکئ    خیال  تبادلہ پر  امور  مختلف خود  راست  براہ لوگ ن ہٹ 
ُ
  ہ   سکئ   مل مدد  مٹ    ہوئ   پیدا  احساس یہ اندر  ےک ا

ن کہ
ُ
   ہوں دوستانہ زیادہ پر  طور  بہت   تقاریب  یہ ۔ہ    رکھئ   اہمیت بیھ  رائ   یک  ا

 
  چھوئ   یا / راست براہ لوگ  جہاں یک

  مثبت ساتھ  ےک  کمیونئ    ۔ہٹ    سکئ   جا  کئ    منعقد  اہتمام  زیر  ےک CBOs یہ  اور  مٹ    سیشت    Zoom ئ  بم پر   کمیونئ  

 ۔ ہ   رکھتا  حیثیت مرکزی مٹ   بنان   یقیئ   کو   شمولیت  یک  کمیونئ    کرنا   استوار  تعلقات

 مراکز  موجودہ  ےک  کمیونئ    کردہ  تجویز  س جانب  یک   گروپس  ورک فورس ٹاسک  لئ    ےک کرئ    ثائ   نظر   پر  تحفظ  عوایم دیگر  •

 ۔ہوں مشغول ساتھ  ےک  ان اور  کریں  کاری  رسمایہ مٹ  ( مراکز) ‘‘ہبس’’ اور 

نناورننترجمہن:ن4نتجویزن • نننےکنمعلوماتنعوایمنناورننمواصالتنسننغرضنیکننکرن نننادانناخراجاتننےکنخدماتنیکننترجمان  نےک(نCPIO)ندفب 

نننےکنبجٹ نننےکنمحکمہنشہرینرنہناورننکریں،ننکاریننرسمایہنیکننڈالرننملٹ  ن$نن5نپرننطورننفورینلئ  وریننلئ  ننض  ن:نوہنکہننہ 

ز  کرے،  شامل آئٹم   یک  الئن بجٹ  بنیادی لئ    ےک شمولیت  ساتھ ےک  کمیونئ   •  ذیل   مندرجہ کو (  تنظیمٹ   کمیونئ  ) پارٹت 

وں   یک  چت  
 

 (: نہٹ   محدود  ہ تک  ان لیکن/ بشمول) فنڈز  لچکدار  لئ    ےک  کرئ    ادائیگ
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ی    ح) ترجمائ  /  ترجمہ •  خدمات   یک(  ترسر

 بھال  دیکھ  یک  بچوں •

 معاونت یک  مقام •

 معاونت  یک   رسائ   ریموٹ  •

 کریں  درخواست  یک   کرئ    مہیا  سہولت   س( تنظیمات) تنظیم  کمیونئ   •

یں  یک  گئ    یک  بیان  اوپر  جو ( افراد) فرد  کا   کمیونئ   •  ہٹ   کرسکئ    فراہم چت  

وں کردہ  بیان اوپر  •  وظیفہ  لئ    ےک( رہائشیوں) رہائیسر   وال  رکھن   تجربہ  زندہ لئ    ےک حمایت  یک  چت  

ز   کمیونئ   •  اور،  ہوں؛ مشغول ساتھ ےک رہائشیوں ےک مرکز  اور  ہٹ   عمل مصوف  ہ پہےل  جو ( تنظیموں) پارٹت 

ان ےک  عمےل نئ    2  ڈالر، ہزار $ 250K سال ہر  •   تنخواہ  لئ    ےک FTEs 2) جان   کیا   شامل مٹ   بجٹ  بنیادی  ےک آفس  ایکویئ   لئ    ےک  ممت 

 ۔(فوائد / 
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نناورننگشت  ننگروپننکنگرنوننکاننننگران 
 

 نقصان  کو (  BIPOC)  افراد   ےک   نسل  و   رنگ  مختلف  اور   سودییسر   فام،   سیاہ  پالیسیاں  یک  نگرائ    اور   گشت  کیےس  کہ  کرنا   بات  مٹ    بارے  اس

  یک   کمیونئ    س  کارروائیوں   یک  طرح  اس   ان  کہ  گا   کرے  دریافت  گروپ   یہ  ۔ ہٹ    رہئ    ناکام  مٹ   دین    فروغ  کو   حفاظت  یک   کمیونئ    اور   ہٹ   پہنچائ  

وریات  ۔ ہ   کرنا   منتقل کیےس  کو   فنڈگ جانب  یک  حل تخلیق    مختلف لئ    ےک  رص 

 : رابطہ

 criminaljustice@grassroot - sleadership.org: جانسن ڈیوڈ 

 

اننےکنگروپننورکنگ ن:نممبر

  ُسو  جانسن ڈیوڈ 

یل   سیت     روڈئ   گیت 

 کارسن   بیتھائ  

ن:نسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس

ننپبلکننپولیس ننسیفٹ  نننہٹ  نہ 
 

  ۔ہ   سکئ   روک ہ نہ  اور  ہ   روکئ    نہٹ    س ہوئ   کو   جرائم لیس و پ

2019  ،   کم  بیھ  س نصف   س مٹ   جرائم وال  ہوئ   مٹ   امریکہ  مٹ 

  کم  بیھ  س نصف س  مٹ    شدہ رپورٹ ان اور  تیھ، گئ    یک  رپورٹ یک

  رصف س مٹ   جرائم  ےک  امالک گھریلو   1۔تھے  ہوئ   حل معامالت

  مٹ    جرائم  ےک امالک شدہ  رپورٹ اور  گئ    کروائ    رپورٹ یک  %32.5 

 2۔تھا  گیا   کیا   حل کو   17.2%  رصف س

 

  جتئ    APD ۔ہ   گزارئ    نہٹ   مٹ   دین   توجہ  پر  جرائم  ُپرتشدد   وقت تر  زیادہ  اپنا  پولیس 

ن ہ   دیتا  جواب کا   کالز 
ُ
  3۔ہٹ   ہوئ   متعلق س جرائم  ُپرتشدد  کالز   کم  بیھ س 1%  مٹ   ا

  کرسکئ    کچھ   کم  ہ بہت  وہ اکت   تو  ہٹ    پہنچن    وہاں وہ تک  جب بیھ،  باوجود  ےک  اس

  گھر   ےک اس  مرتبہ ایک  اور  کیا   ُپر  رسوے  ہمارا  ن   جس  پڑھٹ   بیان  کا   شخص  اس ۔ہٹ  

 : ہ    کیا   بیان  حال کا   تجرئ   اپن   ساتھ ےک  پولیس بعد  ےک  ڈکیئ   مٹ  

  ہمٹ   ن   افرسان ۔تھا  گیا   دیا  توڑ   دروازہ ا ہمار  اور  پڑا  کرنا   سامنا  کا   ڈکیئ   مٹ   گھر   مٹ   آسٹ    یہاں ہمٹ   مرتبہ ایک"

  کچھ  ہمٹ   س اس اگر  کہ  تھا   کہنا   کا   ان ۔ہٹ   کرسکئ    نہٹ   کچھ  مٹ    بارے ےک  اس وہ کہ  بتایا 
ّ

  ہ   سکئ   مل تسیل

 ‘‘ ۔ہ   واال  ہوئ    کچھ   س اس  کہ  ہ   کم  ہ بہت امکان کا   اس لیکن  ہٹ   سکئ   ےل نشانات  ےک انگلیوں کچھ  وہ  تو 

 

، روکئ   تو  نہ  کو   جرائم  پولیس  مٹ   معامالت ر ت زیادہ  چونکہ ،  کرئ  "  حل"  کو   جرائم ہ نہ اور  ہ  خر  پھر   تو  ہ 
ٓ
؟   کرئ    کیا   وہ  ا  گشت  ہٹ 

 کرئ    نگرائ    یک  کمیونٹیوں  غریب اور   بھوری،  فام،  سیاہ کرےک   خوفزدہ  س تشدد  جنم  کا   پولیسنگ وایل

 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s 

 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s 

 https://austinjustice.org/assessment-of-apd-calls-for-service 

Protect Kids Not Guns  آرٹ کا 

 کام از مائکا بزن

 آرٹ Amplifierماخذ از  

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s/
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ورت  یک  پائ    قابو   پر   اوران ج   4۔تھا  ہوا   چلئ   ےک   رص 
ٓ
  ہ   ویسا  کا   ویسا   بیھ   ابیھ   اثر   کا   اس  پر،  بنیاد   یک  تجربوں  زندہ  اور   شمار   و  اعداد   ےک   تک   ا

،  موثر  غت   رصف نہ گشت  ۔ہ    ۔ہ   بیھ  دہ نقصان لئ    ےک کمیونٹیوں  ان کر   بوجھ جان بلکہ ہ 
 

  لیکن تھے  ہوئ   ہالک  مٹ   حراست  یک   ان افراد  مزید  4) کردیا   ہالک کو   افراد  35  کم  از  کم  ن    پولیس  تک، 2021 س 2015 •

APD    ۔(تیھ  موت  حادثائ   یا  خودکیسر  وہ  کہ  کیا   دعوی ن 

ن ےک  آسٹ   " کہ  ہ   چال   پتہ مٹ    رپورٹ یک  جیمز  جوئس  •
ُ
وں  ا

ّ
  باشندوں الطیئ   / ہسپانوی یا  امریگ  افریق   جہاں باشندے  ےک محل

یت آبادی  یک ، مٹ    اکت  ، مٹ   غربت جو  ہ  ح  یک  جرائم جہاں  محےل وہ اور  ہٹ  ، زیادہ  س سب مٹ   رسر ن ہ 
ُ
 طور  متناسب غت   پر  ا

" ۔ ہ   ہوتا  استعمال کا   شدت یک  طاقت اور  طاقت س
5 

• APD  کہ ےک شہر   ےک  ڈیٹا  پروفائلنگ نسیل   اور  روکن   کو   گاڑیوں  س شمار   و  اعداد  ےک  پروفائلنگ  نسیل مطابق، ےک  تجزئ   مشت 

 ٹریفک  وہ لیکن  ہٹ   حصہ  8%  تقریبا  کا   آبادی  یک  آسٹ    لوگ  فام سیاہ  ۔ہ   ہوتا  انکشاف کا   تفاوت  نسیل واضح  مٹ   کرئ    تالشیاں

،  ہوئ   شکار  14%  کا   جان   روےک مٹ   ، ہوئ   بیھ  تالیسر  بعد   ےک جان    روےک مٹ   معامالت  25%  س مٹ   ان ہٹ   تمعامال  25%  اور  ہ 

  یک  لوگوں فام  سیاہ مٹ   زمروں تمام ۔ہ   جائ    الئ   مٹ   عمل گرفتاری  مٹ  
 

 ےک ( ساِئٹیشن) سمن سوائ   تیھ زیادہ  س سب  نمائندیک

   یک  لوگوں  ہسپانوی مٹ   جس
 

   یک  لوگوں فام  سفید  مٹ   زمروں  تمام ۔ تیھ زیادہ  س  سب نمائندیک
 

 6۔تیھ کم   زیادہ س سب  نمائندیک

ن نمشغولیتننساتھنےکنکمیونٹ 
 

  ےک اصولوں ےک  فورس  ٹاسک ےک  دین   ترجیح  کو   افراد  وال  ہوئ   متاثر  راست براہ  زیادہ  س سب س نظام ےک پولیسنگ موجودہ  ہمارے

، تسلسل   براہ  س نفاذ  ےک  امیگریشن یا   بدری،  ملک بندی، نظر   جو  یک   مالقات س لوگوں  ایےس 40 ن    گروپ  ورکنگ ےک  نگرائ   اور  گشت  مٹ 

، معئ    کیا   ےک حفاظت  لئ    ےک ان کہ  لئ    ےک جانئ   یہ  تھے، متاثر  راست   تک،  تاری    خ یک  آج ۔ہٹ   کیےس  تجربات  ےک ان متعلق س پولیسنگ نت    ہٹ 

،   کئ    جمع  رسوے 39 ن   ہم  ۔ تھا   گیا   پھیالیا  ذریعہ ےک الفاظ زبائ   تک  کمیونئ    اپئ   یک  ان اور  افراد  متاثرہ  راست براہ  کو   جن ہٹ 
 

ن خیاالت اور  جذبات ،باتتجر   ےک دہندگان جواب ہمارے
ُ
  بیھ مٹ   شمار  و  اعداد  مجمویع اور  تاری    خ ہم جنہٹ    ہٹ   کرئ    عکایس یک  باتوں ا

کاء  ۔ہ   رکھئ    نہٹ   محفوظ کو   کمیونئ    یک  ان یا  انہٹ   پولیس  کہ:  ہٹ   دیکھن     دیگر  ےک  کمیونئ    س عالقوں دہ نقصان ےک  پولیسنگ  ن   رسر

، کریں  محسوس محفوظ زیادہ  کو   آپ اپن   وہ  س  جن وسائل ایےس
 
 ۔کیا   اظہار  کا   حمایت لئ    ےک مقصد  ےک  کرئ    منتقل مٹ   ےک

 

،  سکتا  لگ خیال مثایل ایک  کرنا   تصور   کا   کمیونئ    محفوظ ایک  بغت   ےک نگرائ    اور   گشت  یک  پولیس   جگہٹ    اییس  آج  مٹ    حقیقت  لیکن  ہ 

یک ایک  ےک سیشن ےک  مشغولیت  ساتھ ےک  کمیونئ    ہمارے ۔ ہٹ    موجود   : کریں  غور  ذرا  پر  تجرئ   ےک  رسر
 

وں فام، سفید  خوبصورت   ایک ہم’’   مٹ   کہ  ہ   یاد  س طرح اچیھ مجھے اور  ۔ تھے ہوئ   منتقل مٹ   عالق   مضافائ   وال  امت 

  اگر  ۔نہٹ    بیھ پر   کہٹ    ۔مٹ   پارکوں ہ  نہ اور  تیھ،  ہوئ   نہٹ   پولیس  کوئ    پاس  ےک اسٹور  ےک  گرورسی  وہاں  کہ  تھا  دیکھتا 

  یک  پولیس کہ  ہٹ    چاہن   جاننا  یہ آپ
 

، کیس  تو،  ہ   ہوئ   کییس  کمیونئ    کوئ    بغت    ےک موجودیک   مضافائ   فام  سفید  امت 

ن ۔ جائٹ    مٹ   عالق  
ُ
  یک  ا

 
، یک  قسم  بیھ  کیس  یہ  یعئ    ۔ہ   ہوتا  ہ ایسا  دن ہر  کا   زندیک   یک  پولیس   یک  طرح بیھ  کیس  نگرائ 

 
 

ت کتئ    لئ    ےمت    یہ کہ  ہ   یاد   مجھے اور  ۔ہ   ہوتا  پاک س  موجودیک   جب  کہ  ہ   یہ  تو  حقیقت... تیھ  بات انگت    حت 

  صورت اس  تو،  ہوں موجود  سہولیات یک  پائ    اور  غذا  رہائش، بھال،   دیکھ یک   صحت بھال،  دیکھ یک   بچوں تحفظ، معایسر 

  یک  پولیس  مٹ  
 

ورت  کوئ    یک   موجودیک ن رصف  مٹ   ۔ہوئ   نہٹ   ہ رص 
ُ
  اس ہوئ   کہن    یہ  جو  ہوں چاہتا   دالنا   یاد   کو   لوگوں ا

،  کرسکئ    نہٹ    ختم  کو   پولیس ہم کہ  ہٹ    چاہن   دینا  روک کو   تجویز  ے ہمارے کہ  ہٹ   سارے  بہت اییس  ابیھ  مٹ   معارسر

  ےک  ‘‘نکالئ   باہر   س  آسٹ    کو   الطینیوں’’ قانون،  غالم  مفرور   مٹ    جس  کریں،  مالحظہ تاری    خ یک   الئن  ٹائم  پولیسنگ کردہ  تیار  س  جانب یک   فورس ٹاسک 

  مالکان ےک ان جنہٹ   تعداد  بڑی   ایک یک   نیگروز ’’ کہ  فیصلہ کا   دین    تشکیل فورس پولیس ایک  مٹ    آسٹ    س  وجہ یک   حقیقت اس ،‘‘ کمیٹیاں  لینسویجی’’ لئ  

،  دیا  کر   رہا  ن     ےک کام  بغت   جو  افراد  فام  سیاہ  ایےس تمام"  کہ  حکم یہ کا   مورس چیف  ےک  APD اور  ‘‘ ہٹ   رہ   ہو  جمع  پاس آس ےک اس اور  مٹ    آسٹ    وہ  ہ 

نہٹ   ہٹ    جان   پائ    بیکار 
ُ
وارہ پر   ان اور  جان   لیا  کر   گرفتار   ا

ٓ
 https  //:austintexas.gov/publicsafety/task-force  ہ   شامل" ۔جان    لگایا  جرمانہ کا   ہوئ    ا

 http://www.austintexas.gov/edims/pio/document.cfm?id=352525 

 https://spectrumlocalnews.com/tx/austin/news/2020/11/17/report-finds-police-pull-over--arrest-black-austi nites-at-

disproportionate-rate 

http://www.austintexas.gov/edims/pio/document.cfm?id=352525


27  

 

URDU 

 

،   موجود  واقعات   یک  پولیس مٹ   کمیونئ    یک  بروز  روز  یک  لوگوں  آپ جہاں ہٹ 
 

وری  رکھنا  یاد  یہ  ۔ہٹ    پائ   ٹ  نہ  موجودیک  ‘‘ ۔ہ   رص 

ننطویل نسفارشاتنناورنننظرنننقطہنمدن 

،   ےک مدت طویل ہمٹ     کرئ    اختیار  کیسر   کنارہ  س  ماڈل  ےک پولیسنگ وایل گشت  کالسسٹ  پرستانہ، نسل مکمل  اس لئ 
 

 ۔ہویک
 

• APDننبجٹنےکنن نننیکننمالیت$نن210604299ننمٹ 
ّ
ننپرننمحل ئٹمنالئننپورینوایلنپولیسنگنمبٹ 

ٓ
ننجاناننکیانننختمنوارنننمرحلہنکونننا نچاہن 

نننایکننیہننکیونکہ نننپرنننطورنننتاریخ  نننپرنننماڈلنننوالنننکرن نننپیدانننپریشان  نننمبٹ   پھرئ    گھومن    مٹ    گاڑی  لئ    ےک  کرئ    تالش  یک "  مجرموں"  ۔ہ 

ول  اور  نگرائ   ایےس ایک کار،  طریقہ کا   ۔ ہ   جاتا  کیا   نافذ   پر  دھمگ  یک  تشدد   جےس ہ   مبئ   پر  نظام  ےک  کرئ    کنت 

نننکیڈٹنندنمزی • ننکالسٹ  نننہٹ  ننہون  "  وہ مٹ    مقابلہ ہمارے" ایک پر  طور  یقیئ    دینا  تربیت کو   افرسان تحت ےک  ماڈل  اس ۔چاہن 

، پیدا   ذہنیت یک
 

 ۔ ہو  لگئ    مختلف ہ کییس  تربیت مٹ   دیکھن   کہ  ےک  اس نظر  قطع ہویک

  کو   پولیس ہوئ   بھری   س عمےل اور  مسلح پر  طور  مکمل ایک ۔کریںننختمنوارنننمرحلہنکوننناستعمالنےکننقسمنہرننےکننہتھیاروںنمہلک •

  جنہٹ    لوگ براؤن اور  فام سیاہ سارے بہت کہ  ہ   برداشت ناقابل یہ  ۔ہ   خطرہ   سنگٹ    ایک لئ    ےک  حفاظت یک   عوام رکھنا  برقرار 

،  جاتا  روکا  پر   اسٹاپس ٹریفک نہٹ   ہ 
ُ
ن ا

ُ
  ۔ ہ   جائ   دی خواہ نت  لئ    ےک حفاظت  یک  ان جنہٹ    ہ   رہتا  لگا   خطرہ  کا   جان اپئ   س  لوگوں ا

؛ سکتا  جا  کیا   نہٹ    حل س  ری    چ آؤٹ کمیونئ    کر   بڑھ س پہےل  کو   حقیقت اس   یک  ان کو   اس بلکہ  ہ 
 

  کو   خطرے درپیش  کو   زندیک

 ۔ہ   سکتا  جا  کیا   حل ہ کر   روک

ننندیناننکرنننالگننکوننناداروںننوالنننکرن ننننافذنننکونننٹریفک •   مالزمٹ     رسکاری  مسلح  غت    اور   دین    قرار   تعزیر   ناقاِبل  کو   جرائم  ٹریفک  ۔چاہن 

 تبدیلیوں   پر  سطح  ریاسئ    لئ    ےک بنان    اسٹاپ  لئ    ےک ورزیوں  خالف  یک   ٹریفک شہری  اور   دین    اجازت  یک  کرئ    نگرائ    یک   ٹریفک  کو 

ورت یک  ۔ ہ   ممکن ابیھ اطالق کا   جن  ہٹ   تبدیلیاں  عبوری اییس کچھ  حاالنہ  ۔ہ   رص 

،نکرےکننمختصندوبارہنکونننرقمنیکننپولیسنگ • ننکریںننکاریننرسمایہنیکنناسنپرننوسائلنایےسنمتعلقنسننرہائشنناورننت،صحنمعاش 

نننےکنکمیونٹیوںننوایلنپولیسنگننزیادہنسننحدننسننجن   یک  نسل و  رنگ  مختلف  ۔ہونحاصلنبہبودننوننفالحناورننحفاظتناصلنلئ 

ورت لئ    ےک  رہن   زندہ انہٹ   یک  جن  ہٹ    محروم  س وسائل ان کمیونٹیاں ، رص    ایک  ےک  بنن    مجرم ےک  لوگوں مٹ   نتیج    ےک  جس  ہ 

   ہوں محفوظ سب  ہم ۔ہ   ملتا  بڑھاوا   کو   سلسلہ  مزمت قابل
 
یں وہ پاس  ےک  فرد   ہر  ےک  کمیونئ    ہماری جب ےک    ہوں چت  

 
  یک

ن جو 
ُ
وری  لئ    ےک رہن   زندہ   ےک ا  ۔ ہٹ   رص 

 

نسفارشاتنفورینمتعلقنسننبجٹ

 

 کاری  رسمایہ س پھر  مٹ   تحفظ عوایم پر  طور  جامع  اور  ئ  کر  کم  کو   خطرے  ےک تحفظ  عوایم وال  ہوئ   پیدا  س وجہ یک  نگرائ   اور  گشت

وع  ےک  2021 سال  مایل لن  یک  کرئ     بجٹ  ےک سال  ہر  کو   اشیاء اکت   س  مٹ   ان ۔چاہن   جانا  کیا   درآمد  عمل پر  سفارشات ذیل درج ہ  س رسر

، جاتا  کیا   شامل مٹ    ۔ ہ   ہوتا  پیدا  موقع  اچھا  ایک کا   کرئ    کاری  ہرسمای لگاتار   مٹ   خدمات اور  وسائل ےک  کمیونئ    مٹ   نتیج   ےک  جس ہ 

ننخاتمہنکانننگشتننخطرناکنناورننامتیازی...نیہنحفاظت ن۔نہ 

  کا   طاقت س  جانب  یک  پولیس ۔ہٹ   رہئ   تحت  ےک خطرہ مستقل ےک  تشدد  پولیس  کمیونٹیاں  یک  نسل و  رنگ  مختلف   مٹ   آسٹ   

ن مٹ   واقعات ےک عام قتل  اور  کرئ    استعمال
ُ
   یک  ا

 
  یونٹس اور  پروگرام مخصوص بعض ۔ہ   زیادہ   ہ بہت نسبت یک  ںدورسو  نمائندیک

  مٹ   اس ہ   کیا   لوڈ   اپ ڈیٹا  جو  ن   APD مٹ   بیس  ڈیٹا  گینگ  ٹیکساس  ۔ہٹ   ڈالئ   حصہ مٹ   خطرات  اور  تفاوتوں ان پر  طور  واضح

  یک   افراد  براؤن  اور  فام سیاہ
 

۔ہ   زیادہ   س سب نمائندیک
  مارا  راموس مائک جہاں  س وجہ  یک  جس پروجیکٹ،   ٹوگیدرنیس  سائیڈ  ریور  7

  معیار ’ اور  ٹریفک  وال  سطح کم   مٹ   بالک متعدد  ےک  جگہ اس تھا، گیا 
 

  وہ  تھا،  ہوا  اضافہ مٹ   گشت  یک  پولیس لئ    ےک جرائم ےک  ‘زندیک

  تھا   ا یک  زخم پر  طور  شدید  کو   افراد  درجنوں دوران  ےک احتجاج لئ    ےک  انصاف نسیل ےک  سال گزشتہن    APD۔ ہ   جاری بیھ  ابیھ

  ست  طرف یک  APD مٹ   جواب  ےک درخواست  یک   ریکارڈ   اوپن س جانب یک   لیڈرشپ  گرارسوٹ  7ہ    دار  ذمہ یہ باوجود  ےک  اس  لیکن

 اور  تفاوت  نسیل انتہائ   مٹ   نتیج   ےک  گردی  غنڈہ یک  گینگ  ن   شہروں  دورسے جیےس شکاگو  ۔مطابق ےک  معلومات گئ    یک  فراہم

-http://erasethedatabase.com/wp-content/uploads/2018/07/Expansive-and ۔ہ   یک  تحقیق پر   عضو مو   ےک سلوک مجرمانہ ےک نابالغوں

Fo- cused-Surveillance-June-20 18_final.pdf 

http://erasethedatabase.com/wp-content/uploads/2018/07/Expansive-and-Fo-
http://erasethedatabase.com/wp-content/uploads/2018/07/Expansive-and-Fo-
http://erasethedatabase.com/wp-content/uploads/2018/07/Expansive-and-Fo-
http://erasethedatabase.com/wp-content/uploads/2018/07/Expansive-and-Fo-
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APD    کو   ہجوم ’’ باوجود   ےک  اس لیکن تھا   کیا   زخم  پر  طور  شدید  کو   افراد  درجنوں دوران ےک  احتجاج لئ    ےک انصاف نسیل ےک  سال  گزشتہ  ن  

، نقل  وال، کرئ    جرم کوئ    رسپرسئ   یک   جائیداد   کیس  م  پر  طور  مبینہ اگر  ۔ ہ   گئ    دی  کو   ایس  داری ذمہ یک   ‘‘سنبھالئ   اف مکائ    اور  داری ارسر

  کو   جائیداد   اس تو،  ہٹ    کرئ    افراد  وال  ابھارئ   کو   فرق ےک  دولت
 
۔ہ   جاسکتا   کیا   قبضہ پر  اس اور  ہ   جاسکتا   دیا  قرار   مص    قانونا

8 APD ےک  

  غت   یک  شہریوں زیادہ کہٹ    نسبت یک  محکموں پولیس مقایم اور  روایت جنگجو  انگت    نفرت  اپن   جو  ہ   فورس   ٹاسک  مارشل امریگ  ایک  پاس

۔ہ    بدنام  لئ    ےک ہالکت دارانہ ذمہ
  ذہنیت  وایل" وہ  مٹ   مقابلہ ہمارے" اور  ذہنیت جنگجو  مستقل یک  اکیڈیم کیڈٹ  ن   اطالعات د متعد 9

ن ن   شہر  باوجود   ےک اس  ۔ہ   کیا   مشاہدہ کا 
ُ
  افراد  ےک نسل و  رنگ  مختلف  جو  ہ   ہوا  رکھا  جاری  کرنا   فراہم فنڈز  کو   یونٹس اور  پروگراموں  ا

ین کا   روکن   کو   نقصان  ےک  نوعیت منفرد  اس ۔ہٹ   رہ    بن موجب کا   بڑھان   کو   تفاوت  اور  خطرہ لئ    ےک   یک   وجہ اصل یک  اس کہ  ہ   یہ طریقہ بہت 

 ۔جان    دیا  کر   ختم  ہ کو   فنڈنگ

ن:ننسفارشات

وں ذیل مندرجہ س مٹ   بجٹ .1  : کریں  ختم  فنڈنگ یک  چت  

 مینیجمنٹ   کراؤڈ   216581$ •

 یونٹ   لئ    ےک تھام روک یک   گینگ  $ 2276488 •

 کم   مٹ   پریشائ   $ 312381 •

 پروجیکٹ  ٹوگیدرنیس  سائیڈ   ریور  10006000$ •

 فورس  ٹاسک  فیوِجٹؤ  اسٹار  لون  یک  مارشلز  امریگ  $ 1453743 •

 (بیکرس اور  ٹارگیٹس  ،"مہلک کم" بارود، گولہ  پستول، رائفل،) سامان فوچ   اور  ہتھیار  $ 685161 •

  موجودہ  ملٹ   $ 2.2+   بھرئ    ت،تربی  تربیت،  یک  کیڈٹ:  س  فنڈ  ےک  ثائ   نظر )11بھرئ   اور  تربیت  یک  کیڈٹس  نئ   ملٹ    7.6$ •
 ( 12س التوا  مٹ   ٹائم  اوور  اور  اضاق   مٹ    ریٹائرمنٹ غور  زیر  لئ    ےک  کالس

 ملٹ   $  12.5: ~ کل

ن ہ   جاسکتا  کیا   نہٹ    الگ پر  طور  فوری  کو   گشت  ٹریفک  جس .2
ُ
 : دیں کر   مسلح غت   کو   ا

  اپئ   دوران ےک  اسٹاپس ٹریفک ےک  معمول کو   افراد  ےک  کمیونئ    براؤن اور  فام سیاہ  کہ  ہ   قبول  قابل بیھ  مٹ   صورت کیس  یہ •

  ہونا  نہٹ   لیس  س ہتھیاروں مہلک کو   افرسان دار  ذمہ لئ    ےک  اسٹاپ ٹریفک  ےک  معمول  ۔پڑا  کرنا   محسوس  خطرہ  لئ    ےک جان

، نہٹ   بجان    یک  اس بلکہ چاہن 
ُ
 ۔چاہن    جائ   دی  تبی تر  بہت   اور  زیادہ  س زیادہ   لئ    ےک الن   کم  مٹ   شدت یک  صورتحال یک  تنازعہ ا

، بنائ   جیےس خاکہ کا   گشت  APD کہ  ہٹ   سکئ   سمجھ  ہم ورت یک  نو   تنظیم  یک  اس لئ    ےک  تجویز  اس ہ  ، رص 
 

  اس چونکہ ہویک

  مسلح  غت   مزید   کو   محکمہ کو   یونٹ اس  ۔ہٹ   لین   حصہ مٹ    کاموں  ےک کرئ    نافذ   کو   ٹریفک یونٹ  گشت  تمام  ےک  محےل وقت

، جاسکتا   کیا   استعمال بیھ پر  طور  ےک  نموئ    ایک لئ    ےک کرئ     مکمل کو   استعمال ےک ہتھیاروں مہلک س جانب  یک   محکمہ ہ 

 ۔ مطابق ےک  سفارش ہماری  یک  کرئ    ختم  وار  مرحلہ پر  طور 

 ۔چاہن    جانا  کیا   نہٹ   شامل  بجٹ کا   ہتھیاروں بیھ  کوئ    ساتھ ےک  کرئ    شامل  کو   FTE’s بردار  حلف   نئ   •

ن کو   رقم  اس .3
ُ
  وال  پڑئ   پر   کمیونٹیوں  وایل اٹھان   نقصان  زیادہ س سب  جو  کریں  مختص دوبارہ  لئ    ےک کرئ    انتعا  مایل یک   خدمات ا

   ہوں ثابت معاون مٹ   کرئ    کم  کو   اثرات
 

 ۔ یک

 کریں   معاونت مایل یک   دفاع ےک وطن تارکٹ    ذریعہ ےک  دفت   ےک  محافظ عوایم •

 ایک  کریں  معاونت  مایل یک   امداد  نقد   تراس براہ  لئ    ےک کمیونٹیوں  وایل جھیلن   پولیسنگ  زیادہ س حد  •

  ہ کو   اقلیتوں پر  طور  خصوض  نقصان کا   کارروائیوں   وایل  ہوئ   لئ    ےک  کم  مٹ    پریشائ    کہ  ہ   آئ   سامئ    بات یہ  مٹ    تجزئ    ےک ProPublica ایک 
، کیا   نہٹ    ارتکاب کا   جرم بیھ   کیس  ن   لوگوں   جن کہ  یہ  اور  ہ   پڑتا  کرنا   برداشت ن ہ 

ُ
  ۔ہٹ    ہوئ   مرتب اثرات کن  اہبت  لئ    ےک ا

https://www.propublica.org/article / nypd-nuisance-abatement-evictions 
 https://www.themarshallproject.org/2021/02/11/u-s-marshals-act-like-local-police-with-more-violence-and-l ess-accountability 

ل  ۔اعانت  مایل  یک   گرانٹ  وفاق   
ُ
ان ک  ۔ ہ    سکتا   جا  کیا   نہٹ    مختص دوبارہ  کو   فنڈز  کیونکہ  گیا   کیا   نہٹ    شامل مٹ   مت  

  ۔ہ    الئ   کم  مٹ    آئٹموں الئن دورسی اور  یک   نہٹ    مختص رقم   بیھ  کوئ    لئ    ےک تنخواہوں   یک   کالس  کیڈٹ   ن   کونسل  کہ   کیوں  ہ   سال منفرد  ایک یہ 
ئٹمز  ان پر  بنیاد  یک   بجٹ   کردہ  تجویز  س  جانب یک   منیجر  سئ    لئ    ےک سال مایل اس

ٓ
  برابر   ےک$ 7972069 الگت کل   یک   ا

 
 ۔ ہویک

 https://www.austinchronicle.com/news/2021-03-26/small-change-at-apd / 

http://www.propublica.org/article/
http://www.propublica.org/article/
http://www.propublica.org/article/
http://www.propublica.org/article/
http://www.themarshallproject.org/2021/02/11/u-s-marshals-act-like-local-police-with-more-violence-and-l
http://www.themarshallproject.org/2021/02/11/u-s-marshals-act-like-local-police-with-more-violence-and-l
http://www.austinchronicle.com/news/2021-03-26/small-change-at-apd/
http://www.austinchronicle.com/news/2021-03-26/small-change-at-apd/
http://www.austinchronicle.com/news/2021-03-26/small-change-at-apd/
http://www.austinchronicle.com/news/2021-03-26/small-change-at-apd/
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مدی شدہ  گارنئ  
ٓ
 کمیونئ    کہ  جیسا  ذریع ےک  مراکز  ےک  محلوں جغرافیائ    ذریع ےک  نموئ    ےک  ا

 ۔ ہ   کیا   تجویز  ن   انوسٹمنٹ ری  ایکویئ   مٹ   گروپ   ورکنگ

  کاموں  ےک  صحت سمیت  اقدامات ےک صحت  ذہئ   اور  سازی  کردار   لئ    ےک ٹوںکمیون  وایل جھیلن   پولیسنگ  زیادہ س حد  •
  ورکنگ انوسٹمنٹ  ری ہیلتھ  پبلک جیساکہ ےک، اعانت مایل  لئ    ےک ورکرز  ہیلتھ  کمیونئ    بشمول کریں،   اعانت مایل یک

 ۔ ہ   کیا   تجویز  ن   گروپ
ننمسلسلننیکننپولیسن…نمرادنسننحفاظت

 
ننچھاڑےکنچھب  ننناورننموجودیک ننبغب  نمحناپن 

ّ
نن،ل ننپرامننپرننمقاماتنتفریخناورننسماجر ننسننطریق  نیکننرہن 

زادی
ٓ
ننا ول  خالف ےک  کمیونٹیوں  یک  نسل و  رنگ مختلف   ن   پولیس کہ  ہ   چلتا   پتہ س  تاری    خ یک  پولیسنگ  مٹ   آسٹ    ۔نہ    کا   تشدد   اور  کنت 

غاز  کرنا   استعمال
ٓ
  رنگ مختلف گئ    کئ    سلوک ناک وحشت اور  وال  ہوئ   ہالک ذریعہ ےک  APD  کہ،  ہ   دی  اطالع ن   پروفائلنگ  نسیل 13۔کیا   ا

ویو  ن   ہم  ےک لوگوں جن اور  تعداد،  یک  افراد  ےک نسل و    ۔ہ   آئ   نہٹ   تبدییل  کوئ    مٹ    اس کہ  ہ   چلتا   پتہ س  تجربات زندہ  ےک  ان ہٹ    لئ    انت 
  کہ  گیا   بتایا  اس   ۔تھا   رہا   چل مٹ   ِہلس   کوروناڈو   وہ جب  تانیٹ   بندوقٹ    اپئ   پر  بین   نوعمر   ےک ان ن   افرسوں تٹ    کہ  بتایا   ن   دہندہ  جواب ایک)

خر  لیکن  تیھ  رہ کر   تالش  پولیس جےس  ‘‘ہ   مانند  یک  شخص اس عٹ    ایک حلیہ’’  کا   اس
ٓ
س  مٹ   ا

ُ
  کو   دہندہ جواب اور  ایک ۔گیا   دیا  چھوڑ  ا

س  کہا،   لئ    ےک  لین   تالیسر  یک  گاڑی  یک  اس ن   افرس  جب  تھا   گیا   کیا   گرفتار   بعد  ےک  چیت بات ایک دوران ےک  کرئ    پارک  گاڑی  مٹ   ِجم
ُ
  طور  زبائ   ا

  اور  ہوگا  کرنا   ختم کو   پولیسنگ  یک  جگہوں وایل  کرئ    تقریر  آزادانہ اور  تفریخ   ہمٹ  ( ۔کیا   بیھ  استعمال کا   طاقت جسمائ   اور  دی، دھمگ  پر 
  النا  کم  پر  طور  نمایاں  مٹ    گشت  مٹ   محےل

 
  مستقل  یک  لیسو پ  کہ  ہٹ   جانئ   س طرح اچیھ  ہم  ۔ہویک

 
  محفوظ بغت    ےک  موجودیک

ّ
 کیےس  محےل

ن    نظر 
ٓ
ورت کو   شہر  ۔ہ   ییہ حقیقت یک   محلوں متمول  فام، سفید  تر  زیادہ  کیونکہ  ہٹ   ا   کرئ    بند  اعانت مایل یک  پولیسنگ  زیادہ س  رص 
  اینئ   لئ    ےک کمیونٹیوں  وایل  جھیلن   پولیسنگ زیادہ  س  حد   اور  رہائش،  وایل آمدئ   کم   امداد، نقدی راست براہ  کو   رقوم  ان اور  چاہن  

 ۔چاہن    کرنا   مختص دوبارہ مٹ    وسائل جیےس فنڈ  ڈسپلسمنٹ

 :  سفارشات

وں ذیل مندرجہ س مٹ   بجٹ .1  کریں   ختم  فنڈنگ یک  چت  

 $ 3174647  ٹائم اوور  •

 $ 5634493  پولیس پارک  •

 $ 2042835 گشت  ماؤنٹیڈ   •

 $ 53519 گشت  خصوض •

 10~%  کا   گشت"  پولیسنگ یک   محےل" ملٹ     17$ •

 $ 7408707 موٹرز   •
 ملٹ    35.3: ~کل

وع ذریعہ ےک  آفیرس " اور  اسٹاپس  صوابدیدی/  تفتییسر  .2  : کریں  ختم  کو   فیصےل" کردہ   رسر

  شمایل  فائیٹویل، ۔ہٹ   ہوئ   ہ براؤن اور  فام سیاہ پر  طور  متناسب غت   افراد  وال  جان    روےک پر  اسٹاپس صوابدیدی •
والئنا  رفتاری، مٹ   کت    عالوہ ےک" حرکت و  نقل محفوظ غت  " دیگر  یا  ورزی،  خالف  یک  الئٹس  یا  انوںش ن  ےک رکن    ،DWI  تت  

  کم  تک 50%  مٹ    تعداد  یک  ڈرائیوروں فام سیاہ  وال  جان   لئ    تالیسر  س وجہ یک   کم  مٹ   تعداد   یک  ورزیوں خالف تمام دیگر 
ہ   ہوئ   واقع

  کم  بیھ  مٹ   شکایات خالف  ےک انرس اف  اور  ہونا، زخم  کا   افرسان اور  شہریوں عام استعمال، کا   طاقت ۔14
ئ  
ٓ
  زیادہ  س  حد   جو  کریں  مختص دوبارہ  لئ    ےک وسائل ایےس  کو   اس تیھ  جائ   یک   خرچ  پر  اسٹاپس ان پہےل جو  رقم وہ ۔ہ   ا

 ۔ ہٹ   کرئ    پیدا  حفاظت حقیق    لئ    ےک کمیونٹیوں  وایل جھیلن   پولیسنگ

   آن    کم  مٹ   چیت بات  مٹ   نتیج   ےک  اس •
 

  پر  رس ک  مجھے’’ ۔کہ  ہ   کیا   بیان  مٹ   رسوے ہمارے شخص ایک  کہ  جیسا  یک
ڑئ   باہر  س کھڑیک   کو   تھیےل  ےک پالسٹک ایک مٹ   کیونکہ  گیا   روکا 

ُ
  پولیس  ۔تھا  پہنچا  پر  سیٹ  پچھیل مٹ   لئ    ےک روکن   س ا

ا  پر  ہوئ   ختم  میعاد  یک  اسٹیکر  باآلخر  ۔ہوں رہا  چھپا   کچھ  مٹ    کہ  سوچا  ن   وال    یک  اس کہ  بتایا  ن   انہوں‘‘ ۔گئ    دی رس 
، پیدا  پریشائ   مایل  س وجہ   کو   اعتماد  عدم پر  اداروں وال  کرئ    نافذ   قانون ن   اس اور  ہوا  اثر  منق   پر  صحت  ذہئ   ہوئ 
  ےک  روکن   س اڑئ   باہر  س  کھڑیک  کو   کباڑ   ن   افرس  ایک کہ  س  وجہ اس  محض سب یہ اور  -  بڑھایا   مزید  اس  یا   ہ   دیا  جنم
 ۔ کیا   خیال مشکوک  کو   مقد  اخالق   ایک لئ  

 https://austintexas.gov/publicsafety/task-force 

؟  پڑتا   فرق کوئ    س اس کیا   - روکنا  س  اسٹاپس ٹریفک  کو   پولیس ۔2021  مارچ، 29  احمد، جالو،  -https //:www.wral.com/taking-cops-out-of  ہ 

traffic-stops-does-it-make-a-difference/19599910/?version=amp &fbclid=I- wAR2AXpEQrzS-

JD_6Rz8KmH6ISEQvEacNEDPqKG5TpAPiMjl46zz7eT-Dcco15 

http://www.wral.com/taking-cops-out-of-traffic-stops-does-it-make-a-difference/19599910/?version=amp
http://www.wral.com/taking-cops-out-of-traffic-stops-does-it-make-a-difference/19599910/?version=amp
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3. APD  کریں  الگ کو   اشیاء ذیل درج س : 

،  ہدایت  کو   ٹریفک جو   یونٹ وال   کرئ    نافذ  کو   ٹریفک • ،  اہتمام کا   اسٹاپس ٹریفک  دین    دائر  الزامات مجرمانہ یا  کرئ 
 : ہٹ    ہوئ   نہٹ   شامل مٹ   کرئ  

 $ 99536  انتظامیہ ٹریفک •

• AV /خریب
 
 $ 590760 کار   ت

 $ 2766584 یونٹ  واال   گاڑیوں  تجارئ  /   انتظامیہ ہائ   •

  15$300000 عمل   کا   تخفیف مٹ   گاڑیوں •

  یک   تقاریب  ۔دیں کر   خارج  پر  طور  مکمل  س سیکیورئ   اور  جائزے  ےک  تقاریب  کو   APD$: 4471999 تقاریب  خصوض •
،   ےک  کرئ    تیار  کر   مل  ساتھ عمل شدہ تصور  نیا  ایک لئ    ےک حفاظت   کمیونئ    ہو، شامل سیکیورئ   مسلح غت   مٹ   جس  لئ 

ان ےک وریات ۔کریں  جمع  ٹیم  ایک  یک  ممت    رقم کچھ  س مٹ   اس تاکہ  کریں  کم  کو   جاتاخرا اور  لٹ   جائزہ  س  دوبارہ کا   رص 
 ۔جاسےک  کیا   مختص دوبارہ کو 

ی  زیادہ کام  ےک  بچاؤ  اور  تالیسر   ذریعہ ےک  EMS  $1445684 گشت  پر   جھیل  •   جائٹ   دن    انجام س طریق   مؤثر  اور  س تت  
 
 
ورت  یک  تجرئ   ےک  بھال   دیکھ طئ   کو   لوگوں جن  وقت، اس  ۔ےک ، رص  نہٹ   ہ 

ُ
 انتظار  لئ    ےک وقت طویل  پر  طور  خطرناک  ا

امیڈیک  رسپانڈر  فرست کیونکہ  ہ   پڑتا  کرنا    تالیسر   جو  حصہ  ایسا  بیھ  کوئ    کا   بجٹ اس  ۔ہٹ   وال  پولیس بلکہ ہٹ    نہٹ   پت 
، نہٹ   درکار  لئ    ےک  کاموں  ےک بچاؤ  اور  س  ہ 

ُ
 ۔ چاہن   جانا   کیا   مختص  دوبارہ ا

  مختص  دوبارہ لئ    ےک وال  کرئ    فراہم خدمات چ  سما اور  صحت عوایم کیس   کو   اس: 309928( $HOST) ہونا  گھر   ن   •
 ملٹ   $ 10: ~کل  ۔کرے  نہ ملوث کو   سیکیورئ   مسلح  دیگر  کیس   یا   APD جو   چاہن   جانا  کیا 

نن…نمرادنسننحفاظت ننننگران  ننےکنجان ننکئ  ننآزادینیکننحرکتنونننقلنناورننران نناظہارننبغب  نہ 

، آسٹ    ان وہ ےک  کمیونئ    مٹ    یک   روزمرہ اپئ   یا   ہٹ   رہ   کر   اہتمام کا   تقاریب مختلف جو  ممت 
 

، رہ   گزار   زندیک   ہوئ   بڑھئ   مسلسل وہ ہٹ 
 ریجنل آسٹ    ۔ ہ   رہ جا  رکیھ نظر  پر   سب ہم ذریع،  ےک نگرائ   ٹائم ریئل اور  نگرائ   ذریعہ ےک ویڈیو  ۔ہٹ   رہ    چ   تحت ےک  نگرائ  

وں یافتہ تربیت غت   ذریعہ، ےک( ARIC) سنت   انٹیلیجنس   جائ    دی ترغیب  یک   دین   اطالع یک"  برتاؤ مشکوک" کو   گروپ  س چھوئ    ایک ےک  مخت 
،   ہ حال ۔ہ   ،  رکیھ نظر   ذریعہ ےک معاہدے مائننگ میڈیا  سوشل ایک پر  کارکنوں  فام  سیاہ وال   کرئ    انعقاد  کا   تقریبات  ثقافئ   مٹ    نت     گئ 

ARIC کو   تعامل ےک  پولیس  نت    کو   ڈیٹا  اس  ۔ بیھ ذریعہ ےک DHS   اور ICE جان    کئ    شیت    ےک  اداروں وال  کرئ    نافذ  قانون  دیگر  ڑوںسینک سمیت 
  بیانات وال " پسند انتہا  ےک شناخت  فام سیاہ"  ےک  ٹرمپ مٹ   بارے  ےک  منتظمٹ    فام  سیاہ نگرائ    یہ ۔ ہ   جاتا  کیا   لوڈ   اپ مٹ   بیس  ڈیٹا  ایک وال 
ئ   نظر  مائل طرف یک

ٓ
  کرئ    فراہم  بنیاد  لئ    ےک  حملوں ےک طرز  COINTEL-PR پر   ٹ   منتظم  ےک  کمیونئ    پر  سطح  وفاق   اور  مقایم یہ  اور  ہ   ا

نہٹ   کرےک  شیت    ساتھ  ےک  ICE کو   وقوع محل ےک  کمیونٹیوں  وطن تارکٹ    یہ ۔ہ  
ُ
،  ڈالئ   مٹ   خطرے بیھ  ا   س گھر   اپن   مٹ   نتیج    ےک جس  ہ 

  س خانہ اہل اور  بدری ملک   کو   فرد  بیھ  کیس   وال  نکلئ  
 

کچر  ےک  نگرائ   اس  پر  طور  فوری کو   شہر  ۔ہ   ہوتا  خطرہ   کا   علیحدیک   یک  انفراست 
  کرئ    ختم فنڈنگ

 
کہ کہ  ہوگا  بنانا   یقیئ    یہ نت    ہوگا  بنانا  فعال غت    اس  اور  ہویک   کو   ڈیٹا  اس س  بیس  ڈیٹا  ےک  اداروں وال  کرئ    نافذ  قانون مشت 

 ۔ ہ   گیا   دیا  کر   حذف

ن:ننسفارشات

وں ذیل مندرجہ س مٹ   بجٹ .1  کریں   ختم  فنڈنگ یک  چت  

 (ARIC) سنت   انٹیلیجنس ریجنل آسٹ    $2022228 •

 HALO/  سینت    کرائم  ٹائم  ریئل* $2402429 •

• $55500.00 StarChase  ملٹ   $ 4.5: ~ کل  سالوشن ٹکنالوچ   مینجمنٹ  پرُسوٹ 

،  تکنیگ )  استعمال ےک ڈرونز  تمام ےک  APD سمیت ڈرونز   13  گئ    کئ    عطیہ ذریعہ ےک کمیشن  کرائم  آسٹ    .2  محل ر او  فنکشن صالحیتٹ 
  وال  کرئ    نافذ  قانون  اور  دیں کر   بند  پر  طور  فوری  استعمال  کا   ڈرونز  ان لئ    ےک  نگرائ   ویڈیو  ۔کریں  فراہم شفافیت مٹ   بارے  ےک(  وقوع
 ۔دیں کر   حذف فوٹیج تمام س بیس  ڈیٹا  ےک اداروں

، پابندی  پر   استعمال ےک  ویت   سافٹ وال  شناخت یک   چہرے .3   ےک  مالزم  ےک  شہر    یا   افرس  ےک APD بیھ یس کClearview AI 16 جیےس لگائٹ 
 ۔ذریعہ

  وایل ہوئ   س  گاڑیوں  اور  تخفیف مٹ    گاڑیوں  مٹ    جس ہ    مبئ   پر   آئٹم الئن ( میجر ) تفتیش   ٹریفک  ےک ڈالر   ملٹ   $  2.1  کہ  جو  تخمینہ رسرسی  ایک 
 ۔ ہٹ   شامل ہ  دونوں تفتیش   یک   ہالکتوں

کہ   ہ   سکتا   ہو  بیھ اسلئ   یہ پر   طور   ممکنہ  ۔ہٹ    الئ   مٹ    عمل  تالشیاں 11- 50  کرےک  استعمال کا   Clearview AI ن   APD کہ  ہ   چال  پتا  مٹ    رپورٹ اس 
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ناننپیشننطرحنیکننعامہنصحتنسنناستعمالنےکنمنشیاتناورننکرنانننخاتمہنکانننجنگننخالفنےکننمنشیاتن…نمرادنسننحفاظت
ٓ
ننا نننننہ 

  تر  زیادہ  جنہٹ   منشیات  اییس ۔ہ    پہنچا  نقصان ت ہب کو   کمیونٹیوں  یک  نسل و  رنگ  مختلف  س وجہ  یک  جنگ خالف ےک منشیات
،  کرئ    استعمال کمیونٹیاں  غریب اور  براؤن  فام، سیاہ ن ہٹ 

ُ
ائٹ   سخت پر  ا  کو   منشیات  سارے بہت کر   بوجھ جان  لئ    ےک دین   رس 

  یک  پروفائلنگ  نسیل یک   2020  یک  آسٹ    ۔ ہٹ    باق    بیھ  ابیھ تفاوت سارے بہت   ۔تھے گئ    بنان   قانون خالف  ےک  کرئ    تقسیم  اور  رکھن  
 گرفتاری  تحت  ےک الزامات ےک منشیات کہ  جو  گیا   کیا   ظاہر  کو   مساوات  عدم نسیل شدید  مٹ   تالش یک  وجوہات ممکنہ مٹ   رپورٹ 

،   سکئ   بڑھا  مزید  کو   اثرات ےک  تعصب موجودہ  یونٹ   K9 ۔ بئ   باعث  کا   کارروائ    قانوئ   اور   کتوں  کہ  ہ   گیا   دکھایا  یہ کہ  جیسا  ہٹ 
،  کرئ    توقع  یک  کرئ    ملئ   کچھ  س  کیس  وہ  جب ہٹ    کرئ    اشارہ  کو   کتوں  اپن   پر  طور  الشعوری یا  کر   بوجھ جان اکت   لرز نڈہی ےک   ہٹ 

نہٹ   مٹ    نتیج   ےک  جس
ُ
۔ہ   جائ    مل اجازت یک  تالیسر   ا

  سیاہ پر  طور  خاص  س، وجہ یک  صدم   تاریخ   وابستہ س کتوں  ےک پولیس17
،   ےک  امریکیوں فام وری اور  ہٹ    سکئ   بن باعث بیھ  کا   استعمال زیادہ س زیادہ ےک  طاقت وہ  لئ  رص    سکئ   بڑھا  کو   ٹکراؤ   پر  طور  غت 
 ہوئ    ثابت ناکام مٹ    کرئ    حل کو   وجوہات بنیادی  یک  اس یا  عادت یک   نےسر  بندی  نظر   اور  بنانا   مجرم  کو   لوگوں  عالوہ، ےک  اس 18۔ہٹ  
ن یک  جعال  ےک  صحت  متعلق س صحت ذہئ   اور  سازی کردار   ۔ہٹ  

ُ
، مٹ   بارے ےک  خدمات ا  ڈالر  ملٹ   $ 10.4  ہم جنہٹ    سوچٹ 

، سکئ   دے  فنڈنگ س ا  شہر  اگر  اور  ہٹ    پر  حفاظت  مٹ   کمیونٹیوں  اور  خاندانوں تو  کرتا   فراہم  اعانت مایل لئ    ےک  درسئ   بجان   یک   رس 
 ۔ سوچٹ   بیھ  مٹ   بارے  ےک اثرات وال  ہوئ  

 
 : سفارشات

 : کریں  ختم  فنڈنگ یک  وںچت    ذیل مندرجہ س مٹ   بجٹ .1

•  9-K 1713812یونٹ $ 

•  9-K 1286953ممانعت $ 

 ( گیل  حمایت، باز، ساز )ملٹ   7.5~ منشیات  •
 ملٹ   $ 10.4: کل

 : کریں  مختص  دوبارہ لئ    ےک  کرئ    فنڈ  کو   کاموں  ذیل درج کو   رقم  اس .2

 ہم اور  مراکز  ِان-پڈرا لئ    ےک کرئ    کم  کو   نقصان پر  طور  خاص خدمات،  یک  عالج ےک  صحت ذہئ   اور  سازی کردار  •
  تجویز  ن   گروپ  ورکنگ انوسٹمنٹ ری ہیلتھ  پبلک جیساکہ  پروگرام ےک  معالج   عالج س مدد  یک   دواؤں وقئ   بیک
 ہ   کیا 

  انوسٹمنٹ ری ہیلتھ  پبلک جیساکہ پروگرام  فرسٹ رہائیسر  لئ    ےک  کرئ    کم  کو   نقصان  بشمول  رہائیسر  معاون اور  آمدئ   کم •
  پروگرام، ےک سبسڈی ہاؤسنگ ٹرسٹ،   ہاؤسنگ  لئ    ےک افراد  ےک  نسل و  رنگ مختلف  اور  ، ہ   کیا   تجویز   ن   گروپ   ورکنگ

 ۔ ہ   کیا   تجویز  ن   گروپ  ورکنگ VSSP جیساکہ  پروگرام نیٹ لئ    ےک حفاظت س بحران اور 
 

ّ  ےک پولیس   وال  کرئ    بڑائ    اپئ   اور  وال   غرض   خود  ساتھ  ےک  کمیونئ    …مراد س حفاظت   تنخواہ  یک  چت    اس  کو   پولیس جب  ہ   خاتمہ  کا   روئ 
  ان طرف دورسی جبکہ  کریں  چیت بات  ساتھ ےک ان اور  کریں  تقسیم  کھلوئ    اور  کھانا   مٹ   کمیونٹیوں  وایل   وسائل ناکاق   وہ  کہ  ہو  ملئ  

ان ہ ےک  کمیونٹیوں ،  ہراساں کو   ممت   استوار  تعلقات ہک  نہ  ہ   ہوئ   غرض   خود  یہ تو   رکھٹ   جاری  سلسلہ  کا   کرئ    ہالک اور  کرئ    زخم کرئ 
کت مٹ   اجالسات ےک ایشن ایسویس کاروباری  یا  یک  محےل افرسان جب ۔ کرنا   طور  مشکوک  یا  نقصان  وال  پہنچن   کو   امالک یہ تو،  ہٹ    کرئ    رسر
عمل ےک  خدشات متعلق  س گھومن    پر 

ّ
، ہوتا  موقع بامعاوضہ ایک کا   کرئ    شامل  کو   افرسان مزید  مٹ   رد   یبنیاد یک   مسائل ان جبکہ  ہ 

  پروگرام  کوئ    لئ    ےک  بچوں  وال  وسائل ناکاق   افرسان ہوئ   پہن   وردی  جب  ۔ہ بغت    کئ    کچھ   لئ    ےک  کرئ    مہیا  وسائل  وال  کرئ    حل کو   وجوہات
  مطلب کا   حفاظت  کہ  ہٹ   ہوئ   رہ    سکھا  یہ کو   نسل نئ    پوری  ایک ہم  تو،  ہٹ    کرئ    تقسیم  کارڈ   ےک بال  بیس  مٹ   اسکولوں یا  ہٹ    چالن  
، س لی پو    ہاتھوں ےک  پولیس باہر  س تناظر  محدود  ےک پروگراموں ان نوجوان  وال  رکھن   تعلق س نسل و  رنگ  مختلف  جانب دورسی  جبکہ ہ 

،  یک  APD داری  ذمہ یک  روکن   کو   نقصان اس  ۔ہٹ   ہوئ   رہ   ہو  ہالک   یا   کریں  بھروسہ پر   پولیس وہ  کہ  ہ   داری ذمہ کوئ    یک  کمیونئ    کہ  نہ ہ 
ول  کو   نقصان وال   پہنچن    کو   عزت یک  APD ۔رہا  ہو  نہٹ   بند  نقصان  کا   ان کہ  جب کریں  معاف انہٹ    پیےس کو   افرسان لئ    ےک کرئ    کنت 

 ۔ ہ    کرتا   استعمال کا   ٹرائل  مفت  ہ بغت   الن   مٹ    علم ےک عوام  یا  قیادت  یک   محکمہ  افرس  ایک

https://www.buzz-feednews.com/article/ryanmac/clearview-ai-local-police-facial-

recognition?utm_source=d ynamic &utm_cam -  paign=bftwfwd&ref=bftwfwd&d_id=2086347 

17. https://www.npr.org/2017/11/20/563889510/preventing-police-bias-when-handling-dogs-that-bite 

18. https://www.themarshallproject.org/2020/10/15/mauled-when-police-dogs-are-weapons 

  

http://www.npr.org/2017/11/20/563889510/preventing-police-bias-when-handling-dogs-that-bite
http://www.npr.org/2017/11/20/563889510/preventing-police-bias-when-handling-dogs-that-bite
http://www.themarshallproject.org/2020/10/15/mauled-when-police-dogs-are-weapons
http://www.themarshallproject.org/2020/10/15/mauled-when-police-dogs-are-weapons
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، ےک  دین    مٹ   معنوں حقیق   جو   کرے  مختص  دوبارہ لئ    ےک دین   فنڈنگ  کو   اقدامات مبئ   پر   کمیونئ    کو   وسائل  ِان وہ کہ   چاہن   کو   شہر  بجان 

 ۔ ہٹ   کرئ    بات پر   اس اور  ہٹ    کرئ    تھام روک یک  تشدد 

ن:ننسفارشات

وں ذیل مندرجہ س مٹ   بجٹ .1  : کریں  ختم  فنڈنگ یک  چت  

شپس کمیونئ    $ 2513050 •  پارٹت 

 ملٹ   $ 3.2:  کل  نمائندے ضلیع $ 728285 •

 : کریں  مختص  دوبارہ لئ    ےک  کرئ    فنڈ  کو   ںکامو   ذیل درج کو   رقم  اس .2

 اور  خدمات لئ    ےک والوں بچن   س تشدد  کہ  جیسا  پروگرام  تعلیم  ےک  بچاؤ   س تشدد  مبئ   پر   کمیونئ   •

 ہ   کیا   تجویز  ن   گروپ  ورکنگ(  VSSP) تھام روک

 ہ   کیا  تجویز ن   گروپ  ورکنگ VSSP جیساکہ پروگرام گرانٹ   سیفئ   روٹیڈ  کمیونئ   •

 ہ   کیا   تجویز  ن    گروپ   ورکنگ VSSP کہ  جیسا   پروگرام  کا   مداخلت یک   تشدد  مبئ   پر  ہسپتال یا  جعال  کا   تشدد  •

ن...نمرادننسننحفاظت نناحتسابنناورننجانبدارینغب  نہ 

  ےک  لگان   اندازہ کا   اثرات وال  ہوئ   ظاہر  س کاری  رسمایہ یک  چندوں اور  گرانٹس،  معاہدوں،  ےک APD پہےل س منظوری یک  فنڈنگ اس  الحال،  ق  

  ۔ہ   موقع  کوئ    لئ    ےک دہ  رائ   یک  کمیونئ    یا  شفافیت  یس تھوڑی  ہ نہ اور  ہ   نہٹ   عمل زیر  کار   طریقہ الزیم  بیھ  کوئ    کا   اسکریننگ لئ  

ان ےک  کمیونئ   ن خالف ےک  مظاہرین مٹ    ہ  حال جیےس  معاہدے، ےک کرئ    حملہ پر  ان اور  کرئ    نگرائ   یک  کارکنوں  اور  ممت 
ُ
  ُپرتشدد  ےک  ا

   ےک لعمااست
 
، پہنچایا  نقصان جو  ن    انہوں کہ  ےک اس باوجود   خریداری، یک  ہتھیاروں  مہلک  کم  بعد   فورا   س جانب  یک  عوام  س  وجہ یک   اس ہ 

  ن    APD باوجود،  ےک  ہوئ   بجٹ بڑا  ایک  پاس  اپن   ۔19 ۔گئ    دی پر  طور  شفاف  غت   ہ نہایت منظوری  یک  اس ےک،  مخالفت سخت  یک  اس

  ساتھ ےک خامویسر  ن   APD ۔ہ   حاصل رقم س  فنڈ  عام لئ    ےک کرئ    پورا  کو   اخراجات شدہ مختص  غت   ےک  اشیاء  جییس ڈرون اور  ٹائم اوور 

،   قبول عطیات س گروپوں  جیےس کمیشن  کرائم  آسٹ    افیہ فام سفید  اور  پولیس   ن    اس مٹ   نتیج    ےک اس  اور  کئ    ہ نہایت مابٹ     ےک ارسر

  مزید   کو   د اتحا تاریخ   ہوئ   ُبن   ساتھ ےک  مضبویط
 
 ۔ کیا   کام  کا   بڑھان   آگ

ن:ننسفارشات

ول  ےک APD کرنا   معاہدہ .1  ۔ رکھٹ   نہ مٹ   کنت 

 ۔ دیں تشکیل عمل کا   اسکریننگ جانبدار   غت   الزیم ایک لئ    ےک  گرانٹس  اور  معاہدوں  APD تمام .2

  جس  پر  کار   طریقہ اس) آفس ایکویئ   جائزہ   کا   معاہدوں ےک APD ممکنہ تمام ےک  زیادہ س$ 5000 کہ  دیں دے قرار  الزیم یہ •

  اس  اور  چاہن    جانا   لیا  س  جانب یک (  ہ   یک  ن   گروپ  ورکنگ وال  پھینکئ   اکھاڑ  س جڑ  کو   ثقافت  دہ نقصان اور  تعزیری یک

  کو   عمل ےک لگان    بویل مسابقئ    ایک لئ    ےک  دین   تجویز  یک  گرانٹ  یا  کرئ    طلب کو   خدمت/ مصنوع کیس   APD ہ  بعد  ےک

وع ، سکتا  کر   رسر   طلب گرانٹ   یا   معاہدہ ۔تیھ  گئ    دی منظوری جےس  لئ    ےک ہتھیاروں مہلک  کم   مٹ   ہ حال  ابیھ جیےس  ہ 

ادف  ےک  جان   دیا   قرار  ناکام س طرف  یک  آفس  ایکویئ   اس  اگر  چاہن   جائ   یک  نہٹ    ۔ہ    مال  اسکور  مت 

  قبل   س  جان    کئ    طلب   کو   خدمت/ مصنوع  کو   معاہدہ   ےک  مالیت  یک   زیادہ  س$  50000 لئ    ےک تجدید  یا  معاہدہ  نئ    بیھ  کیس •

  عوایم   ایک  اس ,  جاسےک  دی  منظوری   یک   اس  کہ  پہےل  س  اس  اور   ہوگا،   گزنا   کر   ہو   س  عمل  ےک   اسکریننگ  یک   آفس  ایکویئ  

  کرئ    حاصل رائ   یک   کمیونئ    مٹ   اجالس
 

 ۔ہو  گیا   کیا   ساتھ ےک  نوٹس  ےک  دنوں 10 اعالن کا   جس  ہویک

  ٹائم   اوور  حالیہ جیےس) اشیاء، یک  بجٹ وال  خرچ  زائد  یا  ،(ڈرون شاہراہ گئ    خریدے  مٹ   ہ حال جیےس) اشیاء  مختص غت   مٹ   ماض   .3

  الزیم   کرنا   حاصل منظوری  س  آفس  ایکویئ    لئ    ےک  اخراجات  مجوزہ  بیھ کیس  سمیت  عطیات  یا   فنڈنگ  یک  گرانٹ  لئ    ےک(  اخراجات  ےک

،  ہونا   ۔ چاہن   جانا  کیا   پیش  سامئ   ےک  کونسل  اس  لئ    ےک ووٹنگ ےل،ہ پ  س لین   رقم  س باہر   ےک محکمہ بعد   ےک اس  اور  چاہن 

19.  https://www.kut.org/austin/2020-11-02/austin-police-pledged-to-stop-using-less-lethal-rounds-on-crowds-t hen-it-ordered-

thousands-more 

http://www.kut.org/austin/2020-11-02/austin-police-pledged-to-stop-using-less-lethal-rounds-on-crowds-t
http://www.kut.org/austin/2020-11-02/austin-police-pledged-to-stop-using-less-lethal-rounds-on-crowds-t
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نبجٹنکل

 

،  موجود   مٹ   فنڈز   ےک کرئ    الگ اور  ثائ    نظر   ہ پہےل اشیاء کچھ  س مٹ   ان ۔ ملٹ   $66: ~کریںننمختصندوبارہننسالناس   ابیھ لیکن ہٹ 

، گئ    یک  منتقل مٹ   فنڈ  کپل  ڈی یا  نظرثائ   کر   نکال س  APD جو  فنڈنگ  اییس بیھ  کوئ    ۔ہ   گیا   کیا   نہٹ   مختص  دوبارہ  انہٹ   تک   اس  ہ 

APD   کرنا   منتقل طرف یک   حل اصل لئ    ےک حفاظت ایم عو  جامع کو   وسائل  مٹ    کرئ    ثائ    نظر  حقیق   ۔چاہن   جانا  دیا  نہٹ   واپس کو  

،  ہوتا  شامل  ۔ کرنا   منتقل رقم  مٹ   دورسے کیس   س کام  ےک APD ایک کہ  نہ ہ 

وری  لئ    ےک  حفاظت  یک   عوام  جو   ہٹ    کام  وہ   یہ  ۔  ملٹ   $  10: ~کریںننعلیحدہننسالنناس   مٹ    انداز   موثر   زیادہ  باہر   ےک  APD  انہٹ    لیکن  ہٹ    رص 

وری  دیگر   اور  عمےل   جب ۔ ہ    جاسکتا   دیا   انجام  ساتھ   ےک   نقصان کم  س  کم  اور  وپلنگ   یک  اخراجات  ےک   کاموں  رص 
ُ
  عمل   ےک(  کرنا  علیحدہ)  ڈیک

 ۔ چاہن    جانا   دیا  کر   مختص دوبارہ مٹ   کاموں  دورسے حےصکو   کچھ  س  مٹ    فنڈ   اس پھر  تو  جان    یل کر   تشخیص  دوبارہ مٹ  
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 ننگروپننورکنگنتحقیقاتننمجرمانہنناورننگشت:نناسٹافنگنپولیسن
 

  ماڈلز  ےک گشت  اور   اسٹافنگ یک  پولیس  موجودہ لئ    ےک کرئ    تیار  سفارشات  لئ    ےک  عملیوں حکمِت  متبادل  موثر  لئ    ےک  تھام  روک یک  جرائم

 ۔ کرنا   کم  کو   اثر   منق   ےک کار   طریقہ ےک تفتیش مجرمانہ اور  گشت  پر   وںکمیونٹ  کمزور   مٹ    ساتھ اور  لینا   جائزہ کا 

 

 : رابطہ

   mitckagardener@yahoo.com: مچل کیتیھ

 

ان ن:نممبر

ی   کیتیھ  رابرٹس  کت 

یل  ُسو  مچل   گیت 

  نک جانسن جیسکا 

  مور  چاس ہڈسن

 لیوس  امینڈا 

نسباقننوننسیاقناورنننمنظرننپس

:  کیوں  ۔چاہن   سنبھالنا   کو   EMS کام  کا   گشت  یک  جھیل .1

ول لیک  پولیس محکمہ کا   آسٹ     پیت 

ئ   محیط  پر  میل 28 یک   آسٹ   
ٓ
 پر  راستوں ا

،  کرتا   نافذ   کو   آرڈیننس  ےک   شہر   اور   قوانٹ     ریاسئ     کاؤنئ    ٹریوس   ہ 

ف ول،   لیک  آفس   ےک   شت    اور   پارکس  ٹیکساس   اور   رینجرز،   LCRA  پیت 

  10  س  الگت   یک  ڈالر   ملٹ   $  1.4  کل  APD  ۔کر   مل  ساتھ  ےک  الئف  وائلڈ 

FTE’s  فرائض  ےک  اس  ۔ہ   چالئ   کشتیاں  7  ساتھ ےک 

اکوں ہوئ    تھک  کرنا،   بات مٹ   بارے  ےک حفاظت س لوگوں"  ہ   شامل مٹ     تت 

  یک  ڈرائیوروں الپرواہ  کرنا،  مدد  یک  مالحوں ہوئ   پھنےس  کرنا،  فراہم  سواری کو 

  کرنا،   مدد  یک  ٹیم خور  غوطہ ےک  APD مٹ   کام  ےک بچاؤ   اور  تالش کرنا،   نگرائ  

  مانند   یک  تنوں ےک   درخت ہوئ   ڈوئ  [ اور ] کرنا،   بازیائ    یک  ثبوت اندر  ےک  پائ   اور 

   APD جےس شکایت عام زیادہ   س سب" ۔نکالنا  باہر  س  پائ   کو   ملئ   خطرناک

ول  لیک  بچان    جان یک  لوگوں بجان   یک  کرئ    حل کو   جرائم  کام  سارے بہت  ےک  APD چونکہ ۔ہ   شکایت  یک  شور  وہ ہ   کرئ    حل پت 

،   رکھن   تعلق س ، ہوتا  اختیار  وقت  بیک موافق  ےک اس  بیھ  پاس  ےک ایجنسیوں یک   پولیس گر دی متعدد  اور  ہٹ    تجوز  ہماری اسلئ   ہ 

،   ےک  کرئ    مختص  ڈالر   ملٹ   $  1.4  مٹ   حق  ےک  EMS کہ  ہ    کلینیکل  4 اور  کپتان  EMS FTE's (1 اضاق   5  ساتھ  ےک خریداری  لئ 

 سپورٹ الئف  یک  درج   اعیل  مٹ   پائ   اور  لئ    ےک کرئ    شامل( ماہرین

  یک   APD س جھیل لئ    ےک کرئ    لیس ساتھ  ےک کشتیوں  ایمبولینس دو  وایل  کرئ    فراہم کیت  
 

 ۔ جان   کیا   ختم کو   موجودیک

ان ےک   گروپ  ورک وال  کرئ    حمایت  مور  چاس  مچل، کیتیھ  لیوس،  امینڈا  جانسن، جیسکا :  ممت 

The Care Club 

آرٹ کا کام از نانا ڈے ماخذ از 

Amplifier Art 

mailto:mitckagardener@yahoo.com
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 ۔ چاہن   جانا  کیا   بند   استعمال کا   کتوں  ےک پولیس  .2

ئ   سامئ   معلومات ذیل درج  س لین    جائزہ کا   معامالت  ےک کاٹئ    ےک  کتوں  مٹ   ٹ   س آ تک  2019 س  2015: کیوں
ٓ
 : ہٹ   ا

 ۔ ہٹ   شامل مرد  فام سیاہ اور  ہسپائ   پر  طور  بنیادی مٹ   واقعات ےک  کاٹئ    ےک کتوں •

 ۔ہوں شامل بیھ بجے   مٹ   واقعات بعض  کہ  ہٹ   امکان بیھ  ےک  بات اس •

 ۔تیھ  بندوق پاس ےک  شخص گئ    کان    پر  موقعوں  2 رصف  س مٹ   55 •

 ۔ تھا   نہٹ   شامل جرم  کوئ    مٹ   معامالت 35%  س مٹ   ان •

  ان ۔کیا   ہ ایسا  ن   تر  زیادہ  اور  گا   کرے"  مزاحمت" یا " کوشش   یک  بچن  " وہ  کرے   حملہ  کتا   کوئ    پر  جس  شخص  وہ ہر  •

 ۔ پڑے  جھیلن   الزامات مجرمانہ اضاق   سنگٹ    متعلق س  مزاحمت کو   افراد  بعض  س مٹ  

 کان    ذریعہ ےک K9 ہوئ   کرئ    استعمال غلط کا   طاقت کرےک  بند  کو   استعمال ےک کتوں  لئ    ےک کرئ    تالش  یا  روکن   کو   ملزم فرار  کیس

  کو   افراد  مشتبہ استعمال کا   ٹیموں K9پر طور  عام" مطابق،  ےک  سائٹ ویب  یک   APD ۔چاہن   جانا  کیا   ختم کو   واقعات وال  جان  

  دن   تربیت کو   کتوں  لئ    ےک کاٹئ    کو   لوگوں  کم،  س کم  یا " ۔ہٹ   جان   بھاگ س جگہ  یک   جرم کیس  جو   ہ   جاتا  کیا   لئ    ےک کرئ    تالش

 جانا  دیا  کر   ختم کو   یونٹوں  موجودہ  گئ    بنان   لئ    ےک کرئ    استعمال کو   کتوں  خالف  ےک  لوگوں اور  چاہن   جانا  کیا   ختم  رواج کا   جان  

س  ہ   گئ    دی تربیت  لئ    ےک  کرئ    حملہ پر  انسان ایک جےس  K9 وہ ہر  ۔چاہن  
ُ
 ۔چاہن    جانا   کیا   ریٹائر  کر   بھیج   مٹ   گھر   اچھے کیس  ا

ان ےک   گروپ  ورک وال  کرئ    حمایت  چاس   مچل، کیتیھ  لیوس،  امینڈا  جانسن، جیسکا :  ممت 

ئیل   ُسو  ُمور، ر  گیت 

 ۔چاہن    جانا   کیا   بند   استعمال کا   گھوڑوں  ےک پولیس  .3

، یس،  ڈی گٹ   واشن  بالٹیمور، جیےس شہروں دورسے س بہت : کیوں ، کنساس  ویگاس،  الس تالسا،  بوسٹ     اپن   ن    پال  سینٹ اور  سئ 

ول  کو   بھت    مٹ   وسط ےک  شہر  اور  ہ   دیتا  انجام فرائض ےک  تقریب گشت  سوار  ۔ہ    دیا  کر   منقطع کو   یونٹوں سوار   کام  کا   کرئ    کنت 

ول  کو   بھت     حاالنہ ۔ہ   کرتا   کیا   منقطع کو   یونٹ   سوار  ۔ہ   جاسکتا  کیا   س وںطریق مختلف  بیھ  بغت   ےک  گھوڑوں  کام  کا   کرئ    کنت 

 اخراجات مسلسل مقصد   کا   کرئ    کام   مٹ   تقاریب  رصف کیونکہ  چاہن    جانا  کیا   منتقل مٹ   گھروں  اچھے  کو   گھوڑوں  اور  چاہن   جانا 

  اور  ہ    مہنگا   ہ بہت  کرنا   کفالت  یک  گھوڑوں  ان ۔ہ   نہٹ    کاق    لئ    ےک
 
 منظور  س  جانب  یک  ووٹرز  APD بیھ  بعد   ےک دہائ   ایک تقریبا

 سوار  ۔ہ   کرسکا   نہٹ   تعمت   اصطبل مطلوبہ س رقم  شدہ

،   ہوچک منتقل پر   گشت  ہ پہےل   افرسان ےک یونٹ  نہٹ   اور  ہٹ 
ُ
 دیا  کر   منتقل پر  طور  مستقل  ا

 ۔ چاہن   جانا 

ان ےک   گروپ  ورک وال  کرئ    حمایت  چاس   مچل، کیتیھ  لیوس،  امینڈا  جانسن، جیسکا :  ممت 

ئیل   ُسو  ُمور، ر  گیت 

4. APD   فیرس  وہ کہ  چاہن   کو
ٓ
پ س جانب  یک  ا

ٓ
وع  ا  ۔ کرے  بند   استعمال کا   کالوں  کردہ  رسر

پ: کیوں
ٓ
وع  ا ن    کرئ    افرسان وال  گشت  کہ  جیسا  تفتیش،  مجرمانہ مٹ   کالوں  کردہ  رسر

ٓ
،  ا  س شمار  و  اعداد  دستیاب متعلق ےک اس  ہٹ 

، ہوئ   ورٹپر   کوئ    مٹ   نتیج   ےک  اس ہ نادر   و  شاذ  کہ  ہ   چلتا  پتہ ور  تو  گرفتاری  لئ    ےک  جرم  کیس  ہ 
ُ
پ یہ ۔ ہ   بات یک   د

ٓ
وع  ا   رسر

ل  یک"  کال"  کالٹ    کردہ
ُ
  یک   35%  ےک  مقدار  ک

 
،   کرئ    نمائندیک ، لگتا  وقت  زیادہ  پر   ان مٹ    مقابےل ےک  کالوں  یک   قسم دورسی  ہٹ   اور  ہ 

پ عالوہ ےک کٹریف  ۔ہٹ   ہوئ    رونما  واقعات ےک  استعمال غلط ےک طاقت مٹ   نتیج    ےک بعض
ٓ
وع  ا   کیا   ختم بیھ  کو   کالوں  کردہ  رسر

ورت اور  چاہن   جانا  ، جاتا  کیا   مختص  لئ    ےک رسپانس  کال  911  کو   آفیرس   اس مطابق ےک  رص    مٹ    بارے ےک  جرائم کو   افرسان اہل یا  ہ 

 ۔ ہ   جاسکتا   کیا   منتقل مٹ   یونٹوں تفتییسر  مجرمانہ   وال  ڈھانجے  مزید  لئ    ےک  حصول ےک  معلومات عمل قابل

ان ےک   گروپ  ورک وال  کرئ    حمایت ئیل   ُسو  ُمور، چاس  مچل، کیتیھ  لیوس،  امینڈا  جانسن، جیسکا :  ممت  ر  گیت 
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 ۔ چاہن   جانا  لیا  جائزہ  کا   نصاب مکمل  کمیونئ    مرتبہ ایک کا   اکیڈیم کیڈٹ .5

  کریں  حفاظت یک   کمیونئ    وہ کہ  ہ    جائ    یک  توقع   س پولیس: کیوں
 
،  کریں  خدمت  اور  ےک

 
  گئ    یک  جاری س جانب  یک  شہر  لیکن ےک

 بیھ  کوئ    اور  ہوں مٹ   جنگ معرکہ  کیس  افرسان مانو  جیےس  ہ   گئ    دی تربیت یک   طرح اس کو   APD مطابق،   ےک رپورٹس  متعدد 

 کرنا،   تبدیل مٹ   ذہنیت  وایل خدمت سماچ   ایک کو   ذہنیت وایل" وہ مٹ   مقابلہ ہمارے" ۔ہ    ہوسکتا  آور  حملہ   پر  ان شہری

 شامل  س طریق   مؤثر  بیھ کو   کرداروں  ےک خدمات  دیگر  ہ ساتھ  لیکن  ہو، حصہ  کا   خدمت  اس کردار   کا   سترسپر  ایک مٹ   جس

،  جاتا   بالیا  ہ  کو   والوں پولیس  اکت   لئ    ےک نبھان    کو   جن کرنا    ساتھ ےک  کرئ    تبدییل  اہم ایک  مٹ   نصاب رصف و  رصف سب یہ  ہ 

، یک  کوشش  یک  کرئ    کم  س کم  کو   مقدار  یک   تبدییل مطلوبہ لگاتار  ن    APD ۔ہ   سکتا  ہو  ممکن ہ   ایک محض  کو   تبدییل اس اور  ہ 

وع  دوبارہ کو   اکیڈیم مطابق، ےک  میمو  کرول  س فروری   ماہ ےک  سال اس  ۔ ہ   یک  کوشش  یک  کرئ    محدود  تک کوررس    بھر  مٹیھ   کرئ    رسر

ویو  وال  جان    دن   س نب اج یک  اساتذہ اور  نگرانوں ےک  اکیڈیم" پہےل،  عرصہ ہ  کچھ  س ووٹ وال  ہوئ   لئ    ےک  کہ  ہ   چلتا   پتہ س  انت 

  نیم  قیادت یک  APD کہ  ہ   لکھتا   مزید  کرول(  5 صفحہ ،2021 فروری، 26 کرول، " )۔ہ   غالب ہ  ماڈل  فوچ   نیم  بیھ  ابیھ وہاں

  کہ  تھا  کیا   ارصار  ن   اساتذہ تک، فروری ماہ  ۔ہ   کرئ    نہٹ   اتفاق س انکشافات کلیدی  ےک رپورٹس  دیگر  متعلق  س اکیڈمیوں فوچ  

  یا  جان   کئ    حملہ پر   طور  جسمائ   پہےل  س  پہنچن   اکیڈیم ن   کیڈٹوں  جن"
ّ
، کیا   نہٹ   تجربہ کا   کھان    مےک   کرنا   تجربہ کا   اس انہٹ   ہ 

،   یک  طرح  اس کہ  ہ   وجہ معقول کیا   آخر   کہ  رہ   قارص   س کرئ    فراہم دلیل عقیل وایل کرئ    قائل ایک پر  بات  اس وہ" اور " چاہن 

؟ نہٹ    مٹ   ایام آخری  ےک اکیڈیم مشق وری  تمام کیڈٹ  کہ  ےک  اس بعد  ہوسکئ  "   ۔لٹ   کر   حاصل تربیت یک  حربوں دفایع رص 

،  ُبنا   ماڈل نیا  ایک  گرد   ارد  ےک  نصاب  پورے  ایک کہ  لئ    ےک بنان    یقیئ   یہ(  6 صفحہ)   مواد  تدرییس تمام اور  نصاب کیڈٹ  مکمل جان 

 ۔جاسےک  کیا   پیدا  اعتماد   ساتھ  ےک کمیونئ    اور  جاسےک  دیا   فروغ  کو   شفافیت تاکہ چاہن   ا جان   کیا   جاری  سامئ   ےک  عوام کو 

ان ےک   گروپ  ورک وال  کرئ    حمایت  چاس   مچل، کیتیھ  لیوس،  امینڈا  جانسن، جیسکا :  ممت 

 مور 

، جذن   ےک  کرئ    ثائ   نظر  پر  تحفظ  عوایم مٹ   معنوں حقیق   .6  ہوئ   گھر   ن   عمیل  حکمت یک   ڈائیورژن پہےل   س گرفتاری  بیھ  کوئ    مٹ 

،  ختم  کرنا   تصور   جرم کو   حالت یک  ہوئ   نہٹ    متبادل  ےک غربت اور  استعمال  ےک  نشوں کام،  جنیس مسائل، ےک  صحت ذہئ   کرئ 

، ، پر  کمیونئ    کو   جن اور  ہٹ   ہوئ   محور  کا   پروگراموں  ےک  ڈائیورژن پہےل س گرفتاری  اکت   کہ  جو  چاہن    کیس  عالوہ ےک  پولیس  مبئ 

وع  س  جانب یک  اور    ےک ری    چ  آؤٹ اور  کرئ    کم  کو   نقصان رہ   جا   چالن   ذریع ےک  افراد  کار   تجربہ چیت،  بات وایل جان    یک  رسر

 ۔ ہ   جاسکتا   کیا   حل  ذریع ےک پروگراموں

  یک   افرسوں  جو   چاہن    جان    بنان    نہٹ    پروگرام  ایےس  مٹ    عملیوں  حکمت   یک  ڈائیورژن  قبل  س  گرفتاری  بیھ   کیس  عالوہ،   ےک  اس

 سکئ    پہنچا   نقصان  شدید   کو   کمیونٹیوں  اور   لوگوں  عام  اور   ہٹ    سکئ    بڑھ  مقابےل   یہ  ےک  پولیس  بیھ  پھر   ۔ہوں  منحص   پر   ابدید و ص

 ۔ ہ   ہوسکتا  پیدا  بیھ تفاوت نسیل خالف   ےک افراد  وال  ہوئ   گرفتار   مٹ   نتیج    ےک  اس نت    اور  ہٹ  

  یک  پیش س جانب  یک   گروپس  ورکنگ  انوسٹمنٹ  ری  ہیلتھ پبلک اور   وپر گ  ورکنگ لئ    ےک انوسٹمنٹ  ری  ایکویئ   مٹ   کمیونئ  :  کیوں

ورت یک   پروگرام  ےک طرح یک  ڈائیورژن قبل  س گرفتاری  کرےک،  کاری   رسمایہ مٹ   سفارشات گئ     رص 
 
   ہوجان   مفقود  تقریبا

 
 ۔ یک
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 نگروپننورکنگننانوسٹمنٹنرینہیلتھنپبلک
 

، ،  قابل مساوی، کفایئ    کچھ  اور ) حفاظت یک  عوام لئ    ےک کرئ    شامل رسائ   تک  رہائش اور  بھال  دیکھ یک  صحت یک  معیار  اعیل رسائ 

  ےک  کرئ    ختم کو   کاری  رسمایہ مٹ   زماڈل  تعزیرائ   دہ نقصان  ۔کرنا   تالش  یک  طریقوں ےک  کرئ    وضاحت نئ   یک(  عامہ صحت س طریقوں

   جان   دی  توجہ پر  سفارشات وایل  جان   یک  لئ    ےک انوسٹمنٹ ری  ہیلتھ پبلک ساتھ  ساتھ
 

 ۔ یک

 

ن:نرابطہ

 

 ( cgraziani@harmreductiontx.org) گریزیائ    کیٹ

 

ن:ناراکٹ  ن

ٹو  یز   گلت   پت 

   سورب  یھ  
ّ
وےک

ُ
   ک

نا 
ٓ
 ساؤسیڈو جوا

 ممت   RPSTF گریزیائ    کیٹ

 گارسیا   برائن

س   کرس  ممت   RPSTF - ہت 

 کارٹت     لینگ ایالیس 

   یل  ریچل 

 پٹیل لاسنیہ

 ممت   RPSTF ۔ڈنالپ کوئنیس

 ممت   RPSTF ۔ جونز   شیٹ    

 فرگسن آرن 

ی  ڈاول  میک مت 

 : ساتھ ےک رائ   یک   افراد  ذیل درج

 ایزیل  ہییل

ی   ریکارڈو   گت 

   سباق و  سیاق اور  منظر  پس

  صحت ہیلتھ  پبلک ۔ہ   سائنس  اور  فن  کا   دین   فروغ اس  اور  تحفظ  ےک  بہبود  و  فالح  انسائ   ذریع ےک کوششوں  سماچ   اجتمایع ہیلتھ پبلک

، کرئ    حفاظت  یک  حقوق ےک  کمیونٹیوں  اور  افراد  لئ    ےک کرئ    تعریف یک وریات اجتمایع جو   ہ   دیئ   اجازت یک   اقدامات ایےس اور  ہ    ےک  رص 

وریات انفرادی مٹ   مقابےل یت  خت   انسائ   ہیلتھ  پبلک  ۔ہٹ   رکھن   برقرار   توازن مٹ   ان ہوئ   رکھن   غالب کو   رص    کا   نما  نشو  اور  حفاظت  یک  خت 

، عمل   یہ نظر  نقطہ مرکزی کا   کوششوں  ان ۔ہ    عمل کا   رکھن   برقرار  کو   حقوق  ےک  افراد  لئ    ےک حصول   ےک خویسر  اور  یائ   صحت اور  ہ 

اف ، نسل کہ  ہ   اعت    نفرت پولیسنگ،  اور  قوانٹ     پرستانہ نسل تفریق،  س لحاظ ےک  عمر  اور  جنس مساوات، عدم معایسر  و  سماچ    پرسئ 

 ۔ ہٹ   وجوہات بنیادی یک  مساوات عدم ےک  صحت  ہ العلم باآلخر  اور

 جڑ  کو   مساوات عدم اور  ہ   ٹھہراتا   جوابدہ کو   سسٹم ےک  رعایت اور  طاقت لن  یک   کرئ    دور  کو   ناانصافیوں منظم ان عمل طرز  کا   ہیلتھ پبلک

We All Belong Here آرٹ کا کام 

 از سیلسیٹ مائکا بزینٹ

 آرٹ Amplifierماخذ از 
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کھاڑ  س
ُ
، کرتا   اختیار  عمل طرز  پسندانہ انسانیت لن  یک  امور  عوایم  ہیلتھ پبلک ۔ ہ   دیتا  ترجیح کو   اقدامات وال  پھینکئ   ا   اپئ   کا   جس ہ 

  ےک  شواہد  اور  عاجزی  فکری میکانزم وال  کرئ    درست کو   خود  ۔ہ   ہوتا  پر  عقل اور  سائنس انحصار  زیادہ س  سب  لن  ی ک  رہنمائ   یک   مداخلت

  یک  کرئ    ثائ   نظر   پر  عقائد  اپن   مطابق
 

،  تالش   یک  کمیونٹیوں  پزیر  ترق    اور  آبادیوں مند  صحت  ۔ ہٹ   بنان    یقیئ    کو   آمادیک   ےک  ہیلتھ پبلک مٹ 

، کا   عنارص  سماچ   ےک صحت اقدامات ، کرئ    نشاندہ یک  ڈھانچوں وال  پہنچان   نقصان  اور  تفاوت تعٹ     اور  رسائ   قابل ےک، معیار  اعیل  اور  ہٹ 

،یک  بنان   یقیئ   کو   رسائ   مساوی تک  کیت    ہیلتھ باخت    پر  طور  ثقافئ    ۔ ہٹ    کرئ    د درآم  عمل پر   عملیوں حکمت یک  مداخلت اور  تھام  روک لن 

ننن-ننسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس ن(CHWs)نورکرزننہیلتھنکمیونٹ 

،  ثائ    نظر  پر  تحفظ عوایم کہ  ہ   ماننا  کا   گروپ  ورک انوسٹمنٹ  ری  ہیلتھ پبلک   حالت یک  کمیونئ    اپئ   اور  بنان    بہت    کو   نتائج ےک  صحت  کرئ 

،  ےک کرئ    تبدیل کو    حد  ن    کا   جن ہو، ملتا  معاوضہ اچھا  جنہٹ   چاہن   کرئ    کاری  رسمایہ مٹ   قوت  افرادی  اییس ایک یک  عامہ صحت ہمٹ   لئ 

ام  و  عزت ننسفارشنہماری ۔کریں  ادا  کردار   اہم ایک مٹ   بنان    یقیئ   کو   تندرسئ    اور  صحت یک   کمیونٹت     ہماری جو   اور  ہو  ہوتا  اخت  ننشہرننکہننہ 

نننکون ننقیامنےکننمرکزننٹریننگنایکننرناوننورکنننیٹنCHWنایکناورننکیڈرنننخواہننخاطرننایکنےکنورکرزننہیلتھنکمیونٹ  نننکاریننرسمایہنمٹ  ننکرن   ۔چاہن 

ن   وہ  خدمت یک  جن ہ   ہوتا  س کمیونٹیوں  ان تعلق  کا   جن ہٹ   ہوئ   کارکنان  ےک  ہیلتھ پبلک  وال  کرئ    کام  مٹ   قطار  پہیل ورکرزنہیلتھنکمیونٹ 

ن یا  ہٹ   ہوئ   رہ   کر 
ُ
ن ہٹ   کرئ    کام  وہ مابٹ     ےک کمیونٹیوں  جن ۔ہ    ہوتا  رشتہ قریئ   ایک  س یونئ  مک   اس کا   ا

ُ
  یک  تعلقات  قریئ   اس  ساتھ ےک  ا

  اور  خدمات سماچ   اور  صحت  لئ    ےک بنان   بہت   کو   معیار   ےک فراہم یک  خدمات اور  لئ    ےک بنان   آسان کو   رسائ   تک  خدمات CHWs س، وجہ

ان ےک  کمیونئ    ۔ ہٹ   الن   بجا  خدمات  یک  کار   رابطہ اعتماد  قابل ایک مابٹ    ےک  ممت 

CHWs یک  خدمات اور  مدد،  یک   افراد  مرتبہ   ہم دینا،  فروغ  کو   صحت پر  طور  انفرادی مٹ   جس  ہٹ    دین   انجام کو   کام  ساتھ ےک تسلسل ایک  

وریات متعلق  س صحت  یک  کمیونئ    جیےس دینا  فروغ   کو   صحت یک  کمیونئ    ساتھ ساتھ ےک فراہم   اور  پہنچانا  تک  سازوں صلہیف  کو   رص 

   کو   انصاف سماچ   اور  کو   عمل ےک  بنان   بااختیار  کو   کمیونئ  
 
ہ بڑھانا   آگ وریات اور  اثاثوں ےک کمیونٹیوں  یک  ان سب یہ اور  ۔ہ   شامل وغت    پر   رص 

ان  ےک کمیونئ    وہ ۔ ہ   ہوتا  مبئ     فوری لئ    ےک  بھال دیکھ  ابتدائ   تاکہ  ہٹ    کرئ    مدد  مٹ   قیام ےک ( زہوم میڈیکل) گھروں  طئ   یک  ممت 

ی  مٹ   تسلسل ےک  بھال  دیکھ مٹ   نتیج    ےک جس  جاسےک، بچا  س  استعمال ےک  بھال دیکھ فوری اور  کمروں  ایمرجنیس ئ   بہت 
ٓ
  یک  CHW ۔ہ    ا

ی،  مٹ   نتائج  ےک صحت کم،  مٹ   اخراجات س وجہ ی مٹ   معیار   ےک بھال  دیکھ  بہت    بیھ نتائج جیےس کم   مٹ   تفاوت  ےک صحت اور  بہت 

 ۔ہٹ   ہوئ   ظاہر 

 وقار   ُپر  ساتھ  ےک  تنخواہوں  مناسب لن  یک  لوگوں ےک  طبق   کش  محنت ےک  افراد  ےک نسل و  رنگ  مختلف مٹ    آسٹ   : تشکیلنیکننقوتنافرادی

  ےک نسل و  رنگ  مختلف س اس  ۔ہوگا  حصہ  الزیم کا   کرئ    پیدا  طاقت اور  حصول ےک  مساوات مٹ   شہر  کرنا   فراہم  موقع ایک کا   پائ   مالزمتٹ  

  س  حد  ۔ہ    جاسکتا  دیا  تشکیل  کو   الئن پائپ نئ   ایک  پر   جگہ یک   الئن پائپ  موجودہ  وایل  جھونکئ   مٹ   اداروں وال   کرئ    نافذ  قانون  کو   افراد 

  مزید  مٹ    نتیج    ےک بنان   کیڈر   ایک کا   ورکرز   ہیلتھ کمیونئ    لن  ی ک  کرئ    مدد   یک  کمیونٹیوں  وایل  ہوئ   متاثر  زیادہ س  سب س پولیسنگ  ہزیاد

  حفاظت
 

  ہوں برآمد   نتائج  بہت    ےک  اس ساتھ  ساتھ ےک  وقت اور  ہویک
 
ور  کو   اثرات دہ  نقصان ےک پولیسنگ زیادہ   س حد   ۔ےک

ُ
  اور  لن  یک  کرئ    د

  پر  طور  ےک  حل ےک  نقصان متوقعہ ےک روزگار  مند  فائدہ  لن  ی ک  افراد  ےک نسل و  رنگ  مختلف س وجہ یک  کرئ    ختم  کاری  رسمایا  س پولیسنگ

وری ہونا  کا   نوکریوں مستحکم  ساتھ ےک  ڈھانچہ ےک  تنخواہ پسندانہ حقیقت اور  اقدار  سماچ     APH اییس  ایک  یک   وسائل ےک  APD ۔ہ   رص 

و  رس  از  مٹ    قوت افرادی
 
ن جو  سکئ   جا  یک  کاری  رسمایہ ن

ُ
ورت  زیادہ س سب  یک  اس جنہٹ   ہو  وایل کرئ    عکایس یک  کمیونٹیوں  ا  ۔ہ   رص 

  مبئ    پر  کمیونئ    اور  ہٹ   ہوئ   حصہ  کا   ورک نیٹ ایک  ےک CHWs وہ  جب  ہٹ    ہوئ   تب کامیاب  زیادہ  س سب CHWs: مرکزناورننورکنننیٹ

  پیدا   مہارتٹ   کو   CHWs کرنا   قیام کا   مرکز  ایک لئ    ےک رسٹیفیکیشن اور  تربیت وایل،  الگت کم   یا  مفت، اور  باقاعدہ  ۔ہٹ   کرئ    کام  مٹ   تنظیموں

ی زیادہ س پہےل  مٹ   ان اور  کرئ   وری  لئ    ےک  نمٹئ   س امکانات ےک  دباؤ  شدید   اور  تھکاوٹ   اور  لئ    ےک الن   بہت    نگرائ    سمجیھ  سوچ   اور  مدد  رص 

  ےک  امداد  اور  تشخیص، ہدایات،  لئ    ےک CHWs  مٹ   ٹیکساس  وسیط مرکز  یہ عالوہ ےک  اس  ۔گا   کرے  فراہم وسیلہ اہم ایک  لئ    ےک کرئ    حاصل

  کریں  حاصل  تربیت پر  موضوعات مختلف  CHWs ۔ہ   کرسکتا   فراہم تربیت  اور  تعلیم کو   ںوالو  دین   مالزمت مٹ   بارے
 
  دائم جیےس ےک

وں آور  نشہ ل،مسائ ےک  صحت وقت  ےک  پیدائش بچاؤ، س  تشدد   ،COVID-19 امراض،   کم  کو   نقصانات استعمال،  غلط اور  استعمال کا   چت  

  کو   ذہانت یک  کمیونئ    اور  تجربات زندہ  ۔شنایس  سمت یک   وسائل مقایم اور  بھال  دیکھ یک  آگاہ س صدم  خاتمہ،  کا   بحران صحت،  ذہئ   کرنا، 

، نسل  انسداد  ایک نگرائ   اور  تربیت تمام لئ    ےک  کرئ    تسلیم   ےک  تعلیم  یک  آبادی اور  ورک فریم  ےک  انسداد  ےک  سلوک تیازیما مٹ    سماج پرسئ 

،  جان   دی تشکیل مطابق ےک کار   طریقہ
 

نہٹ   اور  کرئ    پیدا  شعور  مٹ   کمیونئ    لئ    ےک  دین    فروغ کو   حفاظت اور  صحت  تاکہ یک
ُ
  مٹ   بنان   بااختیار  ا

https://nachw.org/about/
https://www.mass.gov/doc/achieving-the-triple-aim-success-with-community-health-workers-0/download
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 ۔ سےک مل مدد 

ورت کہ  چاہن   جائ    یک  کاری  رسمایہ لئ    ےک بنان   یقیئ    کو   بات  اس نت    چاہن   ہوئ   مٹ   زبانوں زیادہ   س ایک وسائل   اور  ترجمہ مطابق ےک  رص 

خر، ۔ہو  دستیاب ترجمائ  
ٓ
ز  ورکر  ہیلتھ  کمیونئ    ،CHWs کام   کا   چالن   اس  اور  رہنمائ   یک   مرکز  اس باال کت    ےک  اتحادیوں ےک  کمیونئ    اور  انست 

 ۔ چاہن   ہونا  ذریعہ

 

ننن-ننسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس نمراکزنہیلتھنےکنکمیونٹ 

 : کہ  ہ   گیا   پایا   مٹ  ( CHA) تشخیص یک  صحت یک  کاؤنئ    ٹریوس آسٹ     یک  2017 سن

 ۔ ہ   ہوئ   یمتقس  س حساب ےک  نسلوں اور  درمیان ےک  نوںراگھ  مختلف پر  طور  مساوی غت   آمدئ   مٹ   کاؤنئ    ٹریوس •

 ۔ہ    ہوتا  منسلک س نتائج  خراب ےک  صحت  اور  زیادئ   مٹ   عوامل  ےک  خطرے  ہونا  قلیل  کا   آمدئ   •

   کا   آبادی  یک  عمر   یک  سال  64  س  18 مٹ    کاؤنئ    ٹریوس  •
 
،  نہٹ    بیمہ  کا   صحت  پاس  ےک  حےص¼   تقریبا   لئ    ےک  لوگوں  س  بہت  اور   ہ 

  جسمائ    اور   رسائ    مایل   تک  بھال  دیکھ   یک  صحت  مٹ    رکاوٹوں   ان  ۔ ہٹ    رکاوٹ  بڑی  ایک  اخراجات  لئ    ےک  بھال   دیکھ  یک  صحت
 ۔ ہ   شامل بیھ  علم کا   خدمات  موجودہ  ساتھ  ساتھ  ےک رسائ  

 ۔ ہ   دیتا  رپورٹ یک  جان   نہ  پاس  ےک ڈاکت   س وجہ  یک  خرجے  شخص  ایک س مٹ   چھ •

ومنٹ  ہیلتھ  کمیونئ    مٹ   2018  پر،  بناء  یک  وجوہات  ان   اس   مٹ    قیمت  کم  اور   رسائ    تک بھال دیکھ  یک  صحت"  ترجیح  اولٹ     یک  پالن امت 

 " ۔تیھ دستیائ   یک

ورت  یک  کمیونٹیوں  یک  نسل  و  رنگ مختلف کم  وال   آمدئ   کم   یک  شہر  آسٹ    ،  تاری    خ طویل ایک یک  کرئ    اعانت  مایل  کم  س رص    وجہ یک   جس  ہ 

نہٹ   تک کچر انفراست   اور  وسائل  ےک صحت س
ُ
  ایکویئ   ہیلتھ ۔ ہ   ہوئ   نہٹ   حاصل رسائ    برابر   ےک ہمسایوں مند  دولت  زیادہ فام، سفید  ا

، کرئ    استعمال کا   لینس   اسکیل سالئیڈنگ اور  وال   الگت کم  مٹ   محلوں ان وہ  کہ  ہ   جاتا   کیا   مطالبہ یہ   س شہر  تحت  ےک  سفارش اس ہوئ 

پشت    ےک  ہیلتھ ٹییل اور   حمل و  نقل اور   کر   کھول   کلینکس  کیت    انٹیگریٹڈ 
ٓ
  یک  مٹ   صحت یک  کمیونٹیوں  ان س دہائیوں کئ    پچھیل  کرےک  فراہم ا

ورت وایل جان     رسائ    تک بھال  دیکھ یک   صحت کفایتئ    اور  معیار  اعیل  کہ  چاہن   کرنا   تسلیم  یہ کو   شہر  ۔بنان   بہت   کو   کاری  رسمایہ کم   س رص 

 ۔ ہ   بنیاد  سنگ کا   کمیونئ    محفوظ  اور  مند   صحت ایک ہ

کہ  ساتھ  ےک   مراکز   تفری    ح   کمیونئ    موجودہ  کلینکس   یہ ق    باری،   باری   ۔ ہٹ    سکئ    بڑھا   کو   خدمات  وال   جان    کئ    پیش   پر   طور   مشت    آسٹ     مرسر

 ۔ہ    جاسکتا  کیا   استعمال دوبارہ  لئ    ےک   اسپیش کمیونئ    یک   طرح اس کو   حصوں کچھ  ےک  اسکولوں وال  جان   کئ    بند   مٹ   ہ حال  مٹ  

  ےک نرسنگ رہائشیوں،  طئ   یہاں اور  گا   جان    رکھا  عملہ کا   ورکرز  ہیلتھ  کمیونئ    لئ    ےک خدمت  یک  افراد  ےک محےل مٹ   مراکز  ہیلتھ کمیونئ    ان

،  جائٹ   یک  فراہم خدمات طئ   بار  کئ    مٹ   ہفئ   ایک ذریعہ ےک کاؤنسلروں  یافتہ الئسنس اور  طلباء
 

  میڈیکل ڈیل  یہ کہ   ہوگا  یہ تو  بہت   اور  یک

وری لئ    ےک کاؤنسلروں  ۔ ہو  ساتھ ےک تعاون  ےک نرسنگ  آف  اسکول UT اور  اسکول   وہ  اگر  کریں  عکایس یک   آبادی یک  کمیونئ    وہ  کہ  ہوگا  رص 

یاج، اسکریننگ، یک  صحت احتیایط مٹ   خدمات کلینیکل  ۔ہٹ   کررہ    خدمت  وہ  یک  جس ہٹ   رکھن   نہٹ    تعلق  س کمیونئ    اس   ریِپڈ  ٹرر

، ہوئ   د جو مو  ریفرل اور  ٹیسٹںگ ور  بیھ  آپشت     ہیلتھ ٹییل مٹ   اس  اور  چاہن    ہوئ   نہٹ   محدود   ہ تک  ان یہ لیکن چاہن    ۔چاہن   ہوئ   رص 

، کھانا   جیےس رسگرمیاں  دیگر  وایل  دین   فروغ  کو   صحت ،  ورزش پکان    گروپس  سپورٹ اور  کالسٹ    لئ    ےک میِڈٹیشن اور  مراقبہ/   سازی ذہن  کرئ 

 ۔چاہن    ہوئ   حصہ کا   کش  پیش اس

ؤٹ تک  کارکنوں  جنیس ردعمل، اور  تھام روک یک  زیادتیوں جنیس  اور  تشدد  گھریلو 
ٓ
  کمیونئ    سمیت  معاونت مٹ   کرئ    کم  کو   نقصان اور  ری    چ  ا

وریات یک فر  مدد  مبئ   پر   رص 
ٓ
،  کرسکئ    فراہم ربط   لئ    ےک بھال دیکھ   ورکرز  ہیلتھ کمیونئ    لئ    ےک کرئ    ا   ساتھ  ےک  تنظیموں  یک  کمیونئ    ہٹ 

  جان   ےل  مٹ    پروگرامنگ  دورسے اور  دن ےک  کلینک  کو   لوگوں جو  چاہن   جانا  کیا   آراستہ س وین اییس ایک کو   مرکز  ہر  ۔ہٹ   سکئ   کر   نتعاو 

وری  پر  طور  رسائ   قابل  لئ    ےک کرئ    فراہم مدد  مٹ   ق    ےک آسٹ     ۔ہو  لیس س سامان  رص    نگرائ   یک   پولیس زیادہ   س حد   واقع مٹ   کریسنٹ  مرسر

ز   ہیلتھ کمیونئ    ان محےل وال  جھیلن    تبدییل بھاری اور  تحت  ےک  ۔چاہن   ہوئ    ترجیح بڑی س سب یک  سینت 

https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/CHA-CHIP/ATC_CHA_Dec2017_Report_Final.pdf
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   یک  پولیس  مٹ   حقیقت کہ  ہ    نہٹ   رائ   دو   کوئ    مٹ   بات اس
 

،  نہٹ    محسوس محفوظ اور  مند  صحت کو   لوگوں  موجودیک   ایےس بلکہ کرائ 

کچر  ،  یک  انفراست 
 

نہٹ   جہاں اور  جب اور  و ہ وایل  کرئ    بھال دیکھ یک  ان جو  موجودیک
ُ
ورت کوئ    ا س  تو   ہو، پیدا  رص 

ُ
  ایک  ۔ہو  وایل کرئ    پورا   ا

  سب ہماری مٹ   نتیج    ےک جس   ہ   موجود   صالحیت یک   کرئ    پیدا  کو   ماحول ایےس مٹ   ماڈل سینت   ریکریریشن اینڈ  ہیلتھ  کمیونئ    مضبوط

 ۔ںو ہ برآمد  نتائج  مضبوط ےک حفاظت اور  صحت لئ    ےک کمیونٹیوں  کمزور   س
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ننمیڈیکلننوایلننالگتنکمنن-ننسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس نالماریاںننیکننسپالن 

ہ کا   الماریوں یک  سپالئ    میڈیکل کمیونئ    اییس کو   شہر    سامان طئ   پر  قیمت کم  کو   رہائشیوں جملہ جو   چاہن    کرئ    کاری  رسمایہ مٹ   کرئ    ذخت 

  ےک روکن   اور  بچن    س بھال   دیکھ طئ   سنجیدہ زیادہ   ۔ہٹ   نہٹ    متحمل ےک  خریدن   کو   سامان وال  قیمت  پوری کہ  جو  ہوں وایل  کرئ    فراہم

یوں پاک  س جراثیم  لئ  
ّ
ورت یک   نگہداشت یک  زخموں اور  پٹ   لئ    ےک تحفظ ےک  بہبود  و  فالح  اور  صحت یک   کمیونٹیوں  ہماری تو، ہ   ہوئ   رص 

وری   حفظان نسائ   سامان، کا   عالج ےک زخموں مٹ   الماریوں ان ۔چاہن   ہوئ   نہٹ   رکاوٹ بڑی  ایک اخراجات مٹ    کرئ    حاصل کو   وسائل رص 

یں، متعلق  س حمل  مصنوعات،  متعلق س صحت ز، چت   ،  امداد  طئ   ابتدائ   فارموال،   اور  کھانا   کا   بچوں  ڈایت  ، یک  نزله اور  رسدی  کیت    دوائٹ 

  مٹ   نقصان رسنج، پاک س جراثیم  ٹیسٹ، ےک  لمح وٹامن، مصنوعات، وابستہ س  بھال  دیکھ یک   بزرگوں سامان، کا   تعاون  مٹ    حرکت و  نقل

، یک   B پالن سامان، کا   کم یل  اینئ   سامان، کا   بندی منصوبہ خاندائ   دوائٹ    یک   انتظام ےک  اس اور  نجات س  درد  اور  سامان، کا   صفائ   بیکٹت 

 ۔ چاہن   جائ    رکیھ دوائٹ  

یں تمام   ۔چاہن   ہونا  ےک عملہ بطور  بیھ  ممت   کمیونئ    ایک پر  اجرت جہاں چاہن    ہوئ   مٹ   مراکز   ہیلتھ  کمیونئ    تمام الماریاں یہ   ایک چت  

،  جائ   یک  فروخت  پر  اسکیل سالئیڈنگ ئٹم  ق   انہٹ   شخص امیدوار  کا   خریدن   کو   چت    کیس   جہاں چاہن 
ٓ
  اپئ   مطابق  ےک$  15 کر   ےل س$ 0 ا

ورت  یک   کرئ    ظاہر  شناخت اپئ   ۔ہو   سکتا  خرید   پر  قیمت  پسند  من  ۔چاہن   ہوئ   رسائ    قابل لن  ی ک  کیس  ہر  الماریاں یہ  ہ بغت    ےک رص 

ون ان   ہوں  کم   اخراجات مٹ   شعبوں دیگر   مٹ   نتیج    ےک سبسڈی وایل ملئ    س جانب یک  شہر  کو   چت  
 
 طلب  امداد  طئ   لوگ  جہاں ےک

  دیں  فروغ بیھ  کو   بہبود  و  فالح اور  صحت یک   کمیونئ    وہ ۔ہٹ   کرسکئ  
 
  یک  مسائل طئ   وال  ہوئ   رونما  اممت  بغت    لئ    قرضہ  بیھ  کوئ    اور  ےک

، کریں  بیھ  مدد  یک  خاندانوں مٹ   کرئ    بھال دیکھ 
 
  کا   صورتحال  ہنگایم یک   ڈالر $ 500 امریگ  زیادہ س فیصد   60%  چونکہ پر  طور  خاص  ےک

 ۔ ہٹ   سکئ    اٹھا  نہٹ    خود  خرچ

ینیکننکھان ننن-ننسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس نپینب 

ق   اور   ہٹ   بحران  مصدقہ س طرح اچیھ مٹ   ملک پورے ڈیزیٹ  فوڈ  ۔ ہ   پہلو  تردید   ناقابل ایک  کا   صحت اچیھ غذائیت اور  خوراک   مرسر

ی   کوئ    س اس بیھ  آسٹ      یک  نظام ےک  عامہ صحت ہمارے بنانا  رسائ   قابل لئ    ےک  ایک ہر  غذا  بھرپور   س غذائیت سسئ   ۔ہ   نہٹ    مستثئ 

یوں فوڈ  مفت  مٹ   سنت    ہیلتھ کمیونئ    ہر  گروپ  ورک  یہ ، لئ    ےک  مقصد  اس۔چاہن   ہوئ   ترجیح بڑی  ایک   یک  دستیائ   یک  فرجوں اور  پینت 

اکت  ساتھ  ےک  فروشوں تھوک اور  کاشتکاروں  مقایم کو   شہر ۔ہ   کرتا   تجویز    سامان خشک متعلقہ س لحاظ  ثقافئ   تاکہ  چاہن   کرنا   قائم رسر

وں  کمیونئ    اور  جاسےک کیا   تیار    جہاں چاہن   ہوئ   حاصل  رسائ   تک  رسزمٹ    اییس  کو   مرکز  پر  ر طو  مثایل  ۔ہو  دستیاب پیداوار  لئ    ےک ممت 

ان ےک  کمیونئ   ورت   لئ    ےک کمیونئ    یک  چت     جس  اور  کرسکٹ    کام  تک مئ   ممت  وں ےک  کمیونئ    ان ۔سکٹ   بڑھ وہ  ہ   رص    کو   خوراک جو   کو   ممت 

اکت اور  خدمت یک  ان کو   ان ہٹ   کرئ    رہنمائ   مٹ   بڑھان    ۔چاہن    ملنا  وظیفہ لئ    ےک  رسر

ز   ہیلتھ  کمیونئ    مٹ   جس  چاہن    اٹھانا  اقدام اضاق   ایک کو   شہر    کرنا   فراہم یک  سہولیات لئ    ےک خان    باورچ   تجارئ   یافتہ الئسنس مٹ   سینت 

نگ  یا  سامان وال  پڑئ   مٹ   خان   باورچ    کچن  یہ ۔ہ     لیس س سامان ےک خان   باورچ   داخیل  تمام لئ    ےک  کرئ    تیار  کھانا   لئ    ےک تقاضوں ےک  کیت 

  صورت یک   حال صورت ہنگایم کو   شہر  ۔چاہئٹ   ہوئ   دستیاب لئ    ےک فیس یس  تھوڑی  کو   مالکان کاروباری  چھوئ    سہولیات یہ ۔چاہن   ہوئ  

  لئ    ےک کرئ    کھڑا   مٹ   کچن  کو   مزدوروں جہاں ن  چاہ  کرنا   تیار   بیھ معاہدے ہنگایم ساتھ  ےک ریستوراں مقایم مٹ  
 

  اور  ہ   جاسکئ    یک  ادائیگ

 ۔ہ   جاسکتا  کیا   لیس س  چت    ہر  درکار  لئ    ےک  کرئ    فراہم کھانا   گرم   اور  ءزا اج

ورت یک  دستاویزات لئ    ےک  پراکیس  ایک لئ    ےک  فراہم یک  سامان ےک  کیس  یا  ئ  ل   ےک  دستاویزات ، ئ  ل  ےک شناخت ،ئ  ل  ےک اقدامات سبیھ ان   رص 

ئ   ایعاجتم اور  امداد  باہم یہ  ۔چاہن   ہوئ   نہٹ   درخواست  کوئ    لئ    ےک   ۔ہ   ارادہ کا   منصوئ   پائیدار   ےک کمیونئ    قائم مٹ   نگہداشت  معارسر

ورت   یک  بحایل  یک  ان جو  چاہن    کرنا   نہٹ    سامنا  کا   حدود  یک  رسائ   تک  سہولیات ان کو   لوگوں وری  لئ    ےک رہن    زندہ مطابق ےک رص   ۔ ہٹ   رص 

ننن-ننسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس
 

نخدماتنیکننصحتنندماغ

وں ےک کمیونئ    ہماری  جزو  اضاق   ایک کا   عامہ صحت   یا  جو  ہٹ   موجود  خدمات اور  پروگرام کم   بہت  ۔ہ   تندرسئ    ذہئ   یک  رہائشیوں اور  ممت 

ض اور  افراد  موثر  جیےس آبادی  پسماندہ انتہائ   جو  ہٹ   کرئ    کش  پیش یک   معالجٹ    ایےس تو    اور  فام سیاہ  ،افراد  ٹرانس  اور  فام  سیاہ ،افراد  معت 

 ۔ ہٹ    کرسکئ    فراہم خدمات ساتھ  ےک  قابلیت  اور  مؤثر  کو   وطن تارکٹ    ےہمار اور  لوگوں بھورے 
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ان، ےک  کمیونئ    دستاویزی غت   اور    تقریبا  اور   ہٹ    کرئ    مہیا  خدمات  اسکیلنگ سالئیڈنگ مٹ   قیمت  کم   جو  یا   وال  بولن    انگریزی غت   یا  ممت 

  بازیافت  اور  تائید  یک  بہبود  و  فالح  ذہئ   شدہ  جمع یک  وںکمیونٹ   اپئ   وہ  کہ  ہٹ    کرئ    مطالبہ س شہر  ہم ۔ہٹ    کرئ    پیش جو  نہٹ    بیھ کوئ  

 ۔کریں  کاری  رسمایہ مٹ   فراہم  یک  مواقع ہیلتھ ٹییل ذہئ   لئ    ےک آبادیوں کمزور   پر  طور  خاص اور  کریں

   رنگ ،اوقات اکت  
 
  بھال دیکھ   یک  صحت ،دباؤ  ابستہو  س جت    ۔ہٹ   ہوجان   دوچار  س  بیماری اور  بیماری  عالج  قابل یا  عالج قابل  ،لوگ برنک

  ورکشاپس مکالےم، ےک  بہبود  و  فالح  ۔ ہٹ    کرئ    پیدا  یا  ہٹ    دین   بڑھا  کو   مشکالت متعلق  س صحت ،فراہم عدم  یک   سہولیات ناکاق   یا  ناکاق   تک

  اور  ہٹ   اپنان    کو   عمیل حکمِت   جامع ایک لئ    ےک  تندرسئ    اور  صحت اور  ہٹ   کرئ    حاصل  وسائل س مہارت پور  بھر  یک   کمیونئ    جو  وسائل اور 

ان ےک  کمیونئ    لئ    ےک بنان   بااختیار  اور  کرئ    مطلع کو   خود   مٹ    بارے ےک امور  ےک بہبود  و  فالح اور  صحت   فراہم جگہٹ   محفوظ  لئ    ےک ممت 

ئ   زیادہ   س زیادہ مبئ   پر  تعلیم  اور  صحت ذہئ   کو   پروگرام  اس ۔ ہٹ    کرئ    کوشش  یک  کرئ   بائ   اور  تیاری یک   پروگراموں معارسر   چاہن   کرئ    مت  

 ۔ ہ   یافتہ تربیت اور  دوست لئ    ےک  کرئ    کام  ساتھ ےک لوگوں  ٹرانس  اور  رنگ و  رنگ  جو 

ننتجدیدننقابلنن-ننسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس ننتوانان  نکاریننرسمایہنمٹ 

  تک  بجیل  عالوہ ےک  اس  ہم طرح ایس عوامل،  اہم  رسائ تک  پائ   اور  غذا  لئ    ےک  لینا  جائزہ   کا   عامہ صحت مٹ   کمیونٹیوں  ہماری طرح جس
وری  ہ اتنا  بیھ  کو   رسائ     چاہن   ہوئ   دستیاب سہولیات یک   کرئ    ٹھنڈا   اور  گرم  پاس  ےک افراد  تمام ےک  کمیونٹیوں  ہماری ۔ ہٹ    سمجھن    رص 
   ہ   کیا   مشاھدہ  کا   اس  ن   ہم  مٹ   طوفان ےک رسما  موسم حالیہ جیساکہ چلئ   ےک حاالت سخت مٹ   ٹیکساس پر  طور  خاص

  ضمن ےک گریم  نت  
، کرئ    استعمال کا   بجیل لئ    ےک  کرئ    تیار  کھانا   ہم  ۔ ہٹ    وال  کرئ    مشاہدہ مٹ   گرما   موسم وال   آن   اس ہم بیھ  مٹ     تو   افراد  س  بہت  بلکہ ہٹ 
ن پر  جن  ہٹ    کرئ    انحصار  پر  ایس لئ    ےک  چالن   کو   سازوسامان طئ   ایےس

ُ
   یک  ا

 
 خودکفیل کو   شہر  کہ  ہ   ماننا   ہمارا  ۔ہ   ہوئ   منحص  زندیک

  کا   تعمت   یک  سہولیات سولر  کمیونئ    اضاق   س  شہر  ہم  ۔ہٹ   اٹھاسکئ   فائدہ کمیونٹیاں  س جس  چاہن    کرئ    کاری  رسمایہ مٹ   ذرائع  ےک  بجیل
  بروقت  یک  بلوں یوٹیلیئ    اپن   جو  مٹ   کمیونٹیوں  ان پر  طور  خاص  ہٹ    کرئ    مطالبہ

 
  ۔ ہٹ    کرئ    سامئ    کا   جدوجہد  زیادہ س سب  مٹ    کرئ    ادائیگ

  لئ    ےک  دین   سبسڈی مٹ   ادائیگیوں اور  انحصار  پر   ذرائع ےک  توانائ    موجودہ اور  لئ    ےک  کرئ    منسلک س گرڈ   سولر  کو   باشندوں اہل مٹ   عالق  
  شہر  اور  چاہن    ائ  ج یک   مہیا  معاوضہ بال  کو   مکینوں  خدمت یہ  ۔چاہن   کرنا   کام  کر   مل ساتھ ےک  انرچ   آسٹ    کو   شہر   لئ    ےک کرئ    حاصل  بجیل
 ۔جان    یک  خدمت  یک  اس ذریعہ ےک  گرانٹ  ریاسئ   اور  وفاق    وابستہ س مراعات ےک  ذرائع توانائ   تجدید   قابل یا  سبسڈی یک

نننےکنعالجنوالننہون ننسننمددننیکننادویاتن-ننسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس ننناعانتنمایلننلئ 

،  ثائ    نظر  پر  تحفظ عوایم کہ  ہ   ماننا  کا   گروپ  ورک انوسٹمنٹ  ری  ہیلتھ پبلک   یک  کمیونئ    اپئ   اور  بنان    بہت    کو   نتائج ےک  صحت  کرئ 

،  ےک  کرئ    تبدیل  کو   حالت ننمشورہنیہنکونننشہرننہم لئ  نندین  نننعالجنوالنننہون ننسننمددننیکننادویاتنوہنکہننہٹ  ننخاصنکرے،ننکاریننرسمایہنمٹ 

نننپروگراموںنمیتھاڈوننکرن  ۔نمٹ 

MAT ن
ُ
ئڈ  اوئ   جو  ہ   طریقہ کا   عالج ذریعہ ےک االدویات علم شدہ ثابت ایک لئ    ےک لوگوں  ا

ٓ
  افیون انتظام زیر  ےک ( OTP) پروگرامس   ٹریٹمنٹ  ا

، شدہ  منظور  س جانب  یک  FDA ۔ہٹ   کررہ    استعمال غلط یا   استعمال کا   ادویات بئ   س   ےک  عالج اس فائن، بیوپرینور  اور  میتھاڈون دوائٹ 
ریڑھ  ےک طریق   ئڈ  اوئ   مٹ   دماغ وہ  ۔ہٹ   رکھئ   حیثیت یک  ہڈی یک   لئ 

ٓ
ز  ا ،  دیئ   کر   چالو  کو   رسیپت    ہٹ 

 
ئڈ  اوئ   وہ نتیجۃ

ٓ
  دہ تکلیف یک  نکلئ   ےک  ا

  جس ہ   کیا   مظاہرہ کا   فوائد   متعلق س صحت  متعدد  ن    MAT  ۔ ہٹ    کرئ    کم  کو   استعمال ےک منشیات قانوئ    غت   اور  ہٹ   روکئ   کو   عالمات
  مٹ   کاؤنئ    ٹریوس   تاہم، ۔ ہ   شامل کم  مٹ    حصول ےک  بیماریوں متعدی اور  استعمال، مٹ   ر مقدا  زیادہ س  حد  استعمال،  ےک منشیات مٹ  
  خود  جو   اور  ہ   نہٹ    بیمہ پاس  ےک  جن  افراد  ایےس

 
، کرسکئ    نہٹ   ادائیگ نہٹ   ہٹ 

ُ
 انتظار  طویل ایک لئ    ےک کروائ    عالج ذریعہ ےک  میٹھاڈون کو   ا

؛  پڑتا   کرنا   سامنا  کا   فہرست یک ن ہٹ   ہوئ   شامل مٹ   فہرست   یک  تظار ان لوگ  جو  ہ 
ُ
  کا   مرئ   س  وجہ یک  استعمال ےک مقدار  زیادہ  س حد   ےک ا

 ۔ ہ   ہوتا  زیادہ  گنا   دس امکان

، کم  مٹ    قیمت پر  طور  انتہائ    MAT  عالوہ، ےک  اس   اور  ڈالر، الکھوں سینکڑوں  وال  ہوئ   خرچ سال ہر  س وجہ یک  کرئ    نہ عالج کا   لوگوں  ہ 

EMS، ERs،  ق   الگت ساالنہ  لئ    ےک عالج  ےک بھال   دیکھ یک  میتھاڈون ۔نسبت یک  ہوئ   منحص  زیادہ کاق    پر  خدمات عوایم دیگر  اور  جیلوں  

  شخص
 
ئڈ  اوئ   جو   شخص ایک شامل  مٹ    نظام ےک  انصاف مجرمانہ  ۔ہ   ڈالر $ 4500  تقریبا

ٓ
،  مبتال  مٹ   برائ   یک   استعمال ےک  ا س ہ 

ُ
  ےک  ا

 ۔ ہٹ   ملئ   واپس   گنا   چھبدےل  ےک  کاری  رسمایہ یک  ر ڈال ہر  وال   ہوئ   خرچ پر  عالج

،   مٹ    کاؤنئ    ٹریوس  تاکہ  ہو   کرئ    تسلیم  پر   طور  ےک  طریق    طور   ےک  تھام  روک  ایک  کو   MAT  جو   ہٹ    دین    زور   پر   پالییس  جارحانہ  ایک  ہم  اسلئ 

  مایل   اور   سےک،   جا   کیا   فراہم  MAT  مرکوز   پر   افراد   مساوی  اور   مطابق،  ےک   مطالبہ  آزاد،  لئ    ےک  افراد   وال   کرئ    استعمال  غلط/ استعمال  کا   منشیات

 ۔ ہٹ   رہ   کر   تجربہ الحال  ق   ہم کا   جس سےک جا   کیا   کم  کو   مدت یک  انتظار  طویل لئ    ےک عالج ریعہذ ےک اعانت

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12804430/
https://journals.lww.com/hrpjournal/FullText/2015/03000/Medication_Assisted_Treatment_of_Opioid_Use.2.aspx
https://www.samhsa.gov/medication-assisted-treatment
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23519049/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23519049/
https://www.drugabuse.gov/publications/principles-drug-addiction-treatment-research-based-guide-third-edition/frequently-asked-questions/drug-addiction-treatment-worth-its-cost
https://www.drugabuse.gov/publications/principles-drug-addiction-treatment-research-based-guide-third-edition/frequently-asked-questions/drug-addiction-treatment-worth-its-cost
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ننن-ننسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس ننپرننکمیونٹ  وںنآورنننشہنکونننکارننندائرہنےکننخدماتنیکننکرن نننکمننکوننننقصاناتنمبٹ  ننغلطناورنناستعمالننےکنچب  

نننےکناستعمال نکریںننوسیعنمزیدنننلئ 

وری یک  لوگوں ان وں آور  نشہ  جو  لئ    ےک کرئ    حل پر  طور   بہت   کو   اترص  ، رہ   جوجھ  س استعمال غلط اور  استعمال ےک چت     ذہئ   جنہٹ   ہٹ 

،  درپیش  مسائل ےک  گھری  ن   اور  صحت ننکونننآسٹ  ننشہرن کہ  ہ   کرتا   پیش  تجویز  یہ  گروپ  ورک انوسٹمنٹ ری ہیلتھ  پبلک   ہٹ  نوہ کہننچاہن 

ننتکنرسنجنجیےسنکرےننفراہمنفنڈنناسنناورننکرےننوسیعنکونننکارننندائرہننےکنخدماتنیکننکرن نننکمننکوننننقصاناتنموجودہ ننڈراپن،رسان  زننا  نن،سینب 

ننقابل ننکونننمداخلتوںنمزیدننکہننیہننب  ننڈیٹاکس،نرسان  نننےکنتھامنروکننیکننمقدارننزیادہنسننحدننجیےسناپنائٹ  ننناورننراکزنمننلئ  ننبحراننےکنصحتننذہٹ 

ننسن نننےکنآرامنوقٹ  ننآسٹ  ننمراکزنننلئ  ننبنیادینےکنکرن نننکمننکوننننقصاناتنمٹ  نذریعننےکنافرادننکارنننتجربہنمتبادلناورننکرن نننوسیعنکومزیدنننڈھانچ 

ننجاننچالن ن نن،رہ  ننغب  نننےکنکرن نننامدادفراہمناورننمراکزننتعزیران   ۔لئ 

؛  مختلف جو   ہٹ   پروگرام  ایےس مبئ   پر   کمیونئ    مراکز  ِان ڈراپ وال  کرئ    کم  کو   نقصانات ، رس  پاک  س جراثیم  سپالئ    محفوظ کا   منشیات نجٹ 

،  کرئ    ادا  کردار   اہم ایک  لن  یک  بچاؤ   س بیماریوں مہلک   یک  ہیپاٹائٹس اور  HIV پروگرام  یہ ۔ ہٹ   کرئ    مہیا  نیلوکسون اور  استعمال   ےک  اس ہٹ 

ن یہ  باوجود 
ُ
،  کرئ    استعمال منشیات  جو  ہٹ   بنان    ماحول جو  کا   حفاظت  لئ    ےک لوگوں ا  تیار   لئ    ےک کرئ    فراہم یادہز  کہٹ    س اس انہٹ   یہ ہٹ 

؛ شامل مٹ   جس ہ   کرتا   مراکز؛ ان ڈراپ  بھال؛ دیکھ  یک  زخموں دوا، پر   سائٹ  لئ    ےک( MOUD) خرائ   س وجہ یک   استعمال ےک اوپیئڈ  ہ 

؛ تک غذا  ری    چ؛  آؤٹ  مبئ   پر  گلیوں   کرنا؛   عضائ کو   انجیکشن اور  رسنجوں پاک  س جراثیم آرام؛ وقئ   س بحران ےک  صحت ذہئ   رسائ 

COVID-19  ان ڈراپ ان کہ  ہوگا  یہ بہت   ۔خدمات  متعلق س  عالج اور  بھال دیکھ اور  ٹیسٹنگ، ویکسینیشن، لئ    ےک بیماریوں متعدی  سمیت 

کہ بیھ( OTP) پروگرام  کا   عالج ےک  اوپیئڈ  ایک ساتھ  ےک مراکز    جان   چالیا   ذریع  ےک  افراد  کار   تجربہ ایک  مٹ   اس اور  ہو،  واقع  ساتھ پر  طور  مشت 

 ۔سےک مل بیھ  رسائ   تک  عالج س مدد   یک   ادویات پر   مطالئ   مٹ   اس اور  ہو  بیھ  سینت   کا   آرام وقئ   س بحران  ےک صحت  ذہئ   ایک  واال 

نننایکن-ننسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس نن۔کریںنناعانتنمایلنیکننپروگرامنڈسپوزلنرسنجنکمیونٹ 

وری ہ  اتنا  بیھ  مٹ   عالقوں ےک کمیونئ    کرنا،  ضائع س طریق   مناسب  کو   (رسنجٹ   اور  سوئیاں مثال،)  شارپس  جیےس  کرکٹ،  کوڑا   طئ     ہ   رص 
  کمیونئ    ۔ہ   نہٹ    رسائ    تک بھال   دیکھ یک  صحت روایئ   یک  جن  لئ    ےک لوگوں  ان پر  طور  خاص سہولیات، یک  بھال   دیکھ یک   صحت کہ  جتنا 
ان ےک ،   ےک  عالج ےک  بیماریوں مختلف جییس  ذیابیطس ممت    رسنجٹ   اور  سوئیاں لئ    ےک  استعمال ےک دوائیوں یک  انجیکشن محفوظ یا  لئ 

؛  کرئ    استعمال   ےک  ڈسپوزل پر  طور  نامناسب  ۔ہ   کرتا   استعمال کا   شارپس لئ    ےک مقاصد  طئ   گھرانہ  1  س مٹ   12 ہر  مٹ   گھرانوں  امریگ  ہٹ 
  ۔ ہ   سکتا  ہو  خطرہ کا   بیماریوں  وایل ہوئ   س ونخ  جییس HIV یا  ،HBV، HCV ذریعہ ےک  چوٹوں یک  سوئ    یک  انجکشن حادثائ    مٹ   نتیجہ
ان، ےک  کمیونئ    تو  ہٹ    جائ   یک   ضائع س طریق   غلط سوئیاں شدہ  استعمال جب ،) کارکنان  ےک خدمت عوایم اور   عوام عام ممت 

 
  اٹھان   فضلہ مثل

، ےک  پالنٹ سائیکلنگ ری وال،   زیادہ  کا   لگئ   چوٹ  س  سوئ   یک  انجکشن پر  طور  حادثائ    کو (  مالزمٹ    وال  کرئ    کام  مٹ   نکایس  گند   مالزمٹ  
نننکونننشہرن اسلئ   ۔ہ   ہوتا  خطرہ ننغب  ننیکننڈسپوزلنروایٹ  ننپارکس،نجیےسننجگہٹ  ننغب  ،ننپناہناورننکیمپننرہائش  نگیلننالخالء،نبیتنپبلکنگاہٹ 

ڑ،نےکننکوچوں
ّ
ہننسائٹسنشدہنقائمنسننپہےلننک نننموثرننایکنکرےک،ننقائمنوغب  ننپروگرامنڈسپوزلنشارپنکمیونٹ  نننکاریننرسمایہنمٹ  ننکرن  ن۔چاہن 

نننتمامنعالوہ،نےکناس زننہیلتھنکمیونٹ  ننسینب  ننیکننکرن نننڈسپوزلننمٹ  ننیکننقائمنجگہٹ  ،ننجائٹ 
 
ننلوگنپرننجہاںنیک

 
،ناضاف ننسننعملنطرزِننطٹر

نناورننمتعلق ننتکننخدماتنسماجر نننحاصلنرسان  ننکرسکٹ 
 
 ۔نےک

ننن-ننسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس نننےکنمددننیکننعملناورننکمیونٹ   دینانتشکیلنکوننننظامنےکنآگایہنسننصدمننلئ 

  اور  سلوک  کر   ےل  س چوٹ  جسمائ   کر   ےل  س بیماری  دائم مدئ   طویل اور  ہٹ   جان   کئ    تسلیم  پر  پیمان   وسیع اثرات  ےک صحت ےک صدم 
نتمامنشہرننآسٹ  ن کہ  ہ   کرتا   پیش تجویز  گروپ   ورک  انوسٹمنٹ ری ہیلتھ پبلک ۔ ہ   ہوتا  دائرہ کا   تک چیلنجوں ےک  صحت ذہئ  

نننےکنپروگراموں نننےکنتربیتنجارینیکننعملنتمامننےکنہیلتھنپبلکنآسٹ  ننمتعلقنسننبھالندیکھنوایلنآگایہنسننصدمنناورنننلئ  ننسننصدمنایکنلئ 
گایہ

ٓ
نننےکنا ننتشکیلنیکننعملنتشخییصنلئ   ۔کرےننکاریننرسمایہنمٹ 

وں آور  نشہ تعریف یک  صدم    واقعہ، ایسا  ایک" کہ  ہ   یک  یوں  ن  ( SAMHSA) انتظامیہ یک   خدمات یک  صحت دمایع   اور  استعمال ےک چت  
  دھمگ  یا  دہ نقصان پر   طور  جذبائ    یا / اور  جسمائ   لئ    ےک  کمیونئ    یا   فرد  اس  تجربہ کا   جس مجموعہ ایک  کا   حاالت یا  سلسلہ ایک کا   واقعات

، اور  صالحیت یک  کرئ    کام  ےک  کمیونئ    یا  فرد  اس ےک  اس اور  ہ   ہوتا  آمت    ، دمایع  ، جسمائ  ئ  یت  خت    روحائ   یا / اور  جذبائ   معارسر   دیرپا  پر  خت 
یشنل اور  تاریخ   ،ثقافئ   صدمہ یہ"  ۔ہٹ    ہوئ   مرتب اثرات منق   جیت    دیکھ یک  صحت  افراد  وال  جان   بچ س صدم  جب ۔ ہ   ہوسکتا  بیھ انت 
وں عمےل، تو   ہٹ   کرئ    طلب خدمات یک   بھال   تکلیف  مزید   یا  کن  پریشان نظام  قانوئ   اور  طئ    اہم  ساتھ ساتھ  ےک روابط  باہم  ساتھ  ےک ڈاکت 
   ۔ ہٹ    ہوسکئ   دہ

https://www.cdc.gov/ssp/syringe-services-programs-summary.html
https://www.cdc.gov/ssp/syringe-services-programs-summary.html
https://www.dhs.pa.gov/Services/Mental-Health-In-PA/Pages/Drop-In-Centers.aspx
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2015435
https://hhs.texas.gov/services/mental-health-substance-use/mental-health-crisis-services/crisis-units
https://hhs.texas.gov/services/mental-health-substance-use/mental-health-crisis-services/crisis-units
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4382399/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4382399/
https://store.samhsa.gov/product/SAMHSA-s-Concept-of-Trauma-and-Guidance-for-a-Trauma-Informed-Approach/SMA14-4884
https://store.samhsa.gov/product/SAMHSA-s-Concept-of-Trauma-and-Guidance-for-a-Trauma-Informed-Approach/SMA14-4884
https://store.samhsa.gov/product/SAMHSA-s-Concept-of-Trauma-and-Guidance-for-a-Trauma-Informed-Approach/SMA14-4884
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  وایل  کرئ    بدنام کار،  طریقہ ناگوار    ساتھ  -  ساتھ ےک  قوتوں دہ نقصان  تو  نہٹ    مہلک مختلف  کئ    مٹ   سائٹس  یک  صدم  واقع  مٹ   اداروں طئ  
،  نسل مخق   اور  واضح  استعمال، کا   زبان ،  جنس نفرت،  خالف ےک  افراد  فام  سیاہ پرسئ     یک  ٹرانسفوبیا  اور  فوبیا،  ہومو   پرسئ 

 
  ہو  موجودیک

وری   لئ    ےک نظاموں ےک عامہ  صحت سمجھنا  کو   رابطوں مابٹ    ےک  سلوک ےک مریضوں اور  نتائج ےک  صحت ،صدم  ۔ ہ   سکئ     وہ  کہ  ہ   رص 
 ۔ کریں  کم  کو   نقصان ےک  نظام  جابرانہ جیےس  پولیس متعلق س  زیادئ    اور  کریں  دور  کو   مساوات  عدم متعلق س صحت

  رد " نظام وال  آگاہ س صدم  ۔ ہٹ    سکئ    پہنچا  اتصدم و ک  عمےل ےک ان اور  مؤکلوں اپن   بیھ  یہ  تو  جان   دی نہ  توجہ پر   سسٹم ہیلتھ اگر 

  ڈھانچوں منترسر  اور  یک،   کرئ    بھال  دیکھ یک  خود  بجان   ےک  کرئ    قربائ   یک   خود   یک،  تجسس بدےل   ےک حیس  ن    یک،   فکر  و  غور  پر   جگہ یک  عمل

، کو   تھکاوٹ  ۔ہٹ   کرئ    حمایت یک   اثر  اجتمایع جگہ  یک ،   عالج کا   صدم  شدید  روکن    داری ذمہ یک  کرئ    حاصل اطمینان مٹ   مالزمت اور  کرئ 

، نظاموں ےک آگاہ س صدم  ۔ہ   آئ   نہٹ    پر  فرد   ایک کیس  ےک  عمےل( محض) پر  طور  انفرادی   ہٹ    کرئ    سلیمت  کو   حقیقت اس  تنظیمٹ   مٹ 

،  ہوئ   شکار  کا   صدم  بیھ  اراکٹ    ےک عملہ کہ ذا  ہٹ    مشغول س طریق   مختلف  کو   عمےل لئ    ےک کرئ    پیدا   ماحول کا   کام  مددگار  اور  محفوظ لہی

 ۔ دیں ترجیح  کو   بہبود   و  فالح  یک  عمےل اور  رکھٹ  

  یک   ہیلتھ  پبلک آسٹ    کا   جس ہ   موجود  ورک  فریم موثر  ایک گیا   کیا   تیار  س  جانب  یک  SAMHSA لئ    ےک بھال  دیکھ  وایل آگاہ س صدم 

  ،شفافیت اور  اعتماد  حفاظت،:  ورک فریم   یہ ےک  اصولوں چھ ان ۔ہ    جاسکتا  اٹھایا  فائدہ  لئ    ےک بنان   بہت    کو   پروٹوکول اور  پالیسیوں

اک، باہم اور  تعاون  باہم معاونت،  یک  ساتھیوں واز  یک  بنان   بااختیار   اشت 
ٓ
،  ایک اور  انتخاب، اور  ا   آسٹ    تجزیہ،  جنیس اور  تاریخ   ثقافئ 

 ۔ ہ   کرسکتا   کام  پر  طور   ےک بنیاد   یک  آےل  تشخییص  ایک لئ    ےک کار   طریقہ ےک آگاہ س صدم  پر   سطح ہر  یک   ہیلتھ پبلک

ےل   اس
ٓ
گاہ س صدم  اور  ئ  کر  تیار  کو   ا

ٓ
ی یک  معیار   لئ    ےک  نگہداشت وایل ا ،  ےک کرئ    قائم عمل جاری مسلسل ایک کا   بہت    گروپ   ورک یہ   لئ 

ان کمیونئ    متاثرہ  راست براہ  اور  ماہرین ےک  مضامٹ      پر  تشخیص کیس   وہ تاکہ ہ   کرتا   سفارش یک  تشکیل یک   گروپ  مشاورئ   ایک ےک ممت 

وں دورسی کو   تشخیص اس ۔رےک  تیار   عمل لئ    ےک درآمد  عمل   ےک نسل و  رنگ  مختلف کہ  چاہن   لینا  جائزہ   بیھ  کا   بات اس  عالوہ، ےک چت  

  اس اور  ہ   جھلکئ   آبادی یک  مؤکل  تک حد  کس  مٹ   سازوں فیصلہ ےک  مینجمنٹ پر  طور  خاص مٹ    عمےل یک  افراد  معذور  ،LGBTQIA+ افراد،

  ہیلتھ پبلک آسٹ    گروپ  مشاورئ   تو  ہوجان   تیار  ٹول   تشخییص جب  بار  ایک  ۔ہ   پڑتا   ثر ا س  طرح کس  پر  مؤکلوں اور  عمےل ےک  الئن فرنٹ  س

  مداخلتوں بروقت  اور  مخصوص  مٹ   پالییس اور  پروٹوکولز  لئ    ےک بنان   مطابق ےک  اصولوں ےک  کیت    انفارمیڈ  ٹروما  کو   خدمات اور  طریقوں ےک

 ۔ گا   کرے  پیش سفارشات  تفصییل  مزید   مٹ    بارے ےک

  نہٹ   کاق    ئ  ل   ےک کرئ    تبدیل کو   سسٹم ایےس تربیت  یک  بار  ایک
 

  آگاہ س ٹروما ۔تھے   گئ    بنان   نہٹ   ہوئ   رکھن   مٹ   ذہن کو   والوں رسوے جو  ہویک

  جزو  الزیم ایک کا   کرئ    تبدیل  کو   نظام  اس تربیت جاری مٹ   بارے  ےک مشغولیت  مبئ    پر  معالجہ عالج اور  نگہداشت
 

 عامہ صحت  یہ۔ ہویک

ئ   اور  دین   ترجیح  اولٹ    کو   بھال  دیکھ یک   والوں کرئ    فراہم  ،کرئ    تبدیل کو   ماڈل  ےک  فراہم  یک  خدمت  کو   کام  ےک اکت  معارسر   یک  داروں رسر

اکت معئ      کرے  فراہم  موقع   کا   بنان   داری  رسر
 

   بنان    موثر  اور  مساوی  زیادہ کو   کوششوں  یک  عامہ  صحت جو   یک
 

 ۔یک

ننن-ننسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس ننگاہننرہائشنسسٹ  نکریںنننافذننآرڈیننسنےکنپان ننقابوننپرننکرایہنناورننبنائٹ 

  ہمارے جب ۔ہٹ   کرئ    نشاندہ یک  دستیائ   عدم یک  رہائش  سسئ   پر  طور  ےک بحران  ےک عامہ صحت ہم ،س  حیثیت یک   گروپ  ورکنگ ایک

وع کرنا   غور   بیھ  پر   اقدامات دیگر  ےک عامہ  صحت لوگ ہمارے اور  جماعت  ہماری تو   ہ   ہوچگ  گھر   ن    آبادی بڑی اتئ   وقت  اس  پاس   رسر

  کم  بہت ،تحفظ عدم غذائ   ۔ ہٹ   ہوئ   مستحکم غت   اور  اعتماد  ناقابل ماحول ےک  ان ،تو  ہٹ    ہوئ   بغت   ےک  رہائش  لوگ جب  ۔ ہٹ    سکئ   کر 

  بغت    ےک رہائش  مستقل ،ہٹ    دوچار  س امراض وبائ   سب یہ  ،سہولیات کچھ  متعلق س صحت دمایع   اور  ،سہولیات طئ  
 

  وال  ئ  کر  برس  زندیک

  یک   رہائش مستحکم  جب بار  ایک  ۔چاہن    دیئ    ترجیح کو   ہوئ   داخل مٹ   گھروں  کو   لوگوں پہےل   ہمٹ   ۔سست  ایک س مٹ   تجربات  ےک لوگوں

  یک  ان پھر  اور  ہٹ    کرسکئ    منتقیل مٹ   احساس مستقل ایک یک  استحکام لوگ  ،ہ   ہوسکئ   ایڈجسٹمنٹ  ، تو  ہوجان   حصول کا   صورتحال

وریات   کو   رص 
 
  بن سبب کا   بحرانوں ےک مستقبل اور  دیرپا  رہائش  کہ  جاسےک بنایا   یقیئ   یہ تاکہ ہٹ    جاسکئ   یک  فراہم خدمات  لئ    ےک بڑھئ    آگ

 ۔ ہ   جاسکتا  بچا   س ۔ ہ   سکئ  

https://www.sfdph.org/dph/comupg/oprograms/TIS/default.asp
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oprograms/TIS/default.asp
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oprograms/TIS/default.asp
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oprograms/TIS/default.asp
https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma14-4884.pdf
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  مٹ   کرئ    کم  کو   نقصان جڑیں یک   جس  ہ   نظر  نقطہ امدادی گھر   ن   ایک  فرسٹ ہاؤسنگ
 
 لمستق کو   افراد  وال  ہوئ   گھر   ن   جو  ہٹ    لک

کاء  مٹ   نظر  نقطہ  فرسٹ ہاؤسنگ  ۔ہ   دیئ   ترجیح کو   کرئ    فراہم  رہائش وری   یہ   لئ    ےک رسر   س  صحت متعلق س سلوک وہ  کہ  ہوتا  نہٹ   رص 
  نظریہ  فرسٹ ہاؤسنگ  ئ  ل   ےک رکھن   برقرار  رہائش  یا  کریں  حاصل  رہائش تو  یا  قبل س  لین    حصہ مٹ   مینڈیٹ  مٹ   کرئ    حاصل خدمات  یا  نمٹئ  
کاء لئ    ےک لین   حصہ  مٹ   خدمات معاون اور  انتخاب  ےک رہائشیوں ہ   مبئ   پر    س کرئ    استعمال کو   انتخاب اس اور  ،ہ   قدر   قابل انتخاب کا   رسر

یک کیس   یک  ان اور  رہن   پذیر   رہائش کو   رسر
 

  کو   رہائش   پروگرام کا   طرح  اس ۔گا   پڑے ہونا  کامیاب  زیادہ مٹ   بنان   بہت   کو   زندیک
 

ی یک  زندیک   یک  بہت 
ائط  ماوراء س داروں  کرایہ  عام اور  ہ   سمجھتا  د بنیا ائط اور  رسر  اور  باضابطہ ،برآں مزید  ۔ہ   بناتا  قابل ےک رسائ    تک رہائش  مستقل بغت    ےک رسر
  کم   مٹ   نقصانات ،ورکرز  سوشل ،فزیشن ،ورکرز  ہیلتھ کمیونئ    ،جیےس ،ہٹ   حصہ  ایک کا   ماڈل  فرسٹ ہاؤسنگ خدمات معاون رسم غت  
 ۔ کمیونئ    اور  دوست ،نبہک  ،منصوئ   ےک

ورت  یک  رہائش عبوری  مزید  ہمٹ   ورت یک  وعدوں ےک  کرئ    دور  س  فہرست یک  انتظار  کو   لوگوں اور  ہ   نہٹ   رص    پزیر  رہائش  جب ۔ہ   نہٹ    رص 

  کو   مسئےل اس یہ  اور  ہ   عارض   رصف  یہ ۔ہ   ہوتا  نہٹ   تیار  ڈھانچہ  کوئ    لن  یک   رہائش مٹ   گھر   تو  ہ   پڑتا  کرنا   سامنا  کا   ہوئ   گھر   ن   کو   لوگوں

ڑ  یہ کو   شہر  یہ  کہ  ےک اس  سوائ   کرتا   نہٹ    بیھ کچھ   لن  یک  کرئ    حل
ٓ
  ےک ہوئ   گھر   ن   دراصل بیھ کچھ   کہ  ہ   دیتا  موقعہ کا   پریزنٹیشن اور  ا

ورت  یک  رہائش مستقل کو   شہر   اس ۔ ہ   رہا   جا  کیا   لن  ی ک  کرئ    حل کو   مسئےل   کو   جان   دن   کو   لوگوں  ایےس جےس  اور  ہو  وایل  الگت کم  جو  ہ   رص 

 ۔ ہ   گیا   رکھا  مٹ   فہرستوں یک  انتظار  لن  یک  کرئ    انتظار  تک سالوں چار   اگےل مزید   جنہٹ   اور  ہٹ    گھر   ن   وقت  اس جو  ہو  گئ    دی ترجیح

اف  مٹ   آسٹ    کہ  ہ   کرتا   تسلیم بیھ  یہ  گروپ  ورک یہ  عالوہ ےک  اس ی خطرناک ایک  کام  کا   داری ارسر   رےسا بہت  ۔ہ   رہا   بڑھ  ساتھ ےک  تت  

، مقیم یہاں س سالوں جو  لوگ   پوری  اپئ   ن   جنہوں ہٹ 
 

، گزاری  یہاں  زندیک   ہٹ    رہ   ہو  گھر   ن   اور  ہٹ    رہ   ہو  محروم  س  گھروں  اپن   وہ ہ 

ی مارکیٹ  کا   گھروں  جوں جوں سمانوں ساتھ ےک تت  
ٓ
، رہا   چُھو   کو   ا   اپئ   ہمٹ   ۔ہ    نہٹ   قبول   قابل یہ  ۔ہ   رہا  جا   ہوتا  مہنگا   خریدنا   گھر   اور  ہ 

ام کا   کوششوں  اور  کاموں   تمام  ان اور  چاہن   کرنا   تحفظ کا   استحکام اور  بہبود  و  فالح یک  گھروں  ےک  ان اور  کمیونٹیوں   انہوں جو  چاہن   کرنا   احت 

ت  کرنا   محسوس  یہ اور  ہونا  گھر   ن   ۔ ہٹ    یک  لئ    ےک  محبت اور  بھال  دیکھ  یک  کمیونٹیوں  اپئ   ن     جیےس کہ  ہ   ہوسکتا  ثابت  کن  تباہ انگت    حت 

، ہوچکا  ضائع  کچھ  سب ی  یا  تناؤ  انتہائ   ہ    یک  الن   مواقع  کاروباری  اور  کاری  رسمایہ فام سفید  کہ  لئ    ےک کمیونٹیوں  بھوری  اور  فام سیاہ  کہ  حئ 

 ۔ ہٹ   رہ   ہو  پیدا  صدم  انتہائ   یہ  س وجہ  یک   ہوئ   گھر   ن    مٹ   کوششوں

 متعدد   ےک  کمیونئ    متاثر  راست براہ  آفس ایکویئ   مٹ   جس ہٹ   کرئ    مطالبہ کا   اپنان   کو   اقدام ایےس ایک  ےک پائ    قابو  پر   کرائ    س شہر  ہم

ان   مطابق  ےک انداز  اور  سائز  ےک  رہائش ہوئ   ہوئ   آگاہ س مارکیٹ  ہاؤسنگ جو   گا،   کرے  مقرر  کو   بورڈ  گائڈالئنس  رینٹ ایک مشتمل پر  ممت 

ح یک  کرائ    ےک گھروں  ۔ گا   کرے  مقرر   رسر

  0%  رصف مٹ   اس طور  ےک ِاضاق   اور  گا   سےک  بڑھا  کرایہ  ہ تک حد   اس گئ    یک  مقرر  رصف مالک مکان تو، ہ   جاتا  چال  دار  کرایہ  کوئ    جب

  ذریع   ےک   دہ  رائ    مٹ    بورڈ  گائڈالئنس  رینٹ تعٹ    کا   جس  گا،   سےک  کر   بڑھوتری  ساالنہ  ہ   تک   فیصد  مقررہ   ایک   درمیان  ےک   4.5%   کر   ےل  س

 ۔ گا   جان   کیا 

  ہدایات یک   بورڈ  گائڈالئنس   رینٹ کرایہ  تو، ہ   رہا   کر   ادا  کرایہ  اور  ہ   رہا   رہ  مٹ   گاہ  رہائش اپئ   پر  طور  مستقل س  1980  رہائیسر  کوئ    اگر  تاہم،

  کرایہ  یہ اور (  ہ   جاسکئ   یک  اپیل س جانب  یک  رہائشیوں پر  جس ) چاہن    کرنا   نہٹ   تجاوز  س" کرایہ  بنیادی زیادہ  س زیادہ " مجوزہ  ذریعہ ےک

ن    لئ    ےک  بھال دیکھ  یک  گھر   اس رصف
ٓ
  رصف کرایہ  س کرائ    بنیادی زیادہ   س زیادہ  اس ۔ ہو  واال   کرئ    پورا  کو   اخراجات ےک مکان  مالک وال  ا

 ۔ ہ   سکتا   جا  کیا   اضافہ مٹ   اس ہ پر   بنیاد  یک  سفارش  یک   بورڈ   گائڈالئنس  رینٹ  اور  گا   سےک  جا  بڑھایا   ہ بتدری    ج 

ننیکننانوںنوجونن-ننسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس
 
ندیںنفروغنکونننترف

ین  لئ    ےک ترق   اور  نشوونما  مند  صحت یک   نوجوانوں  کو   طاقتوں کو   ان بجان    ےک  دین   توجہ  پر  کرئ    حل  کو   مسائل کہ  ہ   یہ  عمیل حکمِت   بہت 

، بڑھانا    کام  مٹ   یونئ  کم  یک  شخص نوجوان  ایک پروگرام PYD موثر  ۔ہ   جاتا  کہا (  PYD" )ڈویلپمنٹ یوتھ مثبت"  جےس  ورک  فریم ایک  ہ 

  یک   نوجوانوں جو  ہٹ   کرئ    استعمال کا   عمیل حکمِت   جامع ایک  یہ  اور  ہٹ   کرئ  
 

  اپئ   پر  قیادت اور  آرٹ تعلیم، جیےس شعبوں  اہم ےک  زندیک

  عوایم ے،د  کر   مبتال  مٹ   پریشائ   انہٹ   جو  ہٹ    سکئ   کر   انتخاب ایسا  کچھ  جو  لئ    ےک  نوجوانوں ان پر، طور   ےک  مثال  ۔ہٹ    کرئ    مرکاز   توجہ

  یہ  مداخلت مؤثر  زیادہ  س سب  لئ    ےک ہ  دونوں نتائج  مثبت ےک  نوجوانوں اور  تحفظ
 

  کرئ    قبول  داری ذمہ یک  افعال اپن   انہٹ   وہ  کہ  ہویک

ہ کریں،  فراہم  مواقع ےک کرئ    بھرپائ   یک  نقصان وال  ہوئ    بیھ  کیس  کریں،  مدد   یک  ان مٹ     اور  ہوں، مشغول ساتھ  ےک  ساتھیوں حایم ےک  معارسر

 ۔ رہٹ   جڑے ساتھ ےک  سپورٹ کمیونئ  
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ننکمنن-ننسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس نننےکنرہائشیوںنوالننآمدن  وننکیپیٹلننلئ  ننمفتنکونننخدماتنیکننمیب  ننناورننبنائٹ 
ُ
ننوسعتننکونننپروگراموںنا

ننتکننبھالندیکھننیکننصحتنجونندیں نننےکنرسان  مدننلئ 
ٓ
ننکرن نننفراہمنرفتنوننا نہٹ 

مد  لئ    ےک  رسائ   تک  بھال   دیکھ یک   صحت کو   لوگوں
ٓ
  ن   افراد  ور  پیشہ اور  رہائشیوں  مٹ    CTSA ۔ہ   گیا   دیا  قرار  رکاوٹ  بڑی  ایک لگاتار   کو   رفت و  ا

  اور  امریکیوں افریق  / فام  سیاہ وال   آمدئ   کم  اور   پسماندہ س اعتبار  تاریخ   کہ  ہوئ   رکھن   مٹ   دھیان کو   بات اس کیا،  خیال تبادلہ پر   ہجرت اس

،   زیادہ  کاق    واقعات ےک  مکائ   نقل مٹ   عالقوں کفایئ    زیادہ  ایےس باہر  س آسٹ    وسیط یک  رہائشیوں ہسپانوی/ الطیئ     یک   صحت سسئ   جہاں  ہٹ 

 ۔ ہ   کم   ہ بہت رسائ   تک ذرائع  ےک  حمل و  نقل اور  جگہوں، تفریخ  باہر  س گھر   دوکانوں،  یک   غذا  مند  صحت بھال، دیکھ 

ننکونننوسعتنیکننپروگرامنMAPنن-ننسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس نننےکنکرن نننفیصلہنیہناورننبڑھائٹ  ننMAPنگا،ننجان ننکیاننناحاطہنکانننچب  ننکسننکسننکہننلئ 

نننعملناسنبیھنکونننصارفٹ  ننممکنہننناورننصارفٹ  ننےک نن۔کریںننشاملنمٹ 

 پر  عامہ  صحت جو  ہ   پڑا  کرنا   سامنا  کا   مشکالت س عرےص طویل تحت ےک  حکمرائ   یک   حکومت ریاسئ   اییس  ایک  ن    لوگوں ٹیکساس

،  ےک توسیع   یک  Medicaid  ۔ ہ   دیئ   فوقیت کو   سیاست  ۔ تھے ہ بغت    ےک  بیمہ  رہائیسر   ےک  کاؤنئ    ٹریوس¼   مٹ   2017  بغت 

،   اہل لئ    ےک(  MAP) پروگرام ایّسس میڈیکل رہائیسر  بعض ےک  کاؤنئ    ٹریوس  کچھ  اگرچہ   اور  دوائٹ   مٹ   تعداد  محدود   ایک رصف لیکن  ہٹ 

، جاتا   کیا   احاطہ کا   کنندگان  فراہم ورت  یک  ان  راد اف سارے  بہت  س جس ہ    MAP  ۔ہٹ   جان    رہ  محروم س بھال   دیکھ یک  صحت مطابق  ےک رص 

  تحت،  ےک انتظامیہ بائیڈن ۔چاہن    جانا   کیا   ساتھ ےک رائ   یک   صارفٹ    ےک  MAP  فیصلہ کا   بات اس  گا   جان   کیا   احاطہ کا   چت    کس   کس  ذریعہ ےک

ڑئ   افواہٹ   اییس
ُ
  اجازت یک  کرئ    وسیع کو   Medicaid پر  بنیاد   یک  کاؤنئ    بہ کاؤنئ    کو   کاؤنٹیوں  کہ  ہٹ    رہ ا

 
 ۔ ہویک

نسفارشاتن

ننن-نسفارشات ن(نCHWs)نورکرزننہیلتھنکمیونٹ 

1. 50 CHW   کریں  فراہم اعانت مایل  کو   پروگرام  پائلٹ ےک  ورکر  ہیلتھ  کمیونئ    لئ    ےک  رکھن   پر   نوکری  کو 

a.  1 لسا پہےل (50 CHW )ملٹ   $ 4  لئ    ےک 

b. 500000 لئ    ےک تشخیص یک   پروگرام  پائلٹ $ 

 کریں  قائم مرکز  کا   رسٹیفیکیشن اور  تربیت  اور  ورک نیٹ CHW ایک .2

a. 4$    ملٹ 

b.   رکھنا برقرار  اور  بھرئ 

c. ترجمائ    اور  ترجمہ 

 ۔ کریں  عزم کا   بنان   گروہ   کا   CHW 1000 ایک تک 2025 .3

a. ق   پر  طور  خاص  لئ    ےک کرئ    خدمت یک  کمیونٹیوں  وایل ہوائ   متاثر  س پولیسنگ  زیادہ س حد  وقت  اس اور  کریسنٹ  مرسر

b. 19 پر  طور  ےک  حوالہ  ےک مقاصد  ےک  قسم اس-COVID  س-بائڈن لئ    ےک :  کریں  مالحظہ کو   عمیل حکمت ویمق  یک  ہت 

’’100000 COVID-19 کرئ    فراہم  نرسٹ   یک   ہیلتھ پبلک اور  ورکرز، ہیلتھ  کمیونئ    وال،  کرئ    ٹریس  کو   رابطہ متعلق س  

  قائم  کو   کارپس  جابز  ہیلتھ پبلک ایس ۔ُیو   ایک انتظامیہ  پر،  طور  ےک حےص   ایک ےک  کرئ    پورا  کو   عزم ےک  مملکت صدر  ےک

،  کرے
 

،   کرے  فراہم  مدد  لئ    ےک  ورکرز   ہیلتھ ونئ  کمی  یک
 

، مٹ   خطرے زیادہ س سب کمیونٹیاں  جو   اور  یک ن ہٹ 
ُ
  مدد   یک  ا

   کرے  متحرک کو   امریکیوں لئ    ےک کرئ  
 

 ‘‘ یک

c. 70$     ملٹ 

،ننٹریوس لنکاؤنٹ  اکتنساتھنےکنمیڈیسنننڈیلناورننہیلتھ،ننسینب  ننرس  ننناوپنننمٹ  زننہیلتھنکمیونٹ  نناسکیلننسالئیڈنگناورننوالننقیمتنکمننسینب 
فرننکلینکننوالننکرن نننفراہمنبھالندیکھنمربوط

ٓ
ننرہاننکرنننا نننایکنجونننہ  نننےکنفورسنورکننورکرننہیلتھنکمیونٹ  نسننحیثیتنیکننمراکزنننےکنگھرنننلئ 

نندےننانجامنخدمات ننرہ  ن۔نہٹ 

https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/CHA-CHIP/ATC_CHA_Dec2017_Report_Final.pdf
https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/CHA-CHIP/ATC_CHA_Dec2017_Report_Final.pdf
https://www.bls.gov/oes/current/oes211094.htm
https://www.nhpco.org/wp-content/uploads/White_House_National_Strategy_for_the_COVID-19_Response.pdf
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کچر  ہیلتھ کمیونئ    زیرقیادت یک   کمیونئ    مساوی یہ  ۔ ہ   قدم قوی  ہ نہایت  ایک  مٹ   سمت یک  کاری  رسمایہ مٹ   انفراست 

 مراکز   ہیلتھ کمیونئ   .1

a. رسگرمیاں  وایل  دین   فروغ  کو   صحت 

i.  ورزش 

ii. لگانا دھیان 

iii. گروپس   سپورٹ 

iv.   جگہ یک  مالقات لئ    ےک  تقاریب یک   کمیونئ 

b.   خدمات طئ 

i.  ٹیسٹنگ   ریپڈ 

ii. یاج  ٹرر

iii. بھال  دیکھ  انسدادی 

iv.   مشاورت  متعلق س صحت دمایع 

c.   (مٹ   قیمت کم/    مفت) الماری وایل  سپالئ   طئ 

i. رسنج صاف مفت 

ii. ڈسپوزل  شارپس 

iii.  دواسازی  نسخہ بال 

d. ی  یک  خوراک  پینت 

i.  وظیفہ لئ    ےک افراد  وال  کرئ    نگرائ    -  زمٹ    لئ    ےک اگان   کھانا 

ii. اکت  ساتھ  ےک فروشوں تھوک اور  کاشتکاروں  مقایم  داری  رسر

e.   خانہ  باورچ    یافتہ الئسنس پر  طور  تجارئ 

i.   لئ    ےک  استعمال ےک کاروباروں  چھوئ 

ii. تقسیم یک  کھان    گرم 

f.   اسٹیشن کا   بھرئ   پائ    فلت 

g. واال  چلئ   س توانائ    شمیس 

h. حمل  و  نقل 

i. وین  ایک کم  از  کم 

 ورکرز،   ہیلتھ کمیونئ   .1

a. مراکز  کمیونئ    لئ    ےک عمےل 
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b. دینا  فروغ  کو   صحت 

c.  وزٹ پر  گھر 

ننن-نسفارشات نمراکزنہیلتھنکمیونٹ 

سٹ   
ٓ
یٹجک  جو  کھولٹ    سینت   ہیلتھ  کمیونئ    پانچ مرکوز   مٹ   کریسنٹ  ایست   ےک  ا   مقصد  کا   جن اور  ہوں، واقع پر  مقامات  اہم یعئ   است 

اف یک   ان کر   بنا  نشانہ کو   کمیونٹیوں  وایل رہن   وہاں اور  پولیسنگ،  زیادہ  س حد  تشدد، منظم  ۔ ہو  نمٹنا   س داری ارسر

aہوگا پر   فیصےل ےک  شہر   ےک کرئ    تعمت    یک  مراکز  نئ    واقع، ساتھ ےک مراکز  تفریخ  موجودہ  انحصار  کا   اخراجات ۔ 

 ۔ کریں  استعمال دوبارہ لئ    ےک مقصد  اس کو   عمارتوں یک   اسکولوں وال  ہوائ   بند   مٹ   ہ حال  یا 

وں کیت    پرائمری .1   ڈیل لئ    ےک کرئ    مدد  اور  اعانت مایل  یک  ٹیموں وایل کرئ    کام  دیگرے بعد   یک یک (  سمیت طلباء) نرسوں   اور  ڈاکت 

،   ٹریوس اسکول، میڈیکل ل یا / اور   کاؤنئ   ہفتوں  دو  کم  س کم  مٹ   مہین   ہر  مٹ    مرکز  ہر  کریں  معاہدہ یکا ساتھ  ےک  ہیلتھ سینت 

 ۔ لئ    ےک کرئ    مہیا   سالٹس  ےک اپائنٹمنٹس  یک  بھال   دیکھ لئ    ےک  مدت یک  تک

   ہم  اور   سہولت  یک  تنظیموں .2
 

  منتظمٹ     ےک  کمیونئ    پر   طور   ترجیخ   کریں،  مقرر   منتظمٹ     ےک  مرکز   عالوہ   ےک  عمےل  ےک  شہر   لئ    ےک  آہنگ

ان اور   ۔ سےک جا  کیا   استعمال کا   جگہ  اس لئ    ےک کرئ    ری    چ  آؤٹ ہوئ   بنان   نشانہ کو   آبادیوں کمزور   تاکہ  س ٹ  م  ممت 

 ۔ کریں  اہتمام کا   کش  پیش  یک  گروپوں  معاون اور  لگانا  دھیان ورزش، جیےس رسگرمیوں وایل  دین   فروغ  کو   صحت .3

نگ   واٹر  ایک .4   حاصل پائ    شدہ فلت    مٹ   مفت  لئ    ےک جان   ےل  گھر   اور  بھرئ    کنٹیت    باشندے مقایم س جہاں بنائٹ   اسٹیشن فلت 

 ۔ کرسکٹ  

ن    لئ    ےک رہائشیوں مٹ   عالق   اس  تاکہ  کریں  فراہم وین مسافر   بڑی  ایک کم  از  کم  مٹ   مرکز  ہر  .5
ٓ
  کو   ٹرانسپورٹ لئ    ےک جان   اور  ا

 سےک  جا   بنایا   ممکن

ننمیڈیکلنوایلننالگتنکمنن-نسفارش نالماریاںننیکننسپالن 

ہ پورا  کا   سامان مٹ   اس اور  رکھٹ   الماری یک  سپالئ   میڈیکل کمیونئ    ایک مٹ    سینت   ھہیلت  کمیونئ    ہر   دیں کر   جمع ذخت 

a250000 الماری ق  ( ۔ $ 

  مناسب انہٹ   اور  ہوں روزگار  ن   جو  اور  ہ    گیا   رکھا  انہٹ   جہاں ہو  س کمیونٹیوں  ان تعلق  کا   جن  کرھٹ    پر  نوکری   کو   افراد  3  الماری ق  ( ۔1

 ۔ رہٹ   دین   اجرت

 بنائٹ   منصوبہ  ایک کا   رہن   کرئ    جمع اسٹاک اور  بنان   انہٹ   اور  کرئ    وسیع سال  ہر  کو   الماریوں ان( ۔2

aکا$  500000 پاٹ  کا   سال ہر ( ۔ 

یننیکننخوراکن-نسفارش نپینب 

ز  ہیلتھ کمیونئ    جو  الگت  متوقع یک   ڈالر  ملٹ   $  3 لن  یک  خانوں  باورچ   کمرشیل  پانچ   ہوں واقع پر  گہج  ہ ایک  ساتھ  ےک  سینت 
 
 ۔ےک

نن-نسفارش
 

نخدماتنیکننصحتنندماغ

ان  وال   رکھن    تعلق   س  آبادیوں  ان  اندر   ےک   محکمہ  یا   شعبہ کیس  ےک   ہیلتھ   پبلک آسٹ    .1  حاصل  خدمات  یک  معالجٹ     50  س مٹ    ممت 

 ۔کریں

a. ڈالر  ملٹ   $ 2.5  لئ    ےک فوائد  اور  تنخواہوں 
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 وال  چلئ   س  اعانت مایل یک  شہر   لئ    ےک ہ  دونوں بھال   دیکھ مدئ   یلقل اور  مدئ   طویل لئ    ےک  وزٹ ساتھ  ےک  معالج ایک ہر  .2

  نہٹ   انداز  اثر  پر  معاوےص    ےک معالجٹ    یہ  اور  چاہن   ہوئ   درمیان ےک$  30 س $ 0  مطابق ےک اسکیل  سالئڈنگ   وزٹ ۔ کھولٹ    سالٹ

 ۔چاہن   ہوئ  

a. رہ جا  یک  اعانت مایل  ہ س  پہےل کو   معالجٹ    چونکہ   ،  اخراجات وابستہ  کوئ    لئ    ےک ھولن  ک  سالٹ لہذا  ہٹ 

 ۔ چاہن   ہوئ   نہٹ  

ز   ہیلتھ کمیونئ   .3 ، جان   بنان   دفاتر  ےک طبیبوں  اندر  ےک سینت   ہ  تک دونوں ہیلتھ  ٹییل  اور  وزٹ ےک  دفت   طبیب س جہاں چاہن 

   کرسکٹ    حاصل رسائ  
 
 ۔ ےک

ننتجدیدننقابلن-نسفارشات ننتوانان  نکارینننرسمایہنمٹ 

 کریں   تعمت   یک  سہولیات شمیس  کمیونئ    نئ    تٹ     کم  از  کم .1

a. (ہ   ہوتا  مٹ    مرکز  ق  $ 50000 پر  طور  عام کام  کا   تنصیب$ )250000 لئ    ےک تینوں ان 

 بنائٹ    ٹیمٹ   مختلف  کیلن    کرئ    مینجمنٹ کیس  اور  ری    چ   آؤٹ کمیونئ    لئ    ےک  جوڑئ   س  خدمت کو   رہائشیوں .2

a.   100000  لئ    ےک مواد  اور  معاوےص $ 

نننباالننمندرجہ ننہیلتھنکمیونٹ  نننےکنسفارشاتنتمامنیکننسینب  ن:ناخراجاتنمتوقعنلئ 

ن
 
ن:نسفارشاتنمزیدنننڈالرننملٹ  ن$ن15ننمرکزننف

1. MA  +وریات  یک  عمےل  ڈراپ وال  کرئ    کم  کو   نقصانات ایک  جو ) OTP اضاق   دو   مٹ   کاؤنئ    ٹریوس لئ    ےک  کرئ    پورا  کو   رص 

 کھولٹ  (  ہو واقع  ساتھ  ےک سینت   ِان

a. ملٹ   $ 4 لئ    ےک کاموں  ےک  لسا پہےل اور  اخراجات ےک  اپس اسٹارٹ 

 کریں   فراہم  اعانت مایل کو   عالج ےک میتھاڈون مرکوز   پر  افراد  .2

a.   ڈالر  ملٹ   $  3  سال ق 

ن:نسفارش

،  مراکز  ان ڈراپ مزید  دو  .1  ( ہو واقع  ساتھ ےک  OTP  ایک جو ) طرف یک   شمال دورسا  اور  طرف یک   جنوب  مرکز  ایک  کھولٹ 

a. ملٹ   $ 3 لئ    ےک کاموں  ےک  سال پہےل اور  اخراجات ےک  اپس اسٹارٹ 

b.   ڈالر  ملٹ   $  3  سال ق 

ن:نسفارش

وں .1  ۔کریں   قائم  سائٹس ڈسپوزل  40 مٹ    کاؤنئ    ٹریوس  لئ    ےک کرئ    ضائع س طریق   محفوظ کو   تت  

a( ہٹ   شامل اخراجات ےک ڈسپوزل  اور  انتظایم تمام مٹ   اس ) سال$/ 500000 ۔ 

ز سین  ہیلتھ کمیونئ    کردہ  تجویز   مذکورہ کہ  بنائٹ    یقیئ   کو   بات اس .2  ۔ ہٹ    واقع  ساتھ ایک سائٹٹ   پانچ  س  مٹ    ان ساتھ ےک ت 
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ن:نسفارشات

 کریں   تیار  ٹول اور  کار   طریقہ کا   تشخیص یک  عمل طرز  ےک آگاہ س صدم  .1

a. وں کمیونئ    اور  ماہرین ےک  مضامٹ    لئ    ےک  کرئ    تخلیق  کو   عمل  ےک  درآمد  عمل اور  آےل  تشخییص   مشاورئ    ایک ےک ممت 

 کرنا   فراہم فنڈز  لئ    ےک  کرئ    طلب کو   گروپ

b. تمام APH  ۔ بنائٹ    پریکٹس  باخت    ٹروما   مٹ   منصوبوں ےک  بنان   بہت   کو   معیار  ےک گراموں 

c. 500000 $ 

ڈ  ہیلنگ اور  کیت    انفارمڈ  ٹروما  .2  کریں  قائم فنڈ  لئ    ےک  تربیت جاری  پر  منگئ   سینت 

a.    ئ   ،معالجٹ وع س کارکنوں  ری    چ آؤٹ دیگر  اور  کارکنوں  ےک صحت معارسر  -  کریں   رسر

b.   ئ    اور  ،سباق و  سیاق ثقافئ    ،عمےل موجودہ ساتھ ساتھ ےک کرئ    دستیاب تربیت کو   عمےل نئ   کرئ    تبدیل کو   تقاضوں معارسر

 ۔ کریں  فراہم  بیھ تربیت جاری  لئ    ےک عمےل تمام وال  ہوئ   تیار  پر  طور  مستقل لئ    ےک

c. ورت یک  عمےل  ۔ بنائٹ   یقیئ    مٹ   زبانوں متعدد  کو   تربیت مطابق  ےک  رص 

d. $2    ملٹ 

 : سفارشات

 بنائٹ   عمارتٹ   نئ   لئ    ےک دین   گھر   کو   لوگوں .1

a. 100  ڈالر  ملٹ   $  20 لئ    ےک   عمارتوں 30 وایل  یونٹ 

 وال  ہوئ   گھر   ن    جو  کریں   کام  ساتھ ےک تنظیموں اییس  لئ    ےک  کرئ    تعاون مٹ   کرئ    حاصل  رہائش کو   لوگوں .2

 (االئنس ٹاؤن ڈاون ہ  نہ اور  ،ECHO کہ  نہ) ہٹ   کرئ    کام  راست براہ ساتھ  ےک  افراد 

a.   اخراجات  ےک  انتظام تنظیم/ معاوضہ  ےک مزدوری  اضاق 

i.   ہٹ  $ 5000 تنظیم ق 

  مٹ    گھر   جو  کریں  فراہم خدمات یک  لپیٹ س  مدد  یک   ٹیموں آگاہ س  صدم  اور  منتظمٹ    ےک معامالت اندر  ےک  کمپلیکس  ہاؤسنگ  نئ   .3

   مےل  مدت یک  تک  سال  تٹ    س اندراج کو   رہائیسر  ہر ۔ہٹ   کرسکئ    دد م یک  منتقیل مٹ   تالش  یک   رہائش اور  تالش   یک  مالزمت  ،رہائش
 

  یک

   ۔گا   جان   کیا   نہٹ   احاطہ کا   کرائ    بیھ کیس  مٹ   جس

a. 9  ہٹ   شامل عمارت ق   مینجمنٹ  پراپرئ    اور  انتظایم 2 اور  ورکرز  کیس  7 مٹ   جس   عملہ، کو   افراد 

i. ساالنہ ملٹ   $ 10  لئ    ےک فوائد  اور  تنخواہوں 

   ہوں سال پانچ  مزید  پاس  ےک یوںرہائش  بعد  ےک  اس .4
 
 مٹ   مکانات کردہ  فراہم  س جانب  یک  شہر  وہ مٹ   جس ےک

  کہا   لئ    ےک کرئ    ختم  کو   لت    مٹ   صورت اس رصف  انہٹ   اور  ہٹ    سکئ    رکھ  جاری  رہنا $( 200- 300 کرایہ  زیادہ س  زیادہ) پر  الگت کم

 ہو   گئ    یک  نشاندہ  یک  رہائش اور  ہو  لیا   کر   کام  لئ    ےک  ماہ 6 تک وقت  اس اور  ہو  کریل  حاصل مالزمت  کوئ    ن   انہوں اگر  گا،  جان  

ائط ان تک جب   دیگر  بصورت ۔ہو  سمجھا  پائیدار  مطابق ےک  آمدئ    موجودہ ن   منیجر  کیس   ےک ان جےس   جاتا   کیا   نہٹ   پورا   کو   رسر

   جان   دی  توسیع  انہٹ   تک  تب
 

 ۔یک
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$  1000 کو   رہائشیوں پر   نکلئ   س گھروں  لئ    ےک  کرئ    پورا  کو   اخراجات ہوابست س ہوئ   منتقل اور  مدد  مٹ   مرحےل ثانوی   ےک منتقیل .5

   جان    دی بیھ مدد  مایل یک
 

 ۔ یک

a.   فنڈ  کا   ڈالر  ملٹ   $  3  سال ق 

ن:نسفارشات

وریات  یک   کمیونئ  (  ۔1   اس   کو   شہر   ۔دیں  وسعت  کو   MetroAccess لئ    ےک کرئ    کم  کو   رکاوٹوں  درپیش   مٹ    رسائ    اور   کرئ    پورا  کو   رص 

،  خریدئ    بسٹ    CapMetro  اضاق    15-10  ئ  ل  ےک  مقصد  ،  رکھنا   پر   نوکری  کو   ڈرائیوروں  چاہن   ویٹ  یک  MetroAccess  اور   چاہن 

 ۔چاہن    کرنا   ہدف کا   کرئ    ختم کو   لسٹ

  دن   پاس  بس  ماہانہ مفت بخود   خود  ماہ ہر  کو   کنندگان  وصول  فائدہ سبیھ اور  بیھ  کوئ    کا   MAP/Medicare/Medicaid/TANF( ۔2

  پاس  ایک ماہ  ہر  کو   کنندگان  وصول  موجودہ تمام  ۔چاہن   جانا  کیا   فراہم مٹ   پر  اندراج ےک فوائد  پر  طور  ابتدائ   جنہٹ   ن  چاہ جان  

 ۔ چاہن   جانا  کیا   میل

ن:نسفارش

 ۔ کریں  تیار  پروگرام توسییع Medicaid مقایم ایک  کر   مل ساتھ ےک کاؤنئ    ٹریوس وہ  کہ  ہٹ   کرئ    درخواست  س شہر  ہم( ۔3
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ننننرناونن911 ننننظرننپرننردعملنخالفنےکنبحراننےکننپولیسننازننغب  نثان 

نننےکنکرن ن  ننگروپننورکنلئ 

وریات  یک   لوگوں وال  کرئ    فون پر   911 وریات  جملہ یک  ان تاکہ  سمجھنا  ساتھ ےک  گہرائ    مزید  کو   رص   سفارشات مناسب  وایل کرئ    پورا   کو   رص 

 منتقل  مٹ   مینجمنٹ  ڈپارٹمنٹ سئ   متبادل  یا   آزاد  بجان    یک  APD و ک  مواصالت وایل  ہوائ   حاصل  کو   9- 1-1  مٹ   جس سکٹ    جا  دی تشکیل

ن    پر   9-1-1 وایل آن   جو  ہ   شامل کرنا   ثائ    نظر  پر   نظام  نئ   ایےس ایک ےک  دین   جواب  اور  کرنا 
ٓ
  شہروں دورسے  جو  دے کر   منتقل  کو   کالوں  وایل ا

عمل ےک  ٹیم  جوائ   اور  پولیس مٹ   واقےع ےک  بحران پولیس  از  غت    کیس  طرح یک  ماڈل  موجود  مٹ  
ّ
 ۔ ہو  دیتا  نہ ضمانت  یک  رد

ن:نرابطہ

 mitckagardener@yahoo.com: مچل کیتیھ

   cgraziani@harmreductiontx.org:نگریزائ    کیٹ

 

ان  : ممبر

 پریِس 
ّ
 ممت   فورس ٹاسک  RPS ۔ ہیل ل

   ممت   فورس ٹاسک RPS - جانسن یسیکا 

 ممت    فورس  ٹاسک  RPS -  مور  چاس

یل  ُسو   ممت    فورس ٹاسک  RPS -  گیت 

س   کرس    ممت   فورس  ٹاسک RPS - ہت 

ی    ممت   فورس ٹاسک  RPS -  رابرٹس  کت 

   ممت   فورس  ٹاسک RPS - سائیت    روڈئ  

   ممت   فورس ٹاسک  RPS -  گریزائ    کیٹ

   ممت   فورس  ٹاسک  RPS -  ایزیل ہییل

   ممت   فورس ٹاسک  RPS -  لیناؤ  کرسٹ   

   ممت   فورس ٹاسک  RPS -  مچل کیتیھ

   ممت   فورس  ٹاسک RPS - ہینڈیل ڈان

 ممت   فورس ٹاسک  RPS - سمپسن میٹ

 ممت    کمیونئ    - مارگولت    جٹ   

   ممت   کمیونئ    -  ڈچر  اسٹیلر  ۔ےک

 ممت   کمیونئ    - شیٹ    ریچیل

   ممت    کمیونئ    - وٹیاّریز گ   ہلڈا 

 
نننسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس

  س بہت  اور  ہ   کیا   ہالک  افرادکو  28 ےک نسل و  رنگ  مختلف  ن   افرسان بردار  حلف   ےک  محکمہ پولیس   آسٹ    دوران، ےک  دہائیوں دو  گذشتہ

 ۔ ہ   کیا   زخم کو   دورسوں

Collective Care is The Future 

آرٹ کا کام از انجیال فاض ماخذ از 

Amplifier Art 

mailto:mitckagardener@yahoo.com
mailto:cgraziani@harmreductiontx.org
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وں سارے بہت  ےک  شہر  ہمارے
ّ
، کمیونٹیوں  اور  محل   ۔ہ   گیا   بن  خطرہ خطرناک ایک کرنا   کال  فون  لئ    ےک مدد  ہنگایم یک   قسم بیھ  کیس  مٹ 

  لحاظ ےک  نشونما  خانہ، اہل ےک  ان اور  افراد  دوچار  س بحرانوں ےک  صحت ذہئ   کارکنان،  جنیس لوگوں، نوجوان  افراد، وطن تارکٹ     مٹ   آسٹ   

یک اور  تشدد  جنیس  اور  افراد، LGBTQ+ خانہ، اہل ےک  ان اور  افراد  معذور  س   سیاہ ساتھ ساتھ  ےک  افراد  وال  جان   بچ  س تشدد   ےک حیات  رسر

 کا   کتاب  حساب سخت  انہٹ   تو  ہٹ   کرئ    مطالبہ  کا   مدد  جب  افراد، ےک نسل  و  رنگ  دیگرمختلف اور  افراد  الطیئ   افراد،  سودییسر   افراد، فام

ورت جب لوگ س  تبہ  مٹ   آسٹ    کیونکہ  ہ   نہٹ   محفوظ کم   شہر  ہمارا  پر  طور  مجمویع ۔ہ   پڑتا  کرنا   سامنا    پر  مدد  محفوظ تو   ہو  رص 

 ۔ ہٹ   کرسکئ    نہٹ   اعتماد 

ورت یک  وزن  مٹ   کرئ    فون  ئ  ل  ےک مدد   ،ئ  ل   ےک  والوں آسٹ     ساری بہت  عوایم حقیق  ۔ہوگا  نقصان  زیادہ س کرئ    کال  آیا   کہ  ہ   ہوئ   رص 

  اور  ہنگایم کو   عمل ےک  بحایل یک  عامہ صحت  ۔ ہٹ   ان  بن  نہٹ    خطرہ کو   رہائشیوں جو   کرنا   کاری  رسمایہ مٹ   ردعمل  ان ہ   مطلب کا   حفاظت

وں ےک  کمیونئ    جو   ہ   موقع ایک کا   تشکیل  یک  نظام  ےک  بھال  دیکھ دوران ےک  صورتحال یک  بحران   خطرے  کو   آزادی  اپئ   یا  جان  اپئ   کو   ممت 

ورت یک   ڈالئ   مٹ    ۔ ہ   کرتا   فراہم مدد  بغت   ےک  رص 

 متعلقہ   اور   نمائندوں  ےک  کمیونٹیوں  متاثرہ  جو   گروپ   ورک  لئ    ےک  کرئ    ثائ    نظر   پر   ردعمل  خالف  ےک  بحران  ےک   پولیس   از   غت    اور   911 

ان ےک  کمیونئ   ،  مشتمل پر  ممت   : ہ   کرتا   پیش سفارشات  مرکوز  پر   امور  ذیل مندرجہ ہ 

ن نننپرنن911 .1
ٓ
ننکالوںننوایلننا یتنسننمٹ   دینانکونننرسپانڈرزننفرستنمناسبنناورننکرنانننمنتقلنسننپولیسنکوننناکبر

 کرنا   اضافہ مٹ   صالحیت  یک  رسپانڈرز  ےک صحت دمایع   •

 تربیت  لئ    ےک ڈسپیچر  911 •

ن .2 ننناورننالئننیکننبحراننپولیسنازننغب  نٹیمنرسپانسنیکننکمیونٹ 

 

ننردعملنہنگایم .3 ننمٹ  ننناورننثقافٹ  پشب  ننےکنمواصلتننموزوںنسننلحاظنلسان 
ٓ
نا

 ری    چ  آؤٹ موزوں س لحاظ  لسائ   اور  ثقافئ   •

 ری    چ آؤٹ  س تعلو   اس ہ   ا کرن  فون طرح کس   اور  کب   لئ    ےک مدد  •

نننجاری .4 نجائزہنناورنناحتسابنکانننکمیونٹ 

   پر   بنیاد  یک  منظر  پس تاریخ   ےک پولیسنگمیں  آسٹ    اور  مٹ   امریکہ ۔ہٹ   ہوئ   ٹگ  پر  اقدار  یک  فورس ٹاسک RPS بنیادوں یک  سفارشات ان

  تسلیم( گا  جان   لکھا  گروپ  ورک  911 بعد  ےک  اس جےس) پ گرو   ورک  لئ    ےک کرئ    ثائ    نظر  پر   ردعمل خالف  ےک بحران ےک  پولیس از  غت   اور  911

  جائ   یک  ہ  ذریعہ ےک کمیونٹیوں  متاثرہ  راست براہ  تعریف  یک  اس کہ  یہ اور   ہ   مختلف  س پولیسنگ حفاظت یک  کمیونئ    جامع کہ  ہ   کرتا 

  موجودہ ،جان    کیا   ختم کو   کاری  رسمایہ س نظاموں وال  بنن   سبب کا   نقصان کہ  ہ   شامل بیھ  یہ  مٹ   سفارشات ہماری طرح، اس  ۔ چاہن  

، یک  حمایت یک   ان یا  جان   بڑھایا   کو   ورکس نیٹ  ےک  ردعمل خالف ےک بحران ان تمام ےک  کمیونئ  میں معنوں  حقیق   کہ  جو   جان    قابل  لئ    ےک ممت 

، رسائ   ن یا  ہٹ    ئ  گ  بنان   ذریعہ ےک والوں اٹھان   نقصان راست براہ  زیادہ  س سب س نظاموں موجودہ جو   اور  ہٹ 
ُ
  مرکوز  کو   کاموں  اپن   ہ پر  ا

  کو   کمیونئ    ۔اور  کرئ    تجویز  اعانت مایل مستقل اور  مکمل لئ    ےک  ورکس نیٹ  لئ    ےک ردعمل ےک بحران مساوی سفارشات ہماری ۔ ہٹ    رکھن  

 ۔ ہٹ    کرئ    حمایت  بیھ  یک  فکر  و  غور  مدئ   طویل  اور  استحکام مٹ    کرئ    بندی منصوبہ مدئ   طویل یک   جوابدہ

ان وال  کرئ    کام  معاوضہ بال  ےک  گروپ  ورک کہ  ہ   کرتا   تسلیم گروپ  ورک 911    بڑا  زیادہ   کہٹ    س  فریم  ٹائم  مقررہ مٹ   معنوں صحیح کام  کا   ممت 

وری طوفان ےک رسما  موسم ۔ہ  
ُ
کچر  وال  ہوئ    پیدا   مٹ   نتیج   ےک  اس اور  ن   ا ، دیا  کر   محدود  مزید و  رائ   یک  کمیونئ    ن   یک  بحران  ےک انفراست    ہ 

ان  سارے بہت  ےک  گروپ  ورکنگ کہ  س وجہ اس پر  طور  خاص ان  ےک کمیونئ    لئ    ےک نمٹئ   س اثرات مدئ   طویل ےک طوفان ممت   مستقل یک  ممت 

ورتوں ان  کمیونئ    ۔ہٹ   رہ   کر   بیھ  ابیھ اور  تھے رہ   کر   پورا  کو   رص   ہوئ   متاثر  زیادہ  س  سب ممت 
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ے س جس  ، ہ   ہوا  متاثر  پر  طور  معمویل  غت   د تشد پولیس  بیھ  س افادیت یک  طوفان   یک  کرئ    حاصل معلومات اہم اور  تفصییل  یک  معارسر

  کو   عمل ہم ،س مناسبت  ایس۔ہٹ    ہوجائ   پیچیدہ مزید  کوششٹ  
 
ورت  یک   پٹ  ان جاری س  کمیونٹت     متاثرہ مختلف  ہوئ   بڑھئ   آگ   زور  پر   رص 

   چاہٹ   دینا 
 
وری  لئ    ےک تشکیل  یک   درآمد  عمل پر  سفارشات ان حمایت   یک  ترجمہ اور  وظیفہ س  طرف  یک  شہر  ۔ےک ئ   رص    اکٹھا  کو   پٹ ان  معارسر

وری  کرنا    رص 
 

 ۔ ہویک

 شکست  کو   911 س طرف  یک  ڈیپارٹمنٹ پولیس  آسٹ    وقت اس کہ  ہ    ہوئ   عکایس بیھ  یک  تفہیم یک  گروپ   ورکنگ مٹ   سفارشات ان

فتپ طرف یک  مقصد  اس کو   گروپ  ورک اگرچہ ۔ہ   جاری کام   کا   دین     اس گروپ  ورک لیکن  ، ہ   گیا   کیا   نہٹ    آگاہ س حیثیت یک   یرسر

 ۔ہ   کرتا   حمایت پور   بھر   یک  ڈیکولنگ

نسفارشاتن

A. 911ن نننپرنن
ٓ
ننکالوںننوایلننا یتنسننمٹ  ندیںنندےنکونننرسپانڈرزننفرستنمناسبنناورنندیںنکرنننمنتقلنسننپولیسنکوننناکبر

ننیادفہنناعانتنمایلنپرننطورننمکملننایک .1 کچرننناورننکریںننقائمنڈنرسپاننفرسٹننمتعلقنسننصحتننذہٹ  ننایشنتمامنمتعلقنسننسب 

نننآزادننسننپولیسنجوننکریںنندورننکونننرکاوٹوں نننتکنرسپانڈننفرسٹنمتعلقنسننصحتننذہٹ  ننیکننکمیونٹ  ننکونننرسان  ن۔ہوںننوایلنروکن 

   س سب APD مٹ   فائرنگ یک  پولیس  دوران ےک کالوں  متعلق س صحت دمایع  : کیوں
 
 ہ   آگ

  ۔پولیس صحت، دمایع   فائر، ئیمایس،(:  ہٹ    اب اور ) چاہئٹ   جان   دن   اختیارات ذیل مندرجہ  انہٹ   تو   ہٹ   کرئ    کال  پر  911  لوگ جب

  سمجھا   مناسب لئ    ےک مشاورت فون  جو   ہ   دستیاب مٹ   حاالت ایےس رصف  الحال ق    ؛جواب  پہال  کا   صحت ذہئ   پولیس غت   ،تاہم

 ۔ہ   جاتا 
 خاص مٹ   بارے  ےک کالوں  دہندگان جواب پہال   صحت ذہئ   کا   جن ہٹ   حدود   کچھ  مٹ   بارے  ےک اقسام یک   کالوں  ، الحال ق 

  جرم  مٹ   کالوں  اور  پہنچان   نقصان کو   دورسوں یا   خود  ،استعمال کا   ہتھیار  ،استعمال کا   مادے مٹ   جس  ہٹ   سکئ   دے  جواب پر  طور 

  طرف یک   کالوں  یک   قسم اس چاہن    بنانا  قابل  ےک ردعمل مٹ   حقیقت  کو   دہندگان جواب متعلق س  صحت ذہئ   ہمٹ  ۔ہ   شامل

 a ہ   پڑتا  کرنا   سامنا  کا   جس  ہ   ہوچکا  ختم  مٹ   موت  یک  شخص اس  قبل س  اس جو 

 ۔ بنائٹ    یقیئ    کو   فنڈنگ مناسب لئ    ےک کرئ    یقٹ     کا   بات اس  ہ   سکتا  دے جواب  و ک  7/ 24 عملہ یافتہ تربیت اور  ،بحران

 کر   مل ساتھ ےک مددگار  پہےل س سب  متعلق  س صحت ذہئ   وہ  کہ  چاہن   کو   ممت   ےک کمیونئ    عزم کا   اہلیت یک  مداخلت پولیس 

  ۔ہٹ    سکئ   دے جواب  کا   کالوں  911  جب اد افر  ور  پیشہ  ےک صحت  ذہئ   ۔ذریعہ ےک  والوں  بھیجن    کہ  نہ ،کرے  درخواست یک  مدد 

ورت یک  کرئ    ثائ   نظر  پر   اس اور  لین    جائزہ کا   پالیسیوں  مٹ   بارے ےک  اس ئ   شفاف  ایک ۔  ہ   رص    اور  ذریع  ےک عمل معارسر

 مٹ   بارے ےک  مسائل ےک صحت  ذہئ   کو   افراد  وال   لین    کال  عالوہ، ےک اس  ۔چاہن    جائ   دی تربیت مطابق  ےک  ایس کو   ڈسپیچرز 

ورت  یک  دین   تربیت پر  طور  مناسب ،  رص   تناظر   ےک کال   یک  911  کیس  اور  بیھ  لئ    ےک بڑھان   کو   علم عمویم ےک ان پر  طور  رسی  رس  ہ 

،  پہچان پر  طور  بہت    کو   کال   وہ تاکہ  بیھ،  مٹ      اس  اور  کرسکٹ    چیت  بات س ان سکٹ 
 
گ
ٓ
 ۔ سکٹ    بھیج  ا

 اور  چاہئٹ    ہوئ   قابل ےک  دین   جواب کا   بحرانوں  ےک صحت  ذہئ   وایل  وئ  ہ ساتھ  ےک  پولیس  ٹیمٹ    رسپانس پہیل یک   صحت ذہئ  

  کمیونئ  /   مرتبہ ہم اور  کارکن  ےک بحران اور  ،میڈیسن  ایک ٹیمٹ   رسپانس۔کریں  استعمال پر  طور  ےک  حرئ   آخری کو   اپ بیک پولیس 

   ہوں مشتمل پر  ورکر  ہیلتھ
 

  ہونا   لیس  کو   ٹیم کیلن    دین   جواب وراند  ےک لمحات ےک  بحران سمیت موسم   شدید  اور  COVID-19۔ یک

  یقیئ   کو   اہلیت یک  دین   انجام خدمات مٹ   عالقوں تمام  ےک شہر  تاکہ جائٹ    یک  مہیا  گاڑیاں  جیےس سامان مناسب کو   ٹیم  اس ۔چاہن  

 ۔جاسےک  بنایا 

زننےکنن911 .2 نننحاصلنتربیتننمناسبنکونننرسپانڈرزننفرستناورننآپریب  ،نکرن  ننجسنچاہن  ننمٹ  نجوابنکانننسلوکننہمجرمانُمتشددنننغب 

ن نننسبتنیکنندین  ننجوادننکانننخدماتنیکننصحتننذہٹ  ورتنیکنناسناورنندین  ننترجیحنکونننض  ن۔نہوننگیاننندیاننزورننپرنندین 

   س سب APD مٹ   فائرنگ یک  پولیس  دوران ےک کالوں  متعلق س صحت دمایع  : کیوں
 
 ہ   آگ

 - مرد  ایک وہ  تو   ، ہ   پوچھتا   مٹ   بارے ےک اختیارات ےک صحت  ذہئ   کوئ    جب کہ   لئ    ےک بنان    یقیئ   کو   بات اس

https://www.statesman.com/news/20190924/austin-leads-in-police-shootings-during-mental-health-calls-study-finds
https://www.statesman.com/news/20190924/austin-leads-in-police-shootings-during-mental-health-calls-study-finds
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ز  کال   911 ،کلینشٹ     ہیلتھ ٹیل   س  امداد  ابتدائ   متعلق  س صحت دمایع   پر  طور  الزیم تربیت لئ    ےک آپریت 
 
 اگرچہ ۔جان   بڑھ  آگ

 کہ  جاسےک  بنایا   یقیئ    کو   صالحیت پوری ہماری اور  جاسےک کیا   مقابلہ کا   پرسئ   نسل نظایم تاکہ ،ہ    جاسکئ    دور  اتئ   رصف تربیت

 متعلق   س پرسئ   نسل انسداد  کو   والوں لین   کال   تمام  ،ہٹ   کرئ    نہٹ    فیصےل مہلک  مبئ   پر  نظریات ےک  پرسئ   نسل وال  کرئ    کال

  کرئ    حاصل ربیتت
 

  ۔ہٹ    شامل نگرائ    باقاعدہ خالف ےک  پرسئ   نسل اور  ، مثالٹ    یک  پرسئ   نسل مٹ   سینت   کال   911 مٹ    جس  ،ہویک

ورت یک   دین   تربیت  پر  طور  مناسب  مٹ   بارے  ےک مسائل ےک  صحت  ذہئ   کو   افراد  وال  لین   کال   عالوہ، ےک  اس ، رص    پر  طور  رسرسی  ہ 

،  پہچان پر  طور  بہت   کو   کال  وہ تاکہ بیھ،  مٹ   تناظر   ےک کال   یک  911  کیس  اور  بیھ  لئ    ےک بڑھان   کو   علم عمویم ےک ان   بات س  ان سکٹ 

   اس  اور  کرسکٹ    چیت
 
گ
ٓ
 ۔ سکٹ    بھیج  ا

ورت یک  تربیت  لئ    ےک  کرئ    رجوع س حاالت تمام ساتھ  ےک  ذہنیت لئ    ےک  مدد  یک  دہندگان جواب  پہےل س سب  ہ   ہوئ   رص 

ے ان ےک معارسر ا  ور ا ممت  وری غت   بجان    یک  رس  وریات  رص    ئ  ل  ےک خدمات  یک  صحت  ذہئ   کو   افرسان پولیس   اگرچہ ۔ کرنا   حل  کو   رص 

 راست براہ  س افراد  ور  پیشہ  ےک صحت ذہئ   کر   ہو  باالتر  س تربیت  یک  ئ    آئ    یس انہٹ   ،چاہن    دینا  نہٹ    جواب  کا   درخواستوں

 ۔چاہن    کرئ    حاصل تربیت

B. ننفنڈن ننناورننالئننبحراننپولیسنغب  نٹیمننرسپانسنکمیونٹ 

نننباہرننسننسسٹمن911نکونننشہرن .3 ننانتظامننزیرننےکنکمیونٹ  نندیناننفنڈننکونننجوابنپہےلنپولیسنغب  نننخدمتناسن۔چاہن  نننمٹ  نزیرننیکننکمیونٹ 

ننشاملنبیھنالئننریسورسنقیادت ننہون  نندیناننجوابنکانننحاالتنانناورننچاہن  نننجوننچاہن 
 

ننیکننجوابنمتعلقنسننصحتنندماغ

ورت ننض  ننپڑن نننہٹ  ن)نہٹ  نننآوازنناونخ  ننمٹ  ہنویزننڈرائیوننمسدودنن،موسیق  ننپولیسنن۔ن(وغب  ننمعیارنن،مجرمانہنغب 
 
ننشکایات،یاننیکننزندیک

ےنناس ننمعارس  ننمٹ  ننجوابنکانننحاالتندیگرنننوالننہون نننمنقطعنغب  نننےکندین  ننپولیسننلئ  ننہونانننہٹ  ن۔چاہن 

 کالوں  911 مطابق،  ےک  رپورٹ ایک یلوا ہوئ   شائع  یک   اتحاد  جسٹس  آسٹ    متعلق ےک  کالوں  یک  911 مٹ   2020 جوالئ  : ؟کیوں

  بغت   ےک  تزئٹ     زیادہ س حد  کیس  پر   پولیس بنانا   کو   ریسورس کمیونئ    اس ۔ ہٹ    ہوئ   متعلق س  جرائم  ہ  21%  رصف  س مٹ  

ے وریات دیگر  یک  معارسر  کالوں  جو  لئ    ےک  خدمات اییس۔ہ    کرتا   نشاندہ یک   راستہ ایک لئ    ےک نمٹئ    س ان اور  دین   جواب  کو   رص 

 ۔ ہٹ    نہٹ   متعلق س جرم  ذریعہ ےک  ردعمل ےک شہریوں  عام ہٹ   نہٹ    متعلق س

  مپروگرا  پہال  ایچ ایم چاہن   کرنا   فنڈ  کو   پروگرام ےک  طرح ایس کو   شہر   ،اے یس  ،سیکرامنٹو  جیےس ،سیکھنا   س شہروں ےک  بھر  ملک

ئ   متاثر   زیادہ س سب  س تشدد  پولیس    ےک  جس  ،ہ   خدمت  یک  ردعمل بحرائ   آزاد  ایک فرسٹ  ایچ ایم۔اثر  زیر  ےک  گروپوں  معارسر

 بحران اور  مسائل نفسیائ   لیوا  جان  پر   طور  ممکنہ  اور  ہ   یافتہ تربیت لئ    ےک  کرئ    خاتمہ کا   ٹکرائو   ٹیم  ایک یک  رضاکاروں مٹ   عمےل

  ےک  بروکس کیٹ   ایک س مٹ    بانیوں  ےک  اس ۔ ہ   کرئ    فراہم  وسائل اور  امداد  راست  براہ کو   افراد  چار دو  س مثالوں دیگر  یک

ر  پولیس  اینئ   مطابق،  - ڈیول پروجیکٹ ٹت 

 ہ  کتنا   ایمرجنیس چاہ    ہٹ   گریزاں  س کرئ    فون پر   911 پر  پیمان    بڑے  ےک  کمیونئ    بھوری اور  فام  سیاہ نکہکیو   کیا   آغاز   کا   پروگرام

  اور  تعزیرائ   غت    اور  مدد، یک  تخفیف معاونت، یک   ساتھیوں موبائل’’  مقصد  کا   پروگرام  فرسٹ  ۔ہو  نہ  کیوں  اچھا 
 

  کرئ    تائید  یک   زندیک

ورت  یک  اداروں وال  کرئ    نفاذ   قانون مٹ   رسپانس  فرسٹ   مٹ   بحران ےک  صحت ذہئ   کرےک،  فراہم مداخلت وایل  اس  اور  روکنا  کو   رص 

؛ کرنا   ختم ور  نشہ صحت، ذہئ   اور  دینا  قرار  تعزیر  اقاِبل کو   بحرانوں نفسیائ   اور  جذبائ   مٹ   نتیج    ےک  اس اور  ہ 
ٓ
وں ا   ےک  چت  

،  کرنا   کم  کو   بدنایم  غلط مٹ   بارے  ےک  تشدد  گھریلو   اور  استعمال  کرنا   نشاندہ بیھ  یک   وجوہات بنیادی یک   ان ہ ساتھ جبکہ ہ 

،  یک  افراد  فام  سفید : یعئ    ۔ ‘‘استعمارّیت اور  نظام  داری رسمایہ باالدسئ 

ن
 
ننآسٹ  ننخدمتننیہنالحالنف نن10000ننمٹ  نندستیابننذریعہنےکنرسپانڈرزننفرستنخوفنننر ننتجویزننہمناورننہ  نندین  نکونننشہرننکہننہٹ 

نچانکرن نننفراہمنوسائلننپرننطورننمکملننکونننگروپسنندیگرنننجیےسناسنناورننگروپنناس نکرن نننکامنناورننمختارننخودننکفیل،ننخودنننوہنتاکہنہن 

ن ننقابلنےکنرہن  ننبن   کرئ    فراہم مدد  بیھ  مٹ   صورتحالوں مجرمانہ غت   اور  بحران غت    رسپانڈرز  فرست خوف ن   10000 یہ ۔رہٹ 

  آئٹ    س فنڈ  سیفئ   پبلک   ریمیجٹ    فنڈز   لئ    ےک تخلیق   یک  اس  ۔تھا  چاہن    جانا   نہٹ   سنبھاال  ذریعہ  ےک  پولیس مٹ   اصل جنہٹ    ہٹ  

 
 
  ہٹ   کرئ    توقع  ہم۔ہوگا  عالوہ  ےک دین   جواب پہال   ذریع ےک(  #1 سفارش) 911 عالوہ ےک صحت ذہئ   یک   پولیس غت   اقدام یہ۔ےک

 ۔ہوگا  ڈالر  ملٹ    2 ساالنہ بجٹ کہ

https://www.antipoliceterrorproject.org/mh-first-sac
https://www.tenkfearlessfirstresponders.com/
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C. ننردعملنہنگایم ننمٹ  ننناورننثقافٹ  پشب  ننےکنمواصلتننموزوںنسننلحاظنلسان 
ٓ
نا

ننتمام .4 ننہارتمنننیکننانگریزینمحدودننمٹ  نننےکنباشندوںنوالننرکھن  ننتکنزباننلئ  ننکونننرسان  ننیقیٹ  زننکالننرسپانسنہنگایمنبنائٹ  ن۔سنب 

a. ننتکنزبانننشدہناستعمالنذریعہنےکنحالنصورتنہنگایمنتمام نکریںننمرتبننکارنننطریقہنمعیاریننایکنکانننرسان 

نننےکنوالوںنکرن نننکالننوالن(نLEP)نمہارتننانگریزینمحدودن ن۔جوابنلئ 

b. ننیہ نننےکنبنان ننیقیٹ  نننکہننلئ  نناورننسننطرحناچیھنکونننکارنننطریقہنناسنکمیونٹ  ننجانٹ  ننطرحنننکسنناستعمالنکانننخدماتنکہننہ 

،نکرنانننسن ننہ  ننناورننثقافٹ  ن۔نکریںننفراہمنتعلیمنناورننری    چنآؤٹنموزوںنسننلحاظنلسان 

c. نننمہارتننیکننانگریزیننمحدودن نننےکننکرن نننکامننساتھننےکننکمیونٹیوںننوایلننرکھن  نننکالننلئ  نننکونننوالوںننلین  نننپرنننکمیونٹ  نثننمبٹ  نقافٹ 

ننباقاعدہناورننتربیتنیکننقابلیت نننحاصلنٹریننگنریفریش  ننکرن 
 
ن۔ہویک

d. ننتکنردعملنہنگایم ننجاناننکیانننشاملنبیھنکونننمیسیجنگننٹیکسٹنپرننطورننےکنناختیارننایکنےکنکرن نننحاصلنرسان 

ن ن۔چاہن 

 استعمال کو   911 لئ    ےک اتخدم یک  ردعمل مٹ    صورتحال ہنگایم کمیونٹیاں  وطن  تارکٹ    ایشیائ   وال  رہن   مٹ    کاؤنئ    ٹریوس: کیوں

  ےک  ہسپانوی اور  انگریزی ۔ ہٹ   ناواقف  س کار   طریقہ ےک  کرئ    کال  اور  ہٹ   بولن    نہٹ   انگریزی  وہ  کیونکہ  ہٹ    کرئ    گریز   س کرئ  

 کہ  تھا  ہپت  نہٹ   یہ  کو   افراد  وال  LEP کیونکہ  ہٹ    سکئ   مل اطالعات یک  جان   دن   کاٹ  کو   فون پر  بولن   مٹ   زبان دورسی  کیس  عالوہ

جم  کیس  دراصل تو   آپریت    فراہم  تعلیم  یک  کمیونئ    ن  ( AACHI) انیشیٹو  ہیلتھ کمیونئ    ایشٹ    آسٹ     ۔ہ   کررہا   قائم رابطہ س  مت 

 ایشیائ    وال  رکھن   علم محدود  کا   انگریزی س مدد  یک   اس تاکہ  ہ   یک  درخواست یک  کائ    ایک یک  کار   طریقہ اس س محکمہ  لئ    ےک کرئ  

،   حاصل  رسائ    تک خدمات  رسپانس ہنگایم کمیونٹیاں  امریگ  ایشٹ    اور  د  درخواست یہ لیکن کرسکٹ   ۔ گئ    دی کر   مست 

ننبارےنےکنناستعمالنمناسبنےکنخدماتنہنگایمنکونننشہرن .5 نننےکنکرن نننبیدارننشعورننمٹ  نننلئ  ننکثب  ننمہمنتعلیمنعوایمنلسان  ننچالن  ن۔چاہن 

  ےک  جوزف ڈیوڈ  اور  راموس مائک جیےس افراد  ےک  کمیونئ    آسٹ     زیادہ  س  حد   لئ    ےک دین   جواب  کا   بحرانوں پر   پولیس:  ؟کیوں

  بارے  ےک اس  ہٹ   کرئ    کام  کیےس  وہ ساتھ ساتھ ےک خدمات ہنگایم مختلف  دستیاب کو   ان کو   آسٹنائٹس۔ہ   بئ   سبب کا   قتل

 ۔ چاہن   رہنا  آگاہ بیھ  س عمل ےک  ترجمائ   یک   زبان تو  ہٹ   کرئ    فون  پر  911 آسٹنائٹس جب ۔ چاہن   جائ    دی تعلیم بیھ  مٹ  

D. نننجاری نتشخیصنناورنناحتسابنکمیونٹ 

ہنن،ساالنہندونن،ساالنہ)نآڈٹنآزادننجاریناورننباقاعدہنکانننکالوںننردعملنہنگایمنکونننآسٹ  ننشہرن .7 ننکرنان(ننوغب  ننایکناورننچاہن  ناورنننلسان 

ن ننقابلننپرننطورننثقافٹ  نننرسان  ننرسوےنکمیونٹ  ندرخواستننیکننران ننیکننئشیوںرہاننمتعلقننسنناندازنننموثرننےکننکالوںننردعملنہنگایمنمٹ 

ن۔.نجاننیک

a. ننقابلن،مساوی ننفراہیمنیکننردعملنےکنبحرانناورننصورتحالنہنگایمنرسان  ننتکنزباننمٹ  ننعنصننکلیدیننایکننرسان  ننمثال۔ہ 

نناینایلنن،پرننطورننےک ننکمیونٹب  نننامرییکنایشٹ  ننساتھنےکننن  ننناکبر ی    حنکردہننفراہمنذریعہنےکننوسائلنکمیونٹ  ننترجمہ/ننتش 

نناطالعنیکننیناناطمنعدمنسننخدمات نندیٹ  ننیاننغلطن۔ہٹ 
 
ی    حنناکاف ننپیداننفہمیاںنغلطنلیواننجاننسننترجمن/ننتش  ننہوسکٹ 

ن ننتکنزباننمعیاریننکرنانننحاصلنآراءنباقاعدہن۔ہٹ  ننکونننرسان  ننبناتاننیقیٹ  ن۔نہ 

b. ننآڈٹ نننکالوںننمتعلقنسننبحراننکشنننعالوہنےکنجرائمنتعداد،نیکننکالوںننوایلنجان نننیکننمنتقلنسننپولیسننمٹ  ننپولیسننمٹ 

ن نننکونننوسائلننےکنبحرانندیگرننعالوہنےکننپولیسناورننواقعات،نےکنتشددن
ٓ
ننشاملنبیھنتعدادننیکننکالوںننوایلنا ننہون  نن۔چاہن 

ن ننپرننکمیونٹ  ننتشخیصنمبٹ  ،نکرنانننشاملنکونننرینجنوسیعنایکننیکننباشندوںنےکنآسٹ  نننمٹ  ننجسنچاہن  ننتشددننپولیسنمٹ 

نناورن نندینجہتوننپرننکمیونٹب  نننمتاثرہنزیادہنسنننسبنسننمداخلتننریاسٹ  ،نجان  ننبارےنےکنناسنتاکہنچاہن  نندیننران نننمٹ 

ننپہےلنکہننجاسکن نننےکناننپروگرامنجوانر نننکامننطرحننکسننلئ  ننکررہ  ننتشخیصناسن۔ہٹ  ننےکنردعملننےکنبحران/نننہنگایمنمٹ 

ننیلننران ننپرننتجرباتناورننتاثرات ننجان  نناسنناورننچاہن  نننمٹ  کاننےکننکمیونٹ  ننےکنناننکونننرس  نننفراہیمنیکننمعاوض  ننکرن  ن۔چاہن 
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وری  تشخیص  جاری یک  خدمات  یک  ردعمل ہنگایم : کیوں   ےک بحران نظام  کردہ   تیار  دوبارہ  کہ  لئ    ےک کرئ    یقٹ     کا   بات  اس کہ  ہ    رص 

  براہ  زیادہ س سب  س تشدد  ےک  پولیس۔ہوں آہنگ ہم  س ارادے ےک  بنان   متوازن اور  قابل  زیادہ س  زیادہ ،محفوظ زیادہ  کو   ردعمل

ان ےک  کمیونئ    وال  ہوئ   متاثر  راست   مٹ   شہر  آیا   کہ  ہٹ    ذرائع وال  جانئ    زیادہ س  سب  مٹ   بارے  اس ممت 
 

  کو   صورتحال یک   زندیک

  ہوں کرنا   تیار  عمل پائیدار  کو   شہر  ۔ نہٹ    یا   ہٹ   رہ   بنا   بہت  
 
ے س مدئ   طویل جو   ےک  ۔بنان    یقیئ   کو   احتساب جاری  یک  معارسر

ننننظرننپرننتحفظنعوایم"نےکنشہرنن .8 نکمننپرننعملننےک"نکرن نننثان  نننےکنکرن نننپیدانناعتمادننکانننیونٹ  ننکونننشہرننلئ  ن:نکہننچاہن 

ن (1 نننظرن"نبیھنکون  ن۔نکریںنننہنواپسنکونننAPDنفنڈن"نکاننکرن نننعلیحدہنکونننکاموں"ننیان"ننکرن نننثان 

2) RPSنکشننناورننکریںننعملنپرننسفارشنیکننفورسنٹاسکنAPDناورندیں،ننہنفنڈننکونننکالسننکیڈٹنن

نننظرن"نےکنشہرن (3 ننبجٹننےکنسالناسنکاریننمایہرسننیکننرقمنمکملنیکننفنڈزننوالن"نکرن نننثان  ننورکنگنفورسنٹاسکنمٹ 

نننیکننگروپس ننسفارشاتنمتعلقنسننحفاظتنجامعنیکننکمیونٹ  ن۔کریںننمٹ 

ننذریعہنےکنشہرننضف
 
نننکرن نننتجویزننیکننمرحلنندورسےنےکنبحایلنیکننتحفظنعوایمنہمن،یہنساتھنےکننمظاہروںنناننےکننوابستیک نہٹ 

نننےکنحفاظتنیکننعوامنتحتنےکنجس نننظرننپرننمنصونر ننرن نکننثان  نفراہمنسہولتنیکننپٹناننکامپیوٹننکرنننسمجھنسوچنناورننشفافنمٹ 

ن ننہون  نننےکنتبدییلننظایمنجوننہ  ننجاتاننطرفنیکنننتائجنموثرننلئ  ن۔ہ 

و  تنظیم  ساتھ  ےک فکر  و  غور  مستند،  ایک’’: کیوں
 
 عدم ساخئ   ۔ہ   طویل زیادہ  کہٹ    س  مہینوں 6- 8 الئن ٹائم  لئ    ےک  عمل ےک  ن

ے امریگ  جو  مساوات  پالیسیاں یک  حفاظت  یک  کمیونئ    ۔ ہٹ   جائ   یک  تیار   مٹ   طریقوں ےک پولیسنگ  اکت   وہ  ہٹ   بنیادی  لئ    ےک  معارسر

  زیادہ س زیادہ   کو   تعداد   بڑی یک  لوگوں نتیجہ  کا   جس حصول  کا   وسائل  کر   ےل س طریقوں ےک پولیسنگ موثر  غت   لئ    ےک افعال اور 

   ،ترسیل ،احتساب ہمٹ   ،ہوئ   رکھن   مٹ   ذہن کو   بات  اس۔ہ   مقصد  آخری ہمارا  ہ   کرتا   فراہم حفاظت
 

  یک  انسانیت اور  کارکردیک

 ۔چاہن   رہنا  قدم ثابت  مٹ   کرئ    قدر 

 استعمال س  طرح کس  کا   وسائل کیلن    حفاظت  یک  عوام کہ  عمل کا   کرئ    غور  دوبارہ پر   بات اس اور  کرئ    ثائ   نظر   پر  تحفظ عوایم

،  ہونا    جائ   یک  نہٹ   بازی  جلد  مٹ   کاروں  طریقہ ان لئ    ےک کرئ    حاصل مقاصد   سیایس ۔ہٹ   منصوئ   مدئ   طویل ہ دونوں یہ چاہن 

،  ےک اس  بلکہ ۔چاہن   بنانا  مطابق  ےک  وقت ےک انتخابات انہٹ   ہ نہ اور  چاہن     الئن ٹائم کردہ   مقرر  لئ    ےک کار   طریقہ[ ےک  آسٹ   ] بجان 

ین س  سب پر  طور  قویم  جہاں  چاہن   ہوئ   مبئ   پر   شواہد  تاریخ    ےک کاروں  طریقہ ےک منتقیل  مبئ  [ پر  آسٹ   ]  دیگر  اور  طریقوں بہت 

  لئ    ےک کرئ    ثائ   نظر   پر  تحفظ عوایم یک  آکلینڈ  ہٹ   گئ    کئ    حاصل س یہاں  اقتباسات" ۔تھا  گیا   کیا   پروگرام دوبارہ  کو   بجٹ  اور  اہلکاروں

 ۔ سفارشات یک   فورس ٹاسک

ننیکنناقداماتنےکننحفاظتنیکننعوام"نکونننشہرن:نسفارش .9 نننےکنکرن نننرہنمان  نننلئ  ننتشکیلنیکننقیادتنیکننکمیونٹ  نننکاریننرسمایہنمٹ  نکرن 

ن نننکرنانننوسیعناسنناورننچاہن  نماخذنن"۔چاہن 

و  تنظیم ساتھ ےک فکر  و  غور  مستند، ایک’’: کیوں
 
 پر  تحفظ عوایم ۔ہ   طویل زیادہ کہٹ    س  مہینوں 6-8 الئن ٹائم لئ    ےک عمل ےک  ن

 س طرح  کس   کا   وسائل کیلن    حفاظت یک  عوام کہ  عمل کا   کرئ    غور  دوبارہ پر   بات اس  ر او  کرئ    ثائ   نظر 

، ہونا  استعمال   فورس  ٹاسک لئ    ےک  کرئ    ثائ   نظر   پر  تحفظ  عوایم یک  آکلینڈ : ماخذ ) ہٹ   منصوئ   مدئ   طویل ہ دونوں یہ  چاہن 

  پر   تحفظ عوایم ۔ ہ   ہوا  جڑا  س  جت   نظایم  قائم س سالوں سیکڑوں نظام  کا "  تحفظ عوایم" موجودہ  ہمارا  ‘‘۔(سفارشات یک

ورت یک  تبدییل نظریائ  /   ثقافئ   جاری  ساتھ ساتھ ےک وقت  ئ  ل  ےک تبدییل کرنا   ثائ   نظر  ، رص 
 

  یک  حفاظت یک   عوام لہذا  ہویک

  کہ  لئ    ےک بنان    یقیئ    یہ ۔چاہن   رہنا  جاری عمل کا   احتساب اور  پٹ  ان کو   کمیونئ    ئ  ل  ےک بنان   یقیئ   کو   تبدییل مٹ   شکل صحیح

  رسمایہ مٹ   رہنماؤں ےک  کمیونئ    کو   شہر  ،کرسکٹ    پیش  مہارت اپئ   کمیونٹت     متاثرہ زیادہ س سب  س نظریات ےک  جت   اور  سسٹم

اکت ،تربیت  اور  تعلیم  مایل  مٹ   اس  ۔ ہوگا  کرنا   عہد  کا   کرئ    کاری /   ترجمائ   ،حمل و  نقل ،بھال  دیکھ یک   بچوں ،معاوضہ کا   رسر

ہ خدمات  ترجمائ    ،کمیشن  سیفئ    پبلک  اور  کمیشن  ریویو  پولیس کمیونئ    ایک لالحا ق    مٹ   او  ئ   او  ۔ہٹ    ہوسکئ   شامل وغت 

 ۔ ہ   ناجائز  عمل  کا   انتخاب اور  تقاض    یک  عزم ےک وقت  ،اطالق ، اہلیت یک  ان لیکن

https://docs.google.com/document/d/1635J-_Rk0nsC6ZQt5qmpcmUPwOHT0rTQEAPM56bLOII/edit
https://docs.google.com/document/d/1635J-_Rk0nsC6ZQt5qmpcmUPwOHT0rTQEAPM56bLOII/edit
https://static1.squarespace.com/static/55b673c0e4b0cf84699bdffb/t/5f0ce53f212589674581cb9c/1594680647852/UPI%2B-%2BReimagining%2BPublic%2BSafety.pdf
https://docs.google.com/document/d/1635J-_Rk0nsC6ZQt5qmpcmUPwOHT0rTQEAPM56bLOII/edit
https://docs.google.com/document/d/1635J-_Rk0nsC6ZQt5qmpcmUPwOHT0rTQEAPM56bLOII/edit
https://docs.google.com/document/d/1635J-_Rk0nsC6ZQt5qmpcmUPwOHT0rTQEAPM56bLOII/edit
https://alpha.austin.gov/en/police-oversight/serve-on-the-community-police-review-commission/
https://www.austintexas.gov/content/public-safety-commission
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ن .10 ننکونننپولیسنسٹ  ننجائزہننکانننمنصوبوںننےکننجوابنےکنبحراننپولیسننغب  نننےکننفاذننےکناننناورننلین  ننلئ  نننےکنآفسنایکویٹ  ننکانننکردارنننلئ 

ننبناناننبجٹ ن۔چاہن 

وری  یہ: کیوں   مٹ   آسٹ    اور  افراد  ےک نسل و  رنگ  مختلف افراد، الطیئ   اد،افر  فام  سیاہ ردعمل ےک  بحران پولیس   از  غت   کہ  ہ   رص 

( کارکنا  جنیس  اور  افراد، دستاویزی  غت   افراد، دوچار  س مسائل ےک  صحت ذہئ   پر  طور  ےک مثال)  ہو  مٹ    حق  ےک کمیونٹیوں  دیگر 

  دی توجہ  پر  جس  ، آفس  ایکویئ   ۔ہٹ   ہوئ   مرتب اثرات مختلف س وجہ یک  ردعمل  ےک بحران منحص  پر   افرسان مسلح پر  جن

  کو   ایکویئ   مٹ   تجرئ   ےک  کرئ    تشخیص ایکویئ   اور  پہلوؤں تمام ےک  کارروائیوں  یک  شہر  ہ   جارہ
 
  لئ    ےک  کرئ    اندازہ  یہ  ،بڑھانا  آگ

  مند  فائدہ طرح کس  آبادی  مختلف س ردعمل ےک بحران  پولیس غت   مٹ   آسٹٹ    کہ  ہ   مٹ   پوزیشن  س طرح اچیھ
 

 ۔ ہویک

ورتناختیاری)نموادننمعاونناورننشمارننونناعدادننمزیدن ن(مطابقنےکنض 

 دینا  فوقیت کو   بھال  دیکھ پر   بنان   مجرم: حفاظت پرے س پولیسنگ •

عمل متبادل اینجلس الس •
ّ
 چارٹ  فلو   کا   رد

 ویڈیو  رپورٹ یک  مداخلت بحران 7/ 24  ایڈمنٹ    •

https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2021/03/Selective-De-Policing-Policy-Lab-report-April-2021.pdf
https://witnessla.com/153245-2/
https://www.youtube.com/watch?v=BuVP9b15r4g&feature=emb_title
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سیکٹنگ نننسسٹمزنننانب  ننسنجڑننکونننثقافتندہننقصانناورنننتعزیریننمٹ 

نناڑناکھ نننےکننپھینکئ   نگروپننورکنگنلئ 

  بدلئ   اور  کرئ    ختم  انہٹ   اور  ہٹ   کرئ    کام  کا   چالن   کو  کوششوں  یک  حفاظت  یک   عوام ثقافتٹ    تعزیری ذریعہ  ےک  جن  لینا   جائزہ کا   طریقوں ان

 ۔ دینا  تشکیل کو   عملیوں حکمِت  اور  سفارشات لئ    ےک

 

ن:نرابطہ

   criminaljustice@grassrootsleadership.org: جانسن ڈیوڈ 

 

ان ن:نممبر

ئیل  ُسو  ر   ریچمٹ    ڈانا  گیت 

 کارلسن  بیتھئ   ِپلگرم مایا 

  ڈیوڈ   اوکس برائن

 جانسن

نننسباقنوننسیاقناورنننمنظرننپس

  ہم ۔ہ    موجود  س وقت  طویل ایک نوعیت تعزیرائ    یک  ثقافت امریگ 

  سارے بہت  متعلق س حفاظت ذریعہ ےک تشدد  اور  قید  نظربندی،  جرمانوں،

ورت  یک  تعمیل  یک  آرڈیننس اور  قوانٹ    اور  معامالت   یک  کرئ    حل  کو   رص 

ی  س اس بیھ  آسٹ     ۔ہٹ    کرئ    کوشش  ۔ ہ   نہٹ    مستثئ 

ننملکنہم" ننمٹ  ننسننسبنالئقنےکنرہن  ننبنناننشہرننبہب  ننچاہن  ن"۔ہٹ 

 آسٹ  ننشہرننبیان،نویژن -

ننلوگننےکناسناثاثہنبڑاننسننسبننکانننآسٹ  ن’’ ن…‘‘نہٹ 

نننےکنمستقبلنےکنآسٹ  ن - نویژننننلئ 

ننناستحکام،ننآسٹ  ن...ن’’ ننناورنننمساوات،ننسماجر ؛ننروشنننایکننکانننمواقعننمعاش  ننناورننناختالفاتننجہاںننمینارہ  ندیننناہمیتننکونننصالحیتوںننتخلیق 

ن ؛ننجان  نننجہاںننہ  وریاتننیکننکمیونٹ  ؛ننجاتانننکیانننتسلیمننکوننناقدارننناورنننض  ،ننکرن نننقیادتننیہننشہریننےکنناسننجہاںننہ  نننجہاںننناورنننہٹ 
 
ننتمامنننیکننزندیک

وریات نننض  نننےکنسبنناورننکفایٹ  ننقابلنلئ  ننرسان  ننہون  ن‘‘ن۔ہٹ 

نننےکنمستقبلنےکنآسٹ  ن - نویژننننلئ 

 : ہٹ   گئ    رہ ساتھ  ےک سواالت سارے بہت ،لوگ ےک  شہر   آسٹ    -  ہم ،مٹ   جواب  ےک  اعالنات عوایم باال  مندرجہ

؟   ےک  کس  پائیدار  •  لئ 

ئ   •  برابر؟   لئ    ےک کس  پر  طور  معارسر

Nashville Youth Poet Laureate 

2019 Youth Poet Laureate Series 

 آرٹ کا کام از میر ینگ

 آرٹ Amplifierماخذ از 

mailto:criminaljustice@grassrootsleadership.org
https://austintexas.gov/department/imagine-austin
https://austintexas.gov/department/imagine-austin
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؟   ےک کس   مواقع معایسر  •  لئ 

 کیےس؟  اور  ہ   جاتا  منایا  کہاں  کو   صالحیتوں تخلیق   اور  تنوع  •

وریات یک  کمیونئ    کونیس •  ذریعہ؟  ےک  کس  اور  ،ہ   گیا   کیا   تسلیم کو   اقدار  اور  رص 

؟ آئ   قیادت یک   طرح کس  س شہریوں ےک  اس •  ہ 

  کہ  گا   کرائ    دہائ   یقٹ    یہ  طرح کس  آسٹ    •
 

وریات یک   زندیک   رص 
 

  تک اب  وہ  چونکہ ہٹ   رسائ   قابل  اور  سسئ   لئ    ےک  سب زندیک

؟  ہوچکا  ناکام  طرح بری  ہ 

  فیمیل اوسطا  یک   اس اور  تیھ 76،925$  آمدئ    یک  گھرائ    اوسطا  ےک  آسٹ    ،طابقم ےک  کامرس  آف  چیمت   آسٹ    ، مٹ   2018 •

ز  ایشن ایسویس قویم  ۔تیھ  94،617$   آمدئ     5  قیمت  یک  گھر   اوسط ےک  2018 مٹ   آسٹ    کہ  ہ    تخمینہ کا   ریئلت 

 ۔ ہ   295،800

ننسالوںننتٹ  ننقیمتننگھریلوننناوسطانناگرن ننہوچیکنےکنKن1ن1ننکرنننبڑھنفیصدنن66ن٪مٹ  ننگھریلوننناوسطاننناورننفیمیلنسطاناوننتونن،ہ 

ن ننآمدن  ؟ننکہاںنناضافہنکانننفیصدنن66ن٪نمٹ  نہ 

یننکانننملک’’ ن‘‘ن۔بنناننشہرننواالنننسقنونننظمنبہب 

نآسٹ  ننشہرنن،بیاننمشنن-

  ہماری ن   کونسل  ،مٹ   ہ حال  ۔ہ   کردیا   ثابت ہونا  دور  س آسائ   س اقدار   ہماری اور  وعدوں اپن   ن   مینیجرز  سئ   اور  کونسل  سئ   ہماری

 ۔ کیا   دھوکہ ساتھ  ےک اعتماد  ےک شہر  اور  فورس   ٹاسک اس ہوئ    کرئ    اتفاق س کالس  کیڈٹ نئ    ایک خالف  ےک سفارش قہمتف

ننکردیںنننظراندازننکونننلوگوںنانننآپناگرن
 
ننآپنجوننےک ننکرن نننعزمنکانننبنان ننمصنوعہنننوننرسننازننکاننننظامننناکامناپن  نہوگا؟ننکیےسنننازالہنکاننناسنتوننہٹ 

نسفارشاتن

ننپبلکننگریمیجننتجویزننہماری ننشکلننعمیلنکونننویلیوزننگائیڈنگننیکننفورسنٹاسکننسیفٹ  ننیکنندین  نننےکنآسٹ  ننشہرننتاکہن،ہ  ننعملننایساننایکنلئ 

ننکوننناقداماتنےکننشہرننسننجسننسکننجاننکیانننپیدان نننےکننحفاظتننمجموغنناورنننقصاننممکنہنن،ایکویٹ  نکوننننقصانناسنہمن۔جاسکنننلیانننجائزہنلئ 

نننجگہنیکننحفاظتنعوایمنساتھنےکنناتامکانےکنبچان ننکونننجانوںنیان/نناورننپہنچان ن نکوششننیکننعملدرآمدننپرننکارنننطریقہناورنننظامننبیھنکشننمٹ 

ننکرن ن ننکرنانننآرائشنوننتزئٹ  ننیکنناسناورننڈالناننخللننکونننطرزننےکنثقافتنتعزیرننقابلناندرنننےکنحفاظتننعوایمنمقصدننہمارانن۔ہٹ  نیکننعوامنتاکہن،ہ 

ننجوننجاسکننندیاننتشکیلننظامنایساننایکنکانننحفاظت ن  ننحصولنےکنتحفظنمعارس  ننجامعنناورننمعاوننن،آزادانہنمٹ  ننہمارےنکونننعملناسنن۔ہ 

ننکردہننتیارننےکنگروپننورکنگ ننپبلکنریماجننپرننبنیادننیکننورکنفریمنابتدان  ننچلناننساتھنےکنسفارشاتنیکننفورسنٹاسکنسیفٹ  ن۔چاہن 

  کرئ    استعمال کا   فنڈز  مستند  ،ن  چاہ کرنا   اضافہ مٹ   اعانت مایل یک   ڈالر  ملٹ     ایک پر  طور  فوری کو   آفس  ایکویئ   کو   شہر  اس •

  تک  حد   کاق    لئ    ےک  کرئ    نافذ  کو   عمل اس پر  بنیادوں جاری  کو   عمےل ےک  آفس  ایکویئ   ، کرنا   تیار  کو   آےل  وال   کرئ    توثیق  ،ہوئ  

 ۔ چاہن   کرئ    عکایس یک  وعدوں اپن   کو   کاری  رسمایہ اپئ   ہمٹ   ۔ہ   آغاز  کا   اضاق   مٹ   رقوم ۔جان   دی وسعت

وط س  جائزے  ےک آفس  ایکویئ   ذریعہ  ےک  عمل اس سر  بیھ  کوئ    وایل  آن   مٹ   ایجنڈے  ےک کونسل  سئ   •   مرسر
 

 منتخب  وہ اور  ہویک

 پولیسنگ  ،سفارشات یک  تحفظ عوایم آفس ایکویئ   کہ  ہ   یہ منشا  ۔ہ   چاہتا  کرنا   ثائ   نظر  پر  آئٹمز  س  کون  وہ  کہ  ہ   کرسکئ  

(APD سمیت   معاہدہ اور  بجٹ)، ۔ گا   دے  ترجیح  کو   ترق   معایسر  اور  رہائش   ،ہیلتھ پبلک 

 اطالع  کو   کونسل  جو   گا   چاہ    لینا   جائزہ   کا   اس  قبل  دن  30  س  جان    رکھے  مٹ    ایجنڈے   ےک   لین    جائزہ  کا   سر   بیھ  کیس  کو   آفس  ایکویئ   •

 ۔ گا   جان    کیا   پوسٹ ساتھ ےک  آئٹم ایجنڈا  جائزہ   کا   آفس  ایکویئ   بعد  ےک  اس ۔ہ   دیتا 
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  گواہ  بطور   پاس ےک  کونسل  سئ   دوران ےک میٹنگ شیڈول  قبل س گواہ  عوایم مٹ    بارے ےک  سر  اس  کو   نمائندے ےک  آفس ایکویئ   •

 ۔ چاہن   جائ   دی جگہ لئ    ےک کرئ    پیش نتائج  ےک  ریویو  ایکویئ  

ن:نگانننجان ننبنایاننپرننورکنفریمنذیلنمندرجہنکونننٹولنوالننکرن نننتوثیق

ن1نمرحلہ

کہناورننتاری    خ ننجڑننیکننتفہیمنمشب   ایےس  ایک منصوبہ یہ  کیا   ۔کریں  تجزیہ  تاریخ    ایک مٹ   تناظر  ےک  پرسئ   نسل م منظ -  پڑیںنمٹ 

 اور  نقصان  کو   گروہ  ایک کیس  لئ    ےک پہنچان   ہفائد کو   کیپیٹل  اور  گروہ   دورسے کر   بوجھ جان جےس  ہ   منسلک  ساتھ  ےک نظام

اث اور  اتاثر  ےک فیصلوں دیکلی  اور  وںکار   طریقہ طور  ،پالیسیوں تھا؟ گیا   بنایا   لئ    ےک رکھن   برقرار  کو   ظلم  ؟ہٹ   کیا   مت 

ن2نمرحلہ

  کس  یا  ہ   واال  اٹھان   نقصان  زیادہ س  سب کون  کہ  لئ    ےک جانئ   یہ -  مراکزننوالننناٹھان نننقصاننراستنبراہنزیادہنسننسبنسننسسٹم

 کہ  کریں  تجزیہ  کا   ڈیٹا  بیھ  لئ    ےک جانئ    یہ ۔کریں  اکٹھا  ڈیٹا  گیا   کیا   الگ الگ س حساب ےک  گرافکس  ڈیمو  ،ہ   ہوا  زیادہ  اثر  منق   پر 

 ۔ ہ   پہنچا   فائدہ  کو   کس

ن3نمرحلہ

ن نننےکنشمولیتنیکننکمیونٹ  ننقابلنایکنلئ  یکناورننرسان  ننرس  ے ۔کریںننآغازننکانننکارنننطریقہنتخلیق  ،   کام  کر   مل ساتھ  ےک معارسر  کرئ 

 وال  اٹھان   نقصان راست براہ  زیادہ س سب ذریعہ ےک  نظام  کرےک  عزم  کا   اپنان   کو   کار   طریقہ ےک کرئ    ڈیزائن اور  کرئ    حل کو   مسائل

 خدمات،  یک  رسائ    تک زبان کو   کار   طریقہ اس اور  چاہن   ہونا  شفاف اور  رسائ   قابل کار   طریقہ یہ  ۔بنائٹ   مرکز  کا   توجہ  کو   افراد 

، ڈیجیٹل کت اور  وظائف،  رسائ   ۔ ہ   جاسکتا   یا ک  حاصل کر   بنا   یقیئ   کو   کوششوں  دیگر  لئ    ےک  کرئ    دور  کو   رکاوٹوں لئ    ےک رسر

ن4نمرحلہ

ننجامع ننسننوجہنناصلناورننبنٹ  ؟  رہ   کر   کوشش  یک  کرئ    حل کو   مسئےل لئ    کس  ہم - نمٹٹ  کہ یک   مسئلہ اس ہم ہٹ   کو   تفہیم مشت 

وی یک  قیادت یک   لوگوں ان لئ    ےک کرئ    تیار  اور  دین   تشکیل پر  طور  واضح    کریں  طرح کس  پت 
 
 نظاموں دہ  نقصان اور  تعزیری  پر  جو   ےک

پشت    جامع  ایےس اور  کریں  تجزیہ کا   وجہ بنیادی ؟ہٹ   وال  ئ  ہو متاثر  راست براہ  زیادہ س بس س
ٓ
  ےک جن کریں  تالش   حل متعدد  اور  ا

 ۔ ہ   سکتا  جا  کیا   حاصل نتیجہ  مطلوبہ س ذریعہ

ن5نمرحلہ

ننسببننکاننننقصان   نقصان  راست براہ زیادہ س سب  - کریںننختمنکونننکاریننرسمایہنسنننظاموںنوالننبنن 
ُ
  منق   ارادی غت   لئ    ےک  والوں ٹھان  ا

  لئ    ےک کرئ    مدد   مٹ   کرئ    نشاندہ یک  نتائج  ارادی غت   ان کیا   ۔کریں  تجزیہ کا   پروگرام  یا   پروجیکٹ  کیلن    کرئ    پہنچان  یک  نتائج اور  اثرات

؟ ہوئ   مشغول پر   سطح خت    معئ   اور  گہرے   ایک کمیونئ     یک  نتائج  منق   ممکنہ اتھ س ےک  عمیل حکمت اور  حل گئ    دن   تشکیل کیا   ہ 

؟  گئ    کروائ    ماڈلنگ لئ    ےک  جانئ   کو   وجوہات  ہ 

ن6نمرحلہ

ن ،  بنائٹ   یقیئ    س طرح کس  کو   احتساب آپ - کریںننقیامنکاننناحتسابنکمیونٹ 
 
، کیےسکریں  چیت بات  ےک

 
 کیےس  اندازہ کا   نتائج  اور  ےک

؟ لگائٹ  
 
؟ کرتا   کایسع یک  فکر  و  غور  مدئ   طویل اور  پائیداری  پروجیکٹ  یہ کیا   ےک  تشکیل  لئ    ےک کرئ    کم  کو   نقصان رصف اس  کیا   ہ 

  زیادہ س سب س اعتبار  تاریخ   جنہٹ   گا   کرے  بخت    انجام کا   لوگوں ان یہ  کیا   اور  گا   مےل فروغ   بیھ کو   مساوات س اس  یا  ہ   گیا   دیا 

؟ ہوا  نقصان  ہ 

 

ننجواباتننےکنجننسواالتنوہ ننجائزہننےکنآفسنایکویٹ  ننپرننطورننالزیمنکونننعملنےکنلین  نندین  ن:نچاہن 
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؟  یس کون  رکاوٹٹ  /  چیلنجز  بڑے  س  سب سامئ   ہمارے لئ    ےک تعینائ    یک  وسائل مخصوص یا   پہنچان   کو   خدمات •  ہٹ 

  مشکل س سب  کردہ  شناخت  س جانب یک  آپ جو  ہ   کرئ    فراہم  ڈلیوری اور  ڈیزائن پروگرام ایسا  ایک  تجویز   یہ کیا  •

   کرے؟  حل راست  براہ  کو   رکاوٹوں/  چیلنجز 

ورت   یا  خدمت اس  کون  کہ  ہٹ   بتان    کیا   مٹ   ضمن اس  ہمٹ   شمار  و  اعداد  • ورت  زیادہ س سب  لئ    ےک رص    اور  مند  رص 

؟  کون  مٹ   خطرے  ہ 

ورت   زیادہ  س سب یہ کہ  ہ   گیا   کیا   ڈیزائن س  طرح اس پر  طور  ارادی کاق    پروگرام  یہ کیا  •  راست براہ  کو   افراد  مند  رص 

 کرے؟   فراہم وسائل

،  گیا   کیا   الگ الگ پر  بنیاد  یک  جغرافیہ اور  نسل دستیاب کو   شمار  و  اد اعد کیا  • پ کیا   اور  ہ 
ٓ
 فائدہ   س ڈیٹا   اس ا

ٹھا 
ُ
؟  رہ    ا  ہٹ 

 ؟تھے حصہ  ایک ا ک  ڈیزائن پروگرام  ےک  آپ افراد  وال  ہوئ   متاثر  راست براہ اور  افراد  وال  رکھن   تجربہ زندہ کیا  •

ورت پاس  ےک  آپ کیا  •   طور  مستقل  مٹ    بارے ےک  تجرئ    ےک  ان س مؤکلوں لئ    ےک  کرئ    بندی  ہمنصوب درست مطابق ےک  رص 

  دکاندار  اگر  کہ  ہ   بتاتا   ہمٹ   یہ) ؟ہ   کار   طریقہ کوئ    کا   لین   رائ   پر 
 
وریات یک   کمیونئ    واقعتا   کو   باریگ   یک  بات اس  اور  کو   رص 

ورت  یک  چت    کس  لئ    ےک بنان    یقیئ   کو   بات اس کہ  ہ   بناتا   یقیئ    کو   اہمیت یک   اس اور  ہ   سمجھتا  س اچھے    کہ  ہ   رص 

ورت یک  ان کو   جن پہنچائٹ    فائدہ س طریق   مؤثر  کو   لوگوں ان خدمات  جملہ  ( ہ   رص 

،  رسائ   ہ  پہےل پاس  ےک  کس • ورت  ہ  ،  سہولیات زیادہ س رص  ؟  فوائد   یا  ہٹ   ہٹ 

؟ کیسا   مٹ   دکھن   اہلکار  واال  کرئ    فراہم یک  خدمات •  ہ 

؟  مجاز  ےک ہوئ   منسلک ساتھ ےک  آبادیوں ایل و  خطرہ زیادہ   س سب وہ  کیا  •  ہٹ 

 زیادہ  س سب جو   ہٹ   قابل  ےک پنچن   تک لوگوں  ان واقیع وہ  کیا   اور  ہٹ   رشئ   اچھے ساتھ ےک  کمیونئ    ےک ان کیا  •

ورت ؟   مند  رص   ہٹ 

؟  سکئ    ہو   کیا   نتائج  ارادی  غت    بعض  ےک  تجویز   اس • ن  لیکن  ،ہ    جائ    یک  سفارش   یک  پہنئ    ماسک:  پر   طور   ےک  مثال)  ہٹ 
ُ
  سیاہ  ا

، یک  ریاست  ہ س پہےل   جو  ہ   مطلب  کیا   کا   اس لئ    ےک مردوں فام ؟ شکار  کا   تشدد   اور  دائرے ےک  شک نگرائ   ( ہٹ 

 ہٹ   موجود  تفاوت  یا   نتائج  منق   موجودہ  ایےس کوئ    لئ    ےک کمیونٹیوں  کیا  •

؟ ہوں  متاثر  س وجہ یک  کار   طریقہ یا  مقاصد  مجوزہ  مٹ   تجویز   اس جو 
 
 ےک

 کرنا   مرتب نتائج  س کون  ذریعہ ےک کار   طریقہ یا  تجویز   اس آپ •

؟  چاہن    ہٹ 

ورتناختیاری)نموادننمعاونناورننشمارننونناعدادننمزیدن ن(مطابقنےکنض 

• https://docs.google.com/presentation/d/1vEQhSQVwpatXnUS6_gCtlY4QuLo-W3UgETpkنن-

9TWHauU/edit?usp=drivesdk 

https://docs.google.com/presentation/d/1vEQhSQVwpatXnUS6_gCtlY4QuLo-W3UgETpk9TWHauU/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/presentation/d/1vEQhSQVwpatXnUS6_gCtlY4QuLo-W3UgETpk9TWHauU/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/presentation/d/1vEQhSQVwpatXnUS6_gCtlY4QuLo-W3UgETpk9TWHauU/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/presentation/d/1vEQhSQVwpatXnUS6_gCtlY4QuLo-W3UgETpk9TWHauU/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/presentation/d/1vEQhSQVwpatXnUS6_gCtlY4QuLo-W3UgETpk9TWHauU/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/presentation/d/1vEQhSQVwpatXnUS6_gCtlY4QuLo-W3UgETpk9TWHauU/edit?usp=drivesdk
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نننسنتشددن نننےکنافرادننوالنبچن  ننےکنتھامننروکنیکنننددنتشنناورننخدماتنلئ 

ن  ننگروپننورکنگنلئ 

APD  افراد  وال  جان    بچ کم   ہ بہت  ۔ کرنا   تالش  یک  مواقع  ےک بنان    بہت   کو   خدمات یک  افراد  وال  جان    بچ س تشدد   بیھ باہر   اور  بیھ اندر  ےک  

  سارے اتئ   لئ    ےک کرئ    کم  کو   تشدد  بیھ  ھر پ  ہٹ   کرئ    رپورٹ یک   بدسلویک وایل جان    یک  ساتھ  ےک  ان س جانب  یک   اداروں وال  کرئ    نافذ  قانون

  کریں  تالش  یک  طریقوں ان ہم کہ  ہٹ   کرئ    امید  ہم ۔ہٹ   گئ    کئ    استعمال ذریع ےک  محکےم اس وسائل
 
  وال  جان    بچ/   متاثرین ذریعہ ےک  جن  ےک

 ۔ کرسکٹ    حاصل رسائ   تک  وسائل ان افراد 

 

 : رابطہ

  amichellewis@gmail.com  لیوس امینڈا 

اننننےکنگروپننورک نممبر

جا 
ٓ
 SAFE -  گیت    ا

 رسورس    وکٹیم APD -  کالرک  کاچینہ

 جسٹس  اینڈ  سیفئ   فار  رسوائورس  کرائم  - فوربس  ٹریشیہ

 Survive2Thrive -  سنٹانا  کورٹئ  

 نرس  SANE  ۔بلیک  جیئ  

 ڈائریکت    ےک OPO ۔مسقدین فرح

فس DA -  فرنانڈیز  نیوا 
ٓ
 منیجر  ےک  خدمات لئ    ےک متاثرین  یک  ا

وئنگ ۔ مارگولت    جٹ   
ُ
یمیس   وائٹ انڈ ر  آسٹ    ُست 

یو  ٹیکساس ۔ایگر  شییل   ٹاسک لئ    ےک تشدد   ےک بندوق  ایڈ، لیگل گرانڈے   رر

 فورس  ٹاسک  لئ    ےک تشدد  خاندائ   اور  فورس 

  سابقہ  یک  ٹیکساس کیپیٹل،  مشن -  سیپیڈا  ایلوئیس

 خدمات  لئ    ےک مہاجرین

 CASA کا   کاؤنئ    ٹریوس -  لیبالنک ایمیل 

، کا   اٹارئ   کاؤنئ    - سویئ   جویل    DVHRT دفت 

 پروجیکٹ   ری    چ آؤٹ ورکر  سیکس  کا   آسٹ    -  ےک  زیڈ  نور 

ہارٹ  کوئ    رسورس    وکٹیم APD -  گت 

 پروجیکٹ  جسٹس  رسوائور  -  لیوس مشیل امانڈا 

ف رسورس   سپورٹ فیمیل  ایشٹ    ۔ موڈایل دیپیکا 
ٓ
 اینجل  آسٹ     ا

و   MEASURE  – لکت 

 
 

 سنت   لئ    ےک تھام  روک یک  تشدد  UTMB ۔ گیفرٹ  میک میگ

Power to Polls آرٹ کا کام 

 از ریچیلے دُوازو 

 Amplifier Artماخذ از 

mailto:amichellewis@gmail.com
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ننیکنناقدارننیکننگروپننورکنگ ننکرنانننرہنمان 

  س تشدد  جو  افراد     وہ اور  خاندان کمیونٹیاں،  وہ کہ  ہٹ   کرئ    یہ تعریف  یک  والوں جان   بچ  س تشدد  ہم -  والننجان ننبچنزندہن/نمتاثرین •
،  ہوئ   متاثر  ن بشمول  ہٹ 

ُ
 ۔ ہٹ    کرئ    دعویی  کا   پہنچن   نقصان کوئ    و ج  ےک ا

یلنگ • بھرئ   س اس کو   خانہ اہل ےک ان اور  افراد  تمام  وال  جان   بچ  س تشدد  کہ  ہ    ماننا    ھمارا  -  جسٹسنہ 
ُ
 چاہن    ملنا  موقع کا   ا

 ۔ہوں  کرئ    محسوس ٹھیک   لئ    اپن   وہ  جےس س  طریق   ایےس بیھ کیس

  تشدد  اور  صدم  پیدائیسر  ہم  کہ  ہ   کرتا   نشاندہ یک  چت    اس  جو  ہ   ورک  فریم  ایسا  ایک جسٹس ِہیلنگ مطابق، ےک پیج کارا    •
  عمل زیرر  کو   طریقوں اجتمایع ایےس اور  ہٹ   سکئ   کر   کیےس  مداخلت  مٹ    اس اور  ہٹ    سکئ   دے کیےس  جواب مٹ   رنگ  جامع  ےک
  ےک  شفایائ   ۔ہٹ    کرسکئ    تبدیل اور  متاثر  کو   اثرات ےک ستم  و  ظلم  وال  جان   ڈھان   پر  دماغ اور  دل  جسموں، ہمارے جو  النا 

وریات  مختلف یک  آسٹ     اور  رکھنا  باہر  س اختیار  ےک  مرکز  کو   وسائل وری  کرنا   اضافہ مٹ   ان  لئ    ےک کرئ    پورا  کو   رص    اس ۔ہ   رص 
  یک   رپورٹس پولیس  لئ    ےک جن ہٹ   آپشن ایےس کم   ہ بہت پاس  ےک  ان ہ   پڑتا   کرنا   سامنا  کا   نقصان کیس   جنہٹ    لوگ کئ    وقت،

ورت  بنان   عمیل حکمت جسٹس ِہیلنگ / نگہداشت اجتمایع ایک س تعاون  ےک کندگان  فراہم TA قویم کو   آسٹ    ۔ہ   نہٹ    رص 
 ۔ چاہن   کرنا   غور  پر 

ننمجرمانہ • نننباہرننسنننظامنقانون  ننغب    یک  خدمات دسئ   باال   یک  لوگوں فام سفید  کہ  ہٹ    جانئ    ہم - تساباحنکانننسسٹمناورننمنفعٹ 
؛ ہوئ   انداز  اثر  پر  فراہم ،  کرئ    حاصل فنڈز   س جانئ   یک   شہر  جو   تنظیمٹ   وہ  ہ    ذریع، ےک  عمل ےک ثائ   نظر  پر  طور  خاص ہٹ 
نہٹ  

ُ
  ےک کرئ    کام  مخصوص لئ    ےک کمیونئ    ۔چاہن    گزرنا   بیھ  س عمل ےک  تشخیص یک  ایکویئ   ساتھ  ےک  تجزیہ  ےک ایکویئ   مستقل ا

ن رصف  لئ  
ُ
ن وہ یا  ہٹ    چالئ   کمیونٹیاں  جنہٹ   چاہن   جائ    یک  فراہم اعانت مایل ہ  کو   پروگراموں ا

ُ
 ۔ ہٹ    لئ    ےک ا

نننےکنصدم • ننلئ  ننناحتیاطننعالمگب  ؛ چک  پھیل  مٹ   لوگوں کاق    نقصان اور  صدمات کہ  ہٹ    سکئ   سمجھ ہم -  تدابب    یہ  ہمٹ   ہٹ 
  واال  جان   بچ س نقصان/   شکار  کا   نقصان پر  طور  ممکنہ وہ  ہٹ   رہ   ہو  ملوث بیھ  ساتھ ےک جس  ہم  کہ  چاہن    کرنا   کام  ہوئ   مانئ  
 ۔ ہ   سکتا  ہو  فرد 

ننننسل • نننکامننکانننتشددنننانسدادننندرااصلننکامننخالفننےکنننپرسٹ   نہ  تنظیمات  اور   پروگرام   وال   کرئ    عطا   قدیم  ثابت   -پر   طور   ثقافئ   -   ہ 
وری  ہ   اتئ    بیھ   لئ    ےک  تھام   روک  یک   تشدد   اور   نقصان  یہ   بلکہ  ہٹ    اہم  لئ    ےک  یائ    شفا   رصف   اقسام   مختلف   یک  ظلم  ۔ہٹ    رص 
؛  بنئ    جڑ  یک  تشدد   ۔ ہٹ   کرسکئ    نہٹ   خاتمہ   کا   تشدد  بغت    کئ    ختم کو   ظلم ہم ہٹ 

نننسفارشات

 کیےس  لئ    ےک والوں جان    بچ  س تشدد  شہر  ہمارا   کہ  ہ   کرتا   تسلیم گروپ   ورک SSVVP ۔ہٹ   سفارشات ابتدائ   رصف سفارشات ذیل درج: نوٹ

، روکتا  کیےس  کو   تشدد  وال  ہوئ   مٹ   مستقبل اور  ہ    دیتا  تشکیل اقدامات حفاظئ     مہین   کئ    لئ    ےک کرئ    ثائ    نظر  پر  طور  مکمل یک  چت    اس  ہ 

ان ےک  کمیونئ    ہم جب  ہ   لگتا  سچ  وقت اس پر  طور  خاص یہ  ۔ہٹ   سکئ   لگ   مٹ   س اتفاق  باہم  ساتھ ےک  دہائ   رائ   مکمل  س طرف  یک  ممت 

  کو   داری ذمہ  یک  کرئ    کام
 

  ےک  دین   تشکیل پر   طور  مکمل مزید  کو   سفارشات ابتدائ   ان کہ  ہٹ    کرئ    پیش تجویز   ہم ۔ ہٹ    لین    ساتھ  ےک سنجیدیک

 ۔ جان   یک  مختص فنڈنگ اور  وقت  مزید  لئ    ےک  عمل ےک  کرئ    بندی  منصوبہ یک  کرائ    درآمد  عمل پر   اس اور  لئ  

 مبئ   پر   کمیونئ  

  عوایم تر  زیادہ مٹ   بارے  ےک  متاثرین ےک تشدد   اور  کرئ    ثائ   نظر   پر  تحفظ عوایم کہ  ہ   واقف بخوئ   س بات اس  گروپ  ورک SSVVP: نوٹ

  یک  گروپ  ورک  پر  معامےل اس ۔ہ   رہ ہو  ہ گرد   اردر  ےک امکان   ےک کرئ    علیحدہ کو   کاموں  ےک  APD اور  خدمات لئ    ےک  متاثرین گفتگو 

  دیتا  تجویز   یہ ساتھ ےک  تاکید  گروپ  ورک تاہم،  ۔ہٹ   سکئ    جا  یک   مالحظہ  مٹ   سیکشن وال   شہر  اندروئ   ےک  آسٹ    ےک  دستاویز  اس سفارشات

سٹ    کو   شہر  کہ  ہ  
ٓ
، سوچنا  پر  پیمان   وسیع  زیادہ  مٹ   بارے  ےک خدمات یک   والوں جان    بچ  زندہ اور  متاثرین مٹ   ا   کہ  چاہن    سمجھنا  یہ اور  چاہن 

، گیا   دیا  تشکیل س طرح جس  کو   خدمات لئ    ےک  متاثرین وقت  اس   مجرمانہ کو   ٹکڑے ایک  اس ۔ہٹ   ٹکڑا   ایک رصف کا   پائ   بڑی  ایک وہ ہ 

،  یک  کرئ    کوشش  یک  کرئ    تقسیم  مزید  مابٹ     ےک وسائل مختلف باہر  اور  اندر  ےک  نظام قانوئ     ےک  افراد  وال  جان    بچ  وہ  کہ  چاہن   کو   شہر  بجان 

ل  یک  فنڈز  دستیاب الحال ق    لئ    ےک مرمت اور  بحایل یک  نقصان اور  عالج،
ُ
  متاثرین  موجودہ  مٹ   سفارشات  ہماری ۔کرے  وسیع مزید  کو   مقدار  ک

  تص مخ رقم  مٹ   مقدار  نمایاں لئ    ےک وسائل  ےک باہر   س نظام  قانوئ   مجرمانہ بغت    کئ    کم   یک  قسم بیھ  کیس  مٹ   فنڈنگ  یک  خدمات لئ    ےک

 ۔ہ   شامل  بیھ کرنا 

https://www.astraeafoundation.org/team/cara-page/
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SSVVP  کو   کمیونئ    اور  تشدد  پرستانہ نسل وال  ہوئ   رونما  س وجہ  یک  نظام ےک پولیسنگ موجودہ ہمارے کہ  ہ    کرتا   تسلیم گروپ   ورک  
  تک  نظام قانوئ   مجرمانہ لئ    ےک  کرئ    تالش حل  جو   ہٹ    موجود  لوگ ایےس  سارے بہت  مٹ   آسٹ    کہ  ہ   یہ  مطلب کا   نقصانات وال  پہنچن  
  کریں  نہٹ   حاصل اور  ہٹ   کرسکئ    نہٹ   حاصل رسائ  

 
  کمیونئ    شہر  کہ  ہ   کرتا   پیش تجویز   گروپ  ورک SSVVP س، مناسبت ایس چنانچہ ۔ ےک

ی مٹ   تعداد   یک  خدمات مبئ   پر    جو   ہوں وایل کرئ    فراہم تعاون  کو   لوگوں ایےس خدمات جو  کرے  فراہم اعانت مایل  لئ    ےک کرئ    اضافہ س تت  
  کریں  نہٹ   حاصل  رسائ   تک  نظام قانوئ   ہمجرمان

 
ن ےک پولیسنگ  کو   فنڈز  ان کہ  ہٹ    کرئ    سفارش ہم ۔ ےک

ُ
  جانا  دیا  نکال  س  سسٹمس  مص   ا

  طرح پوری کو   خدمات  ان مبئ   پر   کمیونئ    ۔ہ    یک  پر  طور  ےک  کرئ    ختم کو   کاری  رسمایہ ن    گروپ  ورک  نگرائ   اور  گشت  شناخت  یک  جن چاہن  
،  جان   کئ    فراہم  وسائل اور  اعانت مایل س ،  ہونا  دہ جواب پر   طور  ثقافئ    وہ چاہن  ، ہوئ   موجود  مٹ   شہر  پورے وہ  چاہن  ن اور  چاہن 

ُ
  ےک ا

 ۔ ہ   جائ    دی اجرت مناسب ساتھ ےک  فوائد   کو   جن چاہن    ہونا  عملہ ایسا  اور  چاہن   ہوئ   رسائ   مکمل یک  اہلیت اور  زبان پاس

SSVVP  پ لئ    ےک  کمیونئ    گروپ  ورک
ٓ
ن کو   کرئ    وسیع تعداد  یک  شت   ا

ُ
  کہ  جو  ہ    کرتا   تصور   پر  طور  ےک  راسئ   ایک لئ    ےک والوں جان    بچ  زندہ ا

  بچ  زندہ ساتھ  ےک نظام قانوئ    مجرمانہ  الحال ق   لئ    ےک  جن خدمات لئ    ےک والوں جان   بچ  زندہ دیگر  اور  فنڈ  معاوضہ لئ    ےک  متاثرین ےک  جرائم

ورت  یک  تعاون ےک  والوں جان   ، وئ  ہ رص  ، یک   قسم مختلف دستیاب ذریعہ ےک  ہ    رسائ   تک خدمات  اور  وسائل وال   بھال  دیکھ اور  مایل  طئ 

  رسائ    تک آپشت    تمام مبئ   پر   کمیونئ    کردہ  تجویز  یہاں  مطابق، ےک  ایس ۔ہٹ    رہ   کر   نہٹ   تعاون  ساتھ ےک نظام مجرمانہ لئ    ےک کرئ    حاصل

ورت یک  تعاون  ساتھ ےک  نظام قانوئ   مجرمانہ نہٹ    کبیھ  لئ    ےک   اقدامات وال  کرئ    حاصل تعاون مایل  تمام کہ،  یہ مزید  ۔چاہن    ہوئ   نہٹ   رص 

  نہ باہر  س پہنچ زیادہ  س تقاضوں ےک ٹیکساس ریاست اور  ہوں مساوی کار   طریقہ  اور  پالیسیاں یک  رپورٹنگ الزیم کہ  چاہن   بنانا  یقیئ    یہ کو 

سیکٹنگ"وہ  کہ  چاہن   کو   آپشت    مبئ   پر   کمیونئ    تمام  وال  کرئ    حاصل تعاون   مایل ذریعہ ےک شہر  ۔ہوں   دہ نقصان اور   تعزیری  مٹ   سسٹمز  انت 

وی  یک  عمل کردہ  تجویز  س  جانب  یک    گروپ  ورکنگ" وال   پھینکئ   اکھاڑ  س جڑ  کو   ثقافت  ان سفارشات مبئ   پر  کمیونئ    ذیل مندرجہ۔کریں  پت 

   کریں  کوشش  لئ    ےک کرئ    پیدا  ماحول ایسا  ایک  مٹ   آسٹ    جو  ہٹ   متعلق  ےک اقدامات
 

  کودیکھ   افراد  تمام وال  جان    بچ س  تشدد  مٹ    جس یک

 ۔ہو  حاصل  رسائ    تک مدد  مادی اور  بھال

 پروگرام گرانٹ   سیفئ   روٹیڈ  کمیونئ  

، ُپرعزم  لئ    ےک آزادی  یک  فورس ٹاسک وال   ثائ   نظر   پر  تحفظ عوایم ، حفاظت، یک   کمیونئ    جامع ہوئ    و نظام وال  پہنچان   صاننق اور  رسائ 

، ےسں
 

ننکونننآسٹ  ننشہرن کہ  ہ   دیتا  تجویز   گروپ  ورک SSVVP موافق ےک  اقدار  ےک  علیحدیک نننمستقلنایکننوہنکہننچاہن  ننروٹیڈننکمیونٹ  نسیفٹ 

ننسننتشددننوہنتاکہن،کرےننقائمنپروگرامنگرانٹ نننےکنبنان ننمحفوظنکونننمستقبلنناورنننمٹئ  ننلئ  ننندار،ننذمہننپرننطورننثقافٹ  نستہوابنسنننکمیونٹ 

  یک  مداخلت اور  تھام  روک وایل  چلئ   قیادت زیرر   ےک کمیونئ    پروگرام گرانٹ  سیفئ   روٹیڈ  کمیونئ    ۔سکننکرنننفراہمناعانتنمایلنکوننناقدامات

،   پیدا  تحفظ یہ  ۔ہ   دینا  تشکیل کو   حفاظت یک   کمیونئ    مقصد  کا   جن گا   کرے  کاری  رسمایہ مٹ   کوششوں ،  بھرپائ   یک   نقصانات کرئ    اور  کرئ 

ن اور  دیگا  فروغ  کو   عملیوں حکمت مبئ   پر  کمیونئ    وایل کرئ    کام  پر  سطح  زمیئ    موجودہ  لئ    ےک روکن   کو   د تشد
ُ
  یہ ۔گا   کرے  حمایت  یک  ا

ان  ےک کمیونئ    مٹ   دین   تشکیل کو   صالحیتوں اور  کاروں  طریقہ اپن   لئ    ےک بنان   مضبوط کو   عمیل  حکمت یک  حفاظت یک   کمیونئ     بیھ  یک  ممت 

 ۔ گا   کرے  حمایت

  کرے   قائم پروگرام  گرانٹ  سیفئ   روٹیڈ  کمیونئ    ایک کا   مالیت یک  ڈالر $ 350000 ساالنہ  کم  س کم   شہر  کہ  ہٹ    دین   تجویز  ہم پر، طور  خاص

 : گا   کرے  فراہم اعانت مایل  لئ    ےک کرئ    قیادت یک  اقدامات  افزا  امید  مٹ   ایک  کم  از  کم   س مٹ   شعبوں  تٹ    ان کو   گروپس  کمیونئ    جو 

یت  خت   فوری اور  حفاظت •  خت 

 تالق    اور  یائ   صحت س نقصان •

 لگان   بیج  لئ    ےک مستقبل پاک  س تشدد  -  تھام روک •

 ایوارڈ 

  ہوں لئ    ےک سال چار  زیادہ   س زیادہ اور  لئ    ےک سال  دو  کم   س کم  ایوارڈز  گرانٹ
 
 ۔ ہٹ   سکئ   دے درخواست  دوبارہ تنظیمٹ   ۔ ےک

   انتظامیہ

SSVVP  ڈیپارٹمنٹ ہیلتھ پبلک  آسٹ    فنڈ  گرانٹ  یہ ہک  ہ   کرتا   سفارش گروپ   ورک (APH ) کہ  ہ   تجویز   ہماری ۔ چاہن   ہونا  انتظام زیر  ےک  

APH ن کو   فنڈنگ
ُ
 لئ    ےک رکھن   بنان   رسائ   قابل لئ    ےک  تنظیمات ا
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  سب س  نظام تشدد م  ےک پولیسنگ اور   تشدد  جو  ہٹ   لئ    ےک کمیونٹیوں  اییس کام  ےک  جن اور  ہٹ   رہ کر   کمیونٹیاں  اییس قیادت یک  جن

، متاثر   زیادہ س  ۔کرے  عمل  پر   پروٹوکول  گرانٹ  مئ   ےک  آفس ایکویئ   ہٹ 

 تنظیمٹ   اہل

، نسل مقصد  بنیادی  کا   جن  ہٹ   اہل لئ    ےک  اس گروپس   اور  تنظیمٹ   اییس   س  نگرائ   اور   تشدد  ےک  نظام  ےک پولیسنگ روایئ   اور  غربت پرسئ 

وری لئ    ےک دہندگان درخواست ۔ ہ   کرنا   کام  پر  بنیادوں ثقافئ    ساتھ ےک کمیونٹیوں  اور  افراد  وال  ہوئ   متاثر  زیادہ س سب ن ہ   نہٹ    رص 
ُ
  کا   ا

ن کو   فنڈنگ  APH کہ  ہ   تجویز  ہماری ہو؛ س تنظیموں501c (3  ) تعلق
ُ
  اییس قیادت یک  جن  لئ    ےک رکھن   بنان   رسائ   قابل لئ    ےک تنظیمات ا

، متاثر  زیادہ   س سب س نظام متشدد   ےک پولیسنگ  اور  تشدد  جو  ہٹ    لئ    ےک کمیونٹیوں  یسای  کام  ےک  جن اور  ہٹ    رہ کر   کمیونٹیاں   ہٹ 

 ۔ کرے  عمل پر  پروٹوکول  گرانٹ  مئ   ےک  آفس ایکویئ  

وری لئ    ےک دہندگان درخواست   راست براہ  زیادہ س سب  س عمارتوں صنعئ    یک   جیلوں  جو  کریں  مرکوز  کام  اپن   پر  کمیونٹیوں  ان وہ  کہ  ہ   رص 

؛  تاثر م ، فام، سیاہ  پر  طور  خاص ہٹ  ، سودییسر   ۔آبادیاں غریب اور  افراد  معذور  نوجوان، وطن،  تارکٹ    ،LGBTQIA+ امریگ، ایشیائ   الطیئ 

ن خود  اور  کوششٹ    کردہ  تجویز   یک  ان کہ  گا   جان    کہا   لئ    ےک کرئ    ظاہر  یہ  کو   دہندگان درخواست
ُ
، یک  ا   یک  مقصد  اس ہ دونوں تنظیمٹ 

 ۔ ہٹ   کرئ    کیےس  عکایس

 رسگرمیاں اہل

،  شامل مٹ   رسگرمیوں اہل تحت  ےک  موضوع ہر   : نہٹ   محدود  ہ تک  ان  لیکن  ہٹ 

ننفوریناورننحفاظت یتننخب  نخب 
 : ہٹ    سکئ   ہو  شامل مثالٹ   ذیل  درج  شعبوں ےک  رسگریم اس

 مداخلت  مٹ   بحران •

 فنڈز  ہنگایم لئ    ےک والوں بچن   / متاثرین •

ننصحتنسنننقصان نناورننیانر
 
نتالف

 : ہٹ    سکئ   ہو  شامل مثالٹ   ذیل  درج  شعبوں ےک  رسگریم اس

 رسکلس  ےک  انصاف پذیر  انقالب •

 رسکلس  ِہیلنگ •

 میپنگ پوڈ  •

نننےکنمستقبلننپاکنسننتشددنن-ننتھامنروک نلگان ننبیجنلئ 
 : ہٹ    سکئ   ہو  شامل مثالٹ   ذیل  درج  شعبوں ےک  رسگریم اس

 بنانا  بااختیار  پر  طور  معایسر  •

 امداد لئ    ےک  خاندان/   والدین ُروٹیڈ  کلچرلّ  •

 زونز  ڈیفنس کمیونئ   •

،  ہوئ   اجازت قابل اخراجات ےک  ورکنگ نیٹ یا  تربیت  وایل  چلئ    ہدایت  زیرر   ےک کمیونئ    مٹ   خدمت یک  پراجیکٹ  عالوہ، ےک  اس   تاکہ چاہن 

وری  وہ  جیسا  کرسکٹ    استوار  س طرح اس  کو   صالحیتوں اپئ   گروپس  وال  کرئ    کام  پر  سطح زمیئ    ۔ ہٹ    سمجھن   مند  فائدہ  اور  رص 

 احتساب  کمیونئ  

SSVVP  فیصےل تمام ےک  ایوارڈ  گرانٹ  کہ  ہ   کرتا   سفارش گروپ   ورک APH ان، ےک  عمےل ان ےک عمےل  ےک آفس   ایکویئ   ممت    ےک  کمیونئ    اور  ممت 

ان   بیھ  کیس  دیگر  اور ) رقم یک  بجٹ گئ    یک  مختص لئ    ےک آفس ایکویئ   ۔جائٹ    لئ    س جانب یک  پینل  ریویو   کمیونئ    ایک مشتمل پر  ممت 

  جائ   بڑھائ    لئ    ےک کرئ    حمایت یک   بوجھ ےک  کام  ہوئ   بڑھئ    ےک  لین   حصہ  مٹ    عمل ےک لین   جائزہ (  لئ    ےک  تنظیم  یک  شہر  وایل  لین   حصہ
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وں کمیونئ    موجود  پر  پینل  نظرثائ   ۔ چاہن   کت  یک  ان کو   ممت     جان    یک  فراہم اعانت  مایل لئ    ےک رسر
 

   یک  تنظیموں مٹ   ان اور  یک
 

  شامل نمائندیک

  یک  لوگوں  متاثر  زیادہ س سب  اور  مٹ   قیادت یک   جن چاہن    جائ   یک
 

   جان   یک   نمائندیک
 

  ےک فنڈز  کنندگان  وصول گرانٹ   ،مٹ   برسوں  آئندہ ۔یک

  کرسکٹ    کام  بیھ پر  پینل  جائزہ ،ساتھ  ےک فراہم  یک  معاوےص   اضاق   ،ہٹ   نہٹ   اہل ےک  چکر  موجودہ
 
 ۔ ےک

  ایپیل پر  بنیاد  یک   نتائج  یا   اثرات امکائ   ےک پروجیکٹ کو   والوں لین   جائزہ گرانٹ  ۔چاہن    ہونا  رکاوٹ کم  ہو   مکنم  جتنا  عمل کا   درخواست

  گرانٹ  ورانہ پیشہ ۔ ہ   ہوسکئ   پالش  س  طرح اچیھ کتئ    درخواست کہ  نہٹ    پر  اس  ،چاہن    جائ   دی تربیت  لئ    ےک لین   جائزہ  کا   کیشت   

 ۔چاہن   بننا   نہٹ   رکاوٹ لئ    ےک دہندگان درخواست  ہونا  نہ  مصنف

وط س عمل تشخییص  فوقتا  وقتا  پروگرام  گرانٹ  سیفئ   روٹیڈ  یک   کمیونئ   وں ےک  کمیونئ    مٹ    جس   چاہن   ہونا  مرسر   س  سب س جانب یک  ممت 

کت  خت     معئ   خواہ خاطر  یک   افراد  متاثرہ س تشدد  زیادہ  ۔ہ   شامل رسر

 ماڈل ( TRC) سینت   ریکوری  ٹراما 

SSVVPننکرتانننسفارشنگروپننورکنن ،   ےک کرئ    تعمت    یک(  TRC) سینت   ریکوری ٹراما  ایک  کو،  شہر  کہننہ  نن$ن1 ذریعہ، ےک دفت   ےک  بچاؤ   س تشدد  لئ 

  یک  قسم بیھ  کیس   ساتھ ےک  نظام قانوئ    مجرمانہ TRCs ۔چاہن    کرئ    فراہم  اعانت مایل یک   ڈالرنملٹ  ن
 

  ےک حیثیت  یک  امیگریشن یا  وابستگ

 کیس  اور  تھرائ   متعلق س آگاہ س صدم  دہ جواب  پر  طور  ثقافئ   مفت، لئ    ےک  افراد  وال  جان   بچ س  رائمج  ُپرتشدد   تمام  نظر، قطع

  تک خدمات  دورسی اکت   جو  جاسےک  یک  خدمت یک   متاثرین ان تاکہ  ہٹ   واقع  مٹ   عالقوں وال   جرائم اعیل TRCs ۔ہٹ   کرئ    فراہم مینیجمنٹ

وریات یک   والوں جان   بچ زندہ   وہ  اور  ،ہٹ   پائ   پہنچ  نہٹ     پر  رس ک لوگ جیےس  ،ہ   جاتا  سمجھا   کم  بہت پر  طور  روایئ   جنہٹ   ہٹ   کرئ    حل  کو   رص 

  ئ    چ   ایل ،افراد  گھر   ن   ،برداری بندوق ،تشدد 
  متاثرہ  س جرائم متعدد   بیھ یس  آر  ئ  ۔ ہٹ   کرئ    تجربات  ےک طبق   رنگٹ    اور  ، شکار  کا +   کیو   ئ 

ورت یک  خدمات  جامع  انہٹ   اور  ہٹ   حامل ےک صدم  پیچیدہ  جو  ہ   واقع لئ    ےک  خدمت  یک  خانہ  اہل اور  متاثرین  ۔ ہ   رص 

  یک  جانئ   کو   افراد  وال  بچن   س  جرائم مٹ   ٹیکساس  : اکز مر  ریکوری  ٹروما   : دیکھٹ   رپورٹ  یک  انصاف و  حفاظت برائ    اتحاد  مہربائ   برائ  

ورت یا  ،مٹ   آسٹ    برائ    ممت   ےک  انصاف اور  حفاظت  برائ   فرد   وال  بچن    س جرائم ایک مٹ   آسٹ   .  ہ   رص    بیھ  مٹ   ریاستوں امریگ  ےک  آست 

   ہوں کرنا   اقدامات مزید   لئ    ےک توڑئ   کو   چکر   ےک تشدد  کو   شہر  ہمارے: رائ   ،ایڈ  شامل
 
  بیھ رپورٹ پر ماڈل  سینت   ریکوری ٹروما    ۔  ےک

  س سب جو  جان   یک   مٹ   رہنمائ   یک   لوگوں ےک  وںکمیونٹ  ان داری  ذمہ یک  تشکیل یک  یس آر  ئ    سٹ   آ کہ  ہ   یک  پیش تجویز   ن    SSVP۔ دیکھٹ  

 ۔ کریں  خدمت یک  لوگوں ان اور   مٹ   قیادت یک   تنظیموں اور  ہوں متاثر  س تشدد  اور  جرم  زیادہ

 رسورس    ری    چ آؤٹ  ورکر   سیکس

ننناورنننذریعہننےکننکارکنوںننجنش:ننسفارش
ُ
نننےکننا ؤٹننتکننکارکنوںننجنشننوایل،ننجان نننچالن نننلئ 

ٓ
نننےکننکرن ننناعانتننمایلننکونننخدمتننیکننری    چننا ننلئ 

یں ذیل درج  مٹ   جس ننk260$نساالنہنپھرنن$460000نسالنپہےل  : نہٹ   محدود  تک  ان لیکن ہٹ   شامل چت  

 

a. ۔رسوے مٹ   بارے  ےک تشدد  مٹ   کمیونئ    لئ    ےک  کرئ    مستحکم کو   شمار  و  اعداد  دستیاب 

200k$ 

b.   شپ پیت   پیڈ   ،فہرست یک  تاری    خ  خراب) پروگرامنگ  سپورٹ پیت  $ k75 – امداد  باہم اور ( مانیت 

c. یٹ ؤٹ است 
ٓ
 $ k80 –  کم  مٹ   نقصان اور  ری    چ  ا

d. مہم صحت عوایم خالف ےک  بدنایم  متعلق س استعمال ےک منشیات اور  نقصان کیس  بغت    ،کرئ    کام  جنیس -  آبادی  -  

30k$ 

e.    ئ  /   طئ  /  قانوئ    مٹ   آسٹ  $ k75 -  تربیت  یک  اہلیت ثقافئ   لئ    ےک لوں وا  کرئ    فراہم خدمات معارسر

 

https://allianceforsafetyandjustice.org/wp-content/uploads/2020/08/TRC.Texas_.8.3.2020.pdf
https://allianceforsafetyandjustice.org/wp-content/uploads/2020/08/TRC.Texas_.8.3.2020.pdf
https://allianceforsafetyandjustice.org/wp-content/uploads/2020/08/TRC.Texas_.8.3.2020.pdf
https://www.traumarecoverycentermodel.org/
https://www.traumarecoverycentermodel.org/
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 خدمات معایسر  مبئ   پر   کمیونئ  

  وقت کرئ    کوشش  یک  ہوئ   مند  صحت اور  محفوظ ۔کریں  اضافہ مٹ   رقم بڑی  ایک یک  فنڈ  کو   منصوبوں ےک  امداد  مایل ہنگایم: سفارش

ورت بنیادی  ایک امداد  نقد   پر  طور  فوری   انتہائ   اور  کمزور   زیادہ س سب  ۔ہ   یک  ن   والوں جان   بچ  س تشدد  نشاندہ  یک  جس  ہ   رص 

وری  بہت  فراہم یک  راستوں متعدد  لئ    ےک والوں جان   بچ  ئ  ل   ےک  مدد  مایل ہنگایم ،لچکدار  ،رکاوٹوں کم  ئ  ل   ےک پہنچن    تک افراد  پسماندہ   رص 

اکت ےک  کمیونئ    اور  ایجنسیاں ساری  بہت ۔ہ   ی  استعمال کا   فنڈز  ےک نوعیت  اس لئ    ےک مدد  یک  خاندانوں  اور  افراد  دار  رسر   ،ہٹ   کرسکئ    س  تت  

ورت یک   شمولیت یک  سسٹم جاری  یا   ابتدائ   لئ    ےک لوگوں  ان اور  ،ہٹ   سکئ    دے فروغ کو   ارادیت  خود  مٹ   نتیج    ےک تشدد    کرسکئ    کم  کو   رص 

 ۔ہ   انتظام زیر  ےک  آسٹ    شہر  الحال ق   جو   ،پروگرام  ایک کا   االئنس سیف”   ،سیفئ   ٹو   برج   مثال  موجودہ  یک  پروگرام ےک  اعانت مایل  ۔ہٹ  

نننان .1 اکتننکمیونٹ  ننتعدادننیکننداروںننرس  نننتقسیمنمختصنناعانتنمایلنسنننشہرننجوننکریںنناضافہنمٹ  ننکرسکئ  ننسالنمایلناگلنہٹ 

ن نن5نکمننازننکمننمٹ 
 
ن۔ناعانتنمایلنکونننسائٹوںناضاف

a. اکت وال  کرئ    حاصل اعانت  مایل اضاق   اور  ئ  ل  ےک کرئ    کم  کو   بوجھ انتظایم   اختیار  ایک کو   تقسیم مرکزی لئ    ےک داروں رسر

 ۔ ہٹ   جان   کو   افراد  خواہاں ےک  مدد  مایل راست براہ  فنڈز  تر  زیادہ   کہ  بنائٹ   یقیئ    یہ اور  کریں  فراہم پر  طور  ےک

b.  ورت یک   اندازی دخل مٹ    نظام انوئ  ق فوجداری یا  رپورٹس   پولیس ئ  ل   ےک  رسائ   تک فنڈز  ۔ ہ   نہٹ   رص 

 ::  سفارش  یک  فنڈنگ

 (اضاق   5 ، موجودہ 1) x 6 لئ    ےک اعانت مایل  راست براہ ،سائٹ / ق    ،سال / ق   ڈالر  75000  -

 ڈالرنن450000  = ایجنسیوں

  کریں  مختص فنڈز  ضاق  ا  لئ    ےک FTE/PTEs یا /   اور  ،ئ  ل   ےک اجزاء  انتظایم اور  کوآرڈینیشن  ےک  حمایت یک  تقسیم مربوط -

 ڈالرنن225000  ( = اضاق   FTE ،  2 موجودہ  1) x 6 تو   کیا   تقسیم خود  کو   ان ن   عمےل ےک ایجنسیوں اگر 

نننےکنمتاثریننوالتمامنجان ننبچ/نننشکارننکانننتشددن .1 نننےکنفنڈزننےکنامدادنننمایلنمختصننلئ    یک  کنئ    اور  افراد  تاکہ ،کریںننوسیعننکوننناہلیتننلئ 

 ۔السےک  کار   بروئ   کو   پیسوں ان ئ  ل  ےک کرئ    حاصل  رسائ   تک  معالج   عالج اور  حفاظت  تعداد  بڑی  ایک

نننآسانننتکننحملننوننننقلننوابستہننسنننشہرن .2 ونننکیپننمنسلکننسنننگہرائیوںننیکنندلنناورنننمفتننبشمولنن،کریںننفراہمننرسان  نناننن،پارس نننمیب 

ننبانٹنفنڈزنننےکنامدادنننمایلنمختصننجوننتکننایجنسیوں/ننافرادن/ننمنصوبوں ننرہ  ن۔نہٹ 

  سائٹ/  ق    ،سال/  ق    100-150 -

  جامع اور  ر موث  ایک: افراد  وال  جان   بچ  س اعتماد  کرے  شامل کو   سفارشات  کچھ   کردہ  بیان مٹ   فریم  فری  شہر   کہ  ہ   جائ    یک  سفارش یہ

 : چاہن    ہونا  فنڈ  ۔دیں اطالع وقت کرئ    تخلیق کو   وسائل  ان تشکیل یک   پروگرام  امداد  نقد 

اکت  اور  تنظیموں کمیونئ    وایل  جڑ  ثقافئ    کو   افراد  وال  جان    بچ  س تشدد  ےک طرح ہر  -  حاصل  رسائ   تک  فنڈز  ان ذریع ےک  داروں رسر
 ہٹ   رسائ   قابل س  آسائ   مٹ   شہر  پورے  جو  دیں مقامات متعدد   لئ    ےک کرئ  

 (کیلن    افراد  سابقہ) ہ   جاسکئ   یک  تقسیم  امداد  نقد  مٹ   افراد  کیےس  کریں  شامل اختیارات متعدد  ےک -
ورت  یک  اکاؤنٹس بینک ، وینمو   ،رقم  نقد  ،کاق    ، (ہ   نہٹ    رص 

  رقم  مقررہ  ایک  یک  فنڈز  لئ    ےک(  ہٹ    کرئ    ناختش پر  طور  ےک BIPOC اور +  LGBTQIA لوگ جو ) افراد  پسماندہ س سب -
 ،کریں  محفوظ

https://www.safeaustin.org/bridge-to-safety/
https://static1.squarespace.com/static/56a24df4d8af10a5072bed7c/t/603d35cc7f891c50b5cbfafd/1614624338086/Trust%2BSurvivors%2BReport
https://static1.squarespace.com/static/56a24df4d8af10a5072bed7c/t/603d35cc7f891c50b5cbfafd/1614624338086/Trust%2BSurvivors%2BReport
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ورت  یک  اہلیت  یا   ثبوت لئ    ےک کرئ    حاصل فنڈز  -  ، ہ   نہٹ    رص 

 ، ہ   ہوا  جڑا  تار   کوئ    بغت    ےک  جس  رہٹ   لچکدار  -

 رصف   ،کریں  حاصل رسائ   تک وسائل  ےک یائ   شفا  س فنڈز  ان ئ  ل  ےک  افراد  وال  جان   بچ  زندہ/  متاثرین -
 ،  نہٹ   وسائل  فوری ےک حفاظت

ورت یک  رہن   شامل ۔ساتھ ےک  سائٹ تقسیم   یا  بنن   مؤکل ےک  تنظیم کیس  کو   افراد  -   ۔ نہٹ   رص 
 

ورت اگر  -  ہوجائٹ   قابل ےک  کرئ    تقسیم  س جلدی ،اندر  ےک گھنٹوں  ،دن ایس تو  ہو  رص 

   ئ  ) سیفئ   ٹو  برج  ، الحال ق  
  چھ گذشتہ  جو  ،ہ   جاتا  کیا   مٹ   االئنس سیف نتظام ا کا   جس  ،ہ   پروجیکٹ یافتہ تعاون  س شہر   ایک( ایس ئ 

  ےک BTS ۔ہ   کرتا   فراہم  اعانت مایل یک  وقت  ایک کو   افراد  وال  کرئ    سامنا   کا   سمگلنگ انسائ   یا /   اور  ،زیادئ   جنیس  ،تشدد  گھریلو   مٹ   ماہ

  امریکہ قیام، مٹ   ہوٹل ڈپازٹ، یا   کرایہ  کا   وقت ایک  فیس،  یک  درخواست  رہائیسر  جیےس  ہ   سکتا  جا  کیا   لئ    ےک  کاموں  مختلف استعمال کا   فنڈز 

، ،(ساتھ ےک تعاون ےک  گاہ   پناہ اس ) ہ   چاہتا   ہونا   منتقل شخص کوئ    جہاں آمدورفت تک  گاہ  پناہ بیھ  کیس   مٹ     گیس  فون، سیل  سیکیورئ 

  ہوائ   یا  بھال، دیکھ  یک  دانتوں اور  طئ   مدد، قانوئ   ترجمہ،   امداد، مٹ   ضمن ےک  روزگار  تعلیم،  ،بھال دیکھ   یک  بچوں  ،ID ٹکٹ،  بس کارڈز،

 ۔ ہٹ   جان   کردین    تقسیم فنڈز  مٹ   دن ایس  یا  گھنٹوں  چند   -  ہ   ہونا  تت    مطلب کا   سیفئ   ٹو  برج ۔کرایہ  کا   جہاز 

  ایس  ،گا   کرے  فراہم فنڈز  زیادہ   س اس شہر  کہ  ہ   کیا   تصور   یہ ن   گروپ  ورک SSVP ،ہوئ   دیکھن   پائلٹ  بحیثیت   کو   سیفئ   ٹو  برج  سیف

   کرسکٹ    تقسیم فنڈز  ےک اقسام ان جو  ، سائٹٹ   یک  طرح
 

  ہر  تاکہ ہٹ   اٹھاسکئ   فائدہ  س رابطوں مربوط مرکزی سائٹٹ   وایل  تقسیم اضاق  ۔یک

ورت  یک  کرئ    فراہم فنڈ  کو   عمےل ئ   ایف کو   سائٹ ورت یک   جن ہ   سکئ   پہنچ  تک لوگوں  ان راست براہ  رقم زیادہ اور  ،ہو  نہ  رص    ہوئ   رص 

 ۔ہ  

نکمی ننپرننونٹ  ن:نسفارشنیکننرہائشنمبٹ 

ننکمننکونننلوگوںنرنگٹ  ن .1 ننپرننکرایہننپرنننرخوںنمستحکمناورننکمننکونننلوگوںننوالننآمدن  نننےکنلین   مالکان مکان بنائٹ   پروگرام سبسڈی  ایک لئ 

  ا گی  کیا   شناخت ذریعہ ےک پروگراموں  ےک کرئ    کم  کو   نقصان اور  پہنچن    تک کارکنوں  جنیس کہ  جیسا   ،کریں  افزائ   حوصلہ کو 

 خریداری یک   زمٹ    پر  طور  ممکنہ لئ    ےک روکن   کو   نریم  مٹ    حےص ایک ےک  پالن ڈویلپمنٹ  ایکویئ   ےک  کنیکٹ   پروجیکٹ چونکہ۔ہ  

   مےل مدد  مٹ   بنان   یقیئ   یہ  س جس ہ   چت    اییس یہ لہذا   ،ہ   شامل بیھ
 

 س تصویر   آبادی کم  یہ  یک  والوں جان    بچ  س تشدد  کہ  یک

 ۔ ہ   نہٹ   باہر 

a. یٹ الرکٹ    اور  انفرمری جیمز  سینٹ: پر   ور ط ےک مثال اکت ساتھ  ےک  شہر  فرانسسکو  سان  یک  رسورس    یوتھ  است  :  داری  رسر

یڈ  لندن میت  " ئ   دیئ   ترجیح کو   کرئ    حل کو   معامالت  ےک گھری   ن   برر
ٓ
،   ا   کو   لوگوں  ٹرانس پر  طور   متناسب غت   کہ  جو  ہٹ 

، کرتا   متاثر  یٹ الرکٹ    اور  انفرمری جیمز   ینٹس کہ  تھا  کیا   اعالن سال  پچھےل  ن   انہوں ہ    ساتھ ےک  رسورس    یوتھ  است 

   ملٹ    ڈالر $ 490000 ساالنہ کو   جیمس سینٹ  ۔ہ   گیا   کیا   معاہدہ کا   سال دو  لئ    ےک پروگرام سبسڈی
 
  الرکن جبکہ  ےک

یٹ   ہوں وصول ڈالر $ 660000  کو   است 
 
  ٹرانس   لئ    ےک سال دو   مٹ   درخواست یک  بجٹ کل  ےک  ڈالر  ملٹ   $  2  اس ۔ ےک

 https://www.ebar.com/news/news//287122  ۔ہٹ   شامل  بیھ$  300000 لئ    ےک مینجمنٹ کیس  استحکام ئیسر رہا
 

 ساالنہنن$ن500000:نسفارش  یک  فنڈنگ
 

نننبھرننشہرن .2 ننقیادتنزیرننیکننافرادننٹرانسنفامنسیاہنمٹ  نننےکناقداماتنوالننچلئ  ننجسنکریں،ننفراہمناعانتنیلمانلئ  ننمٹ  ننرہائش 

نننےکنگھروں نننایکنلئ  ننجوننہوننشاملننبیھنٹرسٹنہاؤسنگنکمیونٹ  ننخدمتننیکننلوگوںنٹرانسنفامننسیاہنپسماندہننپرننطورنننروایٹ 

ننسننتشددنننباہیمناورننریاستنجوکہنکرے ننبچ  ن۔ہٹ 

a. 500 لئ    ےک اخراجات ےک  گھر :  لیڈرشپ  ٹرانس  فام  سیاہ یک   آسٹ    : پر   طور  ےک مثالk$،  یک  منیجر   ہاؤس  ٹائم پارٹ 2  دو  

 $5k  لئ    ےک تربیت  یک  نشونما  یک   ٹیم  ،$10k  لئ    ےک مدد   قانوئ   ، $40k لئ    ےک  تنخواہ یک  ایڈمن ،$40k  لئ    ےک تنخواہوں

https://www.ebar.com/news/news/287122
https://btla.squarespace.com/
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نن$600000: سفارش  یک  فنڈنگ$ 5k  لئ    ےک سپالئ  
 
 سالن/نف

   پہچانئ   کو   تعامل  ممکنہ  ساتھ ساتھ  ےک     نگہاؤس  کمیونئ   .3

نننےکنسپورٹنہاؤسنگ : پر  طور  الزیم کو   شہر  ، سفارشات 2  اور  1 مبئ   پر  ننفنڈزننلئ  ننمتنوعناورننناضافہنمٹ  ن،سبسڈینبشمولن،بنائٹ 

ننہوٹلنوالننکرن نننفراہمنہاؤسنگنہنگایم/ننبحرانن،ٹرسٹنہاؤسنگ نانبحرننہاؤسنگنناےنناوننشنناورنن،واؤچرزننفوڈنن،قیامننیٹنسیفٹ 

ننسن نننےکننمٹئ  نلننےکنافرادننوالننجان ننبچنزندہن/ننمتاثریننناننوسائلنناورننتوجہنپرننطورننخاص۔قیامننکانننفنڈننمستقلنلئ  ننجان ننرکھےننئ 

ن ننیان/نناورننتحفظنعدمنہاؤسنگنجوننچاہئٹ  نننسامناننکانننہون ننگھرننننر ننکررہ  نناورنن،ہٹ  ننجنشن،تشددننگھریلون/نننمتاثرینننگھرننننر

نناورنن،استحصال ننیکننفنڈزن ۔بیھنکونننثرینمتاننےکنسمگلنگنانسان  نیکنننتعاوننیان/نناورننرپورٹنگنوالننکرن ننننافذننقانوننسنندستیانر

ورت ننض  نننہٹ  ننہوسکٹ  ، متفرق بعض سمیت پروگراموں  نیٹ سیفئ   ہوٹل ۔ہ  پشت  
ٓ
،  Survive  2 Thrive مثال ایک یک  جن  ا  ہ 

،   موجود   مٹ   کمیونئ    ریہما ہ س پہےل   مزید  انہٹ   اور  ہ   جائ   یک  فراہم  اعانت مایل ذریعہ ےک  شہر  آسٹ    انہٹ   الحال  ق   اور  ہٹ 

ورت  یک  اعانت مایل   بشمول ، ہ   پڑا   کرنا   سامنا  کا   تشدد  ےک  قسم متعدد  ن   جنھوں  ہ   پہنچئ    تک  افراد  ان پر  طور  یقیئ    یہ ۔ ہ   رص 

 حاصل رسائ    تک وسائل مدئ   طویل  سمیت رہائش معاون  یا  عبوری  جو  ، افراد  وال  جان   بچ  زندہ /  متاثرین مقیم مٹ   کیمپوں  گھر   ن  

  پناہ  انہٹ   اور  ہٹ    سکئ   پہنچ نہٹ    جلد  تک  پناہ  وہ  لیکن  ہ   خطرہ  کو   افراد  وال  جان   بچ  زندہ/  متاثرین   س بہت۔ہٹ   چاہن   کرنا 

ورت   یک  جگہ محفوظ ایک  لئ    ےک جان   پر  طور   عبوری اور  ،چاہن    گزارنا   وقت پر  فہرستوں  یک  انتظار  ےک گاہوں   رص 

  تشدد  جنیس اور  تشدد  گھریلو   جنہٹ   ہ    کرتا   فراہم رہائش  پر  طور  عارض   کو   افراد  انSurvive2Thrive Foundation (S2T )۔ہ  

  کیس  مٹ   جال حفاظئ    کای ےک ہوٹلوں وسیع جتئ   کاؤنئ    پانچ مٹ   کاؤنٹس  یک  پاس  آس اور  آسٹ    جنہٹ   اور  ہ   پڑا  کرنا   سامنا  کا 

ے  اور  خان   باورچ    تک دن 45 کو   افراد  ان ۔ہ   پڑا   ہونا  گھر   ن   س  وجہ یک  دستیائ   عدم یک  پناہ  کوئ    یک  قسم بیھ   یک  دھوئ   کت  

وری  اور  کھانا   اور  ہ   جاتا   رکھا  مٹ   سوٹ ہوٹل دستیاب ساتھ  ےک  سہولیات   کو   مواصالت  ٹییل  اور  مینجمنٹ کیس  جیےس وسائل  رص 

 کو   ان اور  ،فنڈز  سفری ،فیسوں  یک  درخواست/   ذخائر  ےک  رہائش ،وظیق   ےک  حمل و  نقل  بیھ اعانت مایل  یک  بار  ایک ۔ہ   تا جا  دیا 

  امداد  پر  ہوئ   فرار  س تشدد  پروگرام یہ۔ ہ   کرئ    فراہم مٹ   ہاؤسنگ پریمینٹ /  مستقل نیم  کو   اخراجات وابستہ س کرئ    مستقل

 ۔ ہٹ   کرئ    فراہم اختیار  فوری کو   متاثرین متالیسر  ےک

 اور   اقدار   یک   TF لئ    ےک اس  اور   گا   جان   الیا   مٹ   عمل  ذریعہ  ےک گروپس   ورک RPSF  سارے  بہت  کو   سفارش اس  کہ  ہٹ    کرئ    توقع  ہم

SSVVP   ورت یک  کاری  رسمایہ اور  توجہ جاری اور  مخصوص، فوری، مطابق  عٹ    ےک  سفارشات اہم یک   رص 
 

 ۔ ہویک

نن$15000000: سفارش  یک  فنڈنگ
 
 النس/نننف

 مایل   لئ    ےک نفاذ   ےک( دیکھٹ   اوپر ) سفارشات اقتصادی SSVVP  پر   سائٹ سپورٹ ہاؤسنگ یافتہ  اعانت مایل س  شہر  بیھ کیس .4

فر  اعانت
ٓ
 ۔(اضافہ مٹ   رسائ    تک حمل  و  نقل وابستہ  س شہر  اور  امداد  مایل  مختص ) کریں  ا

 تھام روک مبئ   پر   کمیونئ  

ن:نسفارش

، سالوں مایل دو  اگےل .1 ننپرنناسکولنموجودہنجوننکریںنننفراہمناعانتننمایلنکونننپروجیکٹسنیاننپروگراموںن3نایےسنکمننازننکم مٹ  نناورننمبٹ 

،نپرننجگہ ننمبٹ  ،نغب  نننیان/ناورننوایل،نکرن نننمددننیکننوالدینننصانر ننپرننسطحنیکننکمیونٹ  نننوالننچلئ 
 
نکونننکوششوںننیکننتھامنروکناضاف

ننیاننوالننکرن نننوسیع
 
ننترف ئندہنہوں؛نوالنندین 

ٓ
ننسالوںننمایلننےکنا ننکریںننوسیعنکونننتعدادننیکننپروگراموںنوالننکرن نننحاصلنفنڈننمٹ 

 ۔ندیںننبڑھاننرقمنیکننفنڈننیان/ناورن

نساالنہنن$500000: سفارش  یک  فنڈنگ

https://survive2thrivefoundation.org/
https://survive2thrivefoundation.org/


71  

 

URDU 

 

 FTE/ ق    75,000$ -

کاء اور  سامانوں ےک  پروگرام -  $ 25000 کم  از  کم  لئ    ےک  امداد  راست براہ یک   رسر

 سائٹ  / ق  $ 20000  لئ    ےک توسیع مٹ   پروگراموں  نصائ    غت   یا / اور  مبئ   پر  سائٹ -

SSVVP  کہ  ہ   کرتا   سفارش گروپ   ورک COA ذریع ےک فنڈنگ اییس پر  طور  خاص کرے، متنوع  مٹ   حصوں مختلف کو   رقم  یک  تھام روک  

ہ محلوں، کمپلیکسوں،  اپارٹمنٹ اسکولوں،) مبئ   پر  جگہ  بجان    ےک اس  اور  ہو  گزرئ    نہ  س نظام  قانوئ   مجرمانہ جو    غت   اور  نصائ    غت  ( وغت 

  کم  کو   تشدد   ،تھام  روک ۔ہٹ   رکھن   برقرار   کو   اقدار  یک  RPSF جو   ہو  کرئ    کاری  رسمایہ پر   پروگرام  ےک بچاؤ   س تشدد   کمیونئ    مبئ   پر  نظام

  اور  بحایل  یک  کنبہ  اور  افراد  س طریقوں مندانہ صحت اور  فرد  ۔ہ   طریقہ موثر  پر  طور  مایل اور  مؤثر   ایک لئ    ےک بڑھان   کو   کوششوں  یک  کرئ  

، آسٹ    یہاں ۔ ہٹ    نہٹ   شکار  کا   بحران  جو  کرنا   خدمت یک  ان اور  کاری  رسمایہ مٹ   خدمت یک  ان   ثانوی، بنیادی، سارے بہت  ےک  طرح اس  مٹ 

؛   رہ ہو  مٹ   تنظیموں  بخش منافع  غت   اور  مٹ   کمیونئ    ہ پہےل  رسگرمیاں یک  تھام روک وایل رکھن   حیثیت ثالئ   اور   پر  طور  خاص  تاہم، ہٹ 

،  ےک مواقعہ ےک مشغولیت وال  کرئ    تائید  یک  قافتث   یک  اعانت مایل  مزید   لئ    ےک پہنچن   تک  تعداد   بڑی  ایک یک   مردوں اور  نوجوانوں  اور  لئ 

ورت  ۔ ہ   رص 

، پروگراموں وال   کرئ    تائید   یک  ثقافت اور  ایتھلیٹک آرٹس،    Youth Rise Tex- as ,Creative Action جیےس ساتھ  ےک مثالوں مقایم مٹ 

، شامل عملیاں متحک یک  تھام روک بنیادی  ،OutYouth اور    اور  مند  صحت  لئ    ےک نوجوانوں اور  کرئ    تعمت   یک  کمیونئ    مٹ    جن ہٹ 

  پہےل س سب دوران ےک  مشکالت مایل  مٹ   کمیونئ    اکت   پروگرام ےک  قسم اس ۔ ہ   موجود  صالحیت یک  دین    فروغ   کو   رسگرمیوں کن  مشغول

،  کرئ    تجربہ کا   کم  مٹ   فنڈز  بھر  باہر   س بحرانوں  ےک بعد  ےک  طوفان اور  وباء عالم یک  COVID شہر  ہمارا  جبکہ اور  ہٹ 
ُ
،  رہا   ا   ترق   انہٹ   ہ 

ورت   یک  دین   ،  وایل کرئ    کام  پر  سطح زمیئ   ۔ہ   رص    کو   مردوں طرف  یک   والدیت اور  انسانیت دار  ذمہ" جو  ، Man in Me  بشمول  تنظیمٹ 

،  تعلیم نہ دین 
ُ
  بیھ جہاں وہ اور  ہٹ   رہ  کر   کام  خت     معئ   ےک  تھام روک وہ  ،"ہٹ   کرئ    کام  لئ    ےک کرئ    مدد  یک  ان اور  بنان    مضبوط  ٹ  ا

وری  ہر  تک  والدین وہاں  ہٹ    مٹ   کمیونٹیوں  ہٹ   رہ  پہنچ ساتھ  ےک سامان رص 

  حےص   کچھ  ےک  شہر  اس  پر  طور  خاص اور  چاہن    ہونا  مبئ   پر   جگہ کو   پروگراموں  ۔تک  گروپس  ےک  والدین کر   ےل س کھان    مٹ   پارکوں مقایم

  کم  بنانا  یقیئ   کو   فنڈز   لئ    ےک کوششوں  ان ۔ہٹ   ہوئ   مرتب   اثرات ےک کاری  جرم  زیادہ س حد  پر  طور  تاریخ   پر   جن چاہئٹ   جان   کئ    شامل

  موثر، پروگرام  ےک قسم  اس۔ہ   رکھتا  تحیثی  یک  برابری  ساتھ ےک مساوات وال  کرئ    خرچ  لئ    ےک پولیس کو   عالقوں ان ےک  شہر   اس کم  س

؛ جاسکتا  کیا   درآمد  عمل پر  ان س آسائ   مٹ   شہر   پورے اور   ہٹ   ہوئ   کفایئ    پر  طور  معایسر    اییس  وایل  چلئ    پر  سطح  یک  میونئ   اور  وہ،  ہ 

  دیں بنا   لما ماال  س  وسائل ایےس کو   عالقوں دیگر  اور  محلوں  ،ہ   گیا   کیا   نہٹ   تصور  ابیھ  کا   جن وسائل اور  خدمات
 
  روک کو   تشدد   جو  ےک

 ۔ ہٹ   مستحق  ےک کاری  رسمایہ  یک  شہر   جو  اور  ہٹ    سکئ  

2. SSVVP  بنیادی ۔ہ   کرتا   اظہار  کا   حمایت بیھ  لئ    ےک سفارشات یک  گروپ  ورک انوسٹمنٹ ری ایکویئ   کمیونئ    گروپ  ورک  

ورتوں یم  اپ لئ    ےک  روکن   کو   تشدد  فنڈز  ذریعہ ےک  کمیونئ    مٹ    عالقوں ےک محےل اور  فنڈز   کیش  لئ    ےک رص   وعدہ کا   طریقوں است 

 ۔ ٹ  ہ  کررہ  

 مشغولیت  اور  تعلیم  یک  اختیارات ےک  یائ    شفا  اور  بحران پولیس  غت  

 

 اور  فنڈز  لئ    ےک   مدد  مٹ    سمجھن   کو   اختیارات ےک احتساب اور  عالج ےک افراد  وال  جان   بچ  زندہ/  متاثرین باہر   س نظام  قانوئ   مجرم  کو   شہر 

 : ہٹ    شامل مٹ    مواقع ےک  کرئ    بیدار  شعور  ۔چاہن   کرنا   مختص  لئ    ےک وسائل

 

 بنانا صفحہ ایک  پر  سائٹ ویب یک  شہر  س تفصیل یک  اختیارات ےک احتساب اور  شفا  •

ز   311 •  ہ   جاسکئ   یک  طرح کس  مدد  یک   لوگوں مٹ   بحران  کہ  دینا  تربیت کو   آپریت 

اکت ساتھ  ےک  تنظیموں مبئ   پر  کمیونئ    لئ    ےک ہوئ   مشغول س  افراد  مٹ   بارے  اس ہ   کرنا   کیا  •  کرنا   رسر

وریات  یک  یائ    شفا  مدئ   طویل اور  مٹ   بحران  ۔کریں  پورا  کیےس  کو   رص 

https://www.facebook.com/YouthRiseTexas/
https://www.facebook.com/YouthRiseTexas/
https://creativeaction.org/
https://creativeaction.org/
https://www.outyouth.org/overview
https://www.themaninme.org/
https://www.themaninme.org/
https://docs.google.com/document/d/10KDegdFrAy6DUUrerWq9TXVd3sOMlCs4rQN2Hrg50w8/edit
https://docs.google.com/document/d/10KDegdFrAy6DUUrerWq9TXVd3sOMlCs4rQN2Hrg50w8/edit
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 شہر  اندروئ   کا   آسٹ   

 فنڈ  حوالہ کا   صحت دمایع  

1. EMDRننن نننےکننبڑھان نننکونننپروگرامننتربیٹ    عالج   تاکہ  ، ہ    پذیر   رہائش   ساتھ  ےک  رسورس    وکٹیم   وقت  اس   جو   ،نڈالرننن360Kننساالنہنننلئ 

 ۔ ہٹ   سکئ   گونج   پر  طور  ثقافئ    زیادہ کچھ  س مٹ   جن ،جاسےک  یک  فراہم  رسائ   مفت بیھ تک طریقوں دیگر  ےک معالج  

a.   الحال  ق EMDR  50 ساالنہ لئ    ےک  دین   تربیت کو   معالجٹ    مبئ    پر  کمیونئ    مٹ   پروگرامk متاثرین لیکن  ہ   آئ   الگت   /

 نظر   قطع  س حیثیت  یک  رپورٹنگ مٹ   بدےل   ےک خدمات مفت  یک  معالج   عالج کو   والوں جان   بچ  زندہ

b.   حوالہ   کو   گروپ  بیھ  کیس  ہم  ۔ہٹ    کرسکئ    حاصل  رسائ    تک  لسٹ  ریفرل  تھرائ    تنظیمٹ    متعدد   مبئ    پر   کمیونئ  

  خدمت   یک   متاثرین/    والوں  جان    بچ  س  نقصان  جو   ہٹ    کرئ    سفارش  یک  کھولن    کو   فہرست  اس  یک  تنظیموں  وایل   دین  

 ۔ ہٹ   کرئ  

c. لئ    ےک خدمات  یک   یائ    شفا  راست براہ  بجان   یک  کروائ    جمع ئ  ل   ےک معاوےص   کو   کارکنوں  امدادی/  متاثرین  فنڈ  یہ  
 

  ادائیگ

 گا  کرے

d. لئ    ےک  کرئ    منظم  کو   فنڈ  مٹ   اس  ½FTE ہٹ   شامل بیھ  ڈالر  ہزار $ 60  لئ    ےک 

 

 حفاظت   لئ    ےک کارکنوں  جنیس

 

SSVVP   یک  لوگون  مٹ   الزام ےک کرئ    التجا  یک   ِامداد  اور  یسر فرو  جسم اور  دے،  کر   رہا  کو   افراد  گئ    کئ    گرفتار   شہر  کہ  ہ   کرتا   سفارش گروپ  رکنگو  

ا  سابقہ اور  کرئ    خارج الزامات س کاؤنئ    کو   شہر  ۔جان   یک   بند   کرنا   گرفتاری  ۔چاہن    کرئ    وکالت یک  کرئ    خارج  ریکارڈ  ےک  افراد  وال  جان   سنان   رس 

 

، ےک  اس اور  چاہن    کرئ    تجویز  بیھ  یک  خاتےم ےک  کورٹ  فینکس کو   شہر    ےک  جان   مٹ   پروگراموں  ری    چ آؤٹ  ےک  کمیونئ    مقایم کو   افراد  تمام بجان 

وریات  یک  ان جو  چاہن   کرنا   ریفر  لئ     ےک  کرئ    کم  کو   نقصانات  اور  پروگرام  ےک  ری    چ آؤٹ  لئ    ےک کارکنان  جنیس جیےس ہوں، متعلق س  رص 

وریات  یا   ہٹ    نہٹ   موجود  پروگرام  مناسب اگر  ۔پروگرام   کرئ    فراہم اعانت مایل  کو   لوگوں ان تو،  ہٹ   نہٹ   مضبوط کاق    لئ    ےک کرئ    پورا   کو   رص 

 ۔ ہٹ   رہ   کر   کام  مٹ   کمیونئ    لئ    ےک دین   تشکیل اور  رکھن   جاری  کو   استعداد  اس ہ س  پہےل   جو  کریں   کاری  رسمایہ مٹ  

 

، مقصد  حتم ہ  کرنا   خاتمہ مکمل  کا   خیال  ےک کرئ    تصور   جرم کو   کاموں  جنیس   جیےس کرنا   مزاحمت یک  خاتےم  جزوی  ےک اس  جبکہ ہ 

، دیتا  قرار  مجرم  کو   مؤکلوں ےک  ان لیکن  ہ   کرتا   فراہم  تحفظ کو   کارکنوں  جنیس جو "  ماڈل نورڈک" کا   خاتےم  جزوی   مٹ   نتیج    ےک  جس ہ 

 ۔ ہوا  فقدان کا   قابلیت یک  اسکریننگ اور  حفاظت  لئ    ےک کارکنوں  جنیس اور  بڑےھ واقعات ےک تشدد 

 

،  جان    یک  نہٹ    جوئ   چارہ  قانوئ    خالف  ےک جرائم  معمویل سارے بہت  اب  مٹ   بالٹیمور 
 

، جسم مٹ    جن یک  رکھنا، منشیات  فرویسر

قانوئ   ،  کھال   اندازی، دخل غت  افینیلیا   کرنا،   پیشاب پر  جگہ عوایم کنٹیت    معمویل اور  کوشش،   یک  تقسیم یک  منشیات رکھنا، پت 

 بیھ  کو   لوگوں  اچھے ساتھ  ساتھ  ےک  لوگوں  مبئ   پر  معیشت یک  گلیوں  و ج ہٹ    الزامات تمام وہ  یہ  ۔ہٹ    شامل جرائم  ےک ٹریفک

،  بالٹیمور   ہوا، اضافہ فیصد  30%  مٹ   عام قتل مٹ   بھر   ملک  مٹ    2020 جبکہ ۔ ہٹ   ہوئ   استعمال لئ    ےک بنان    مجرم   اس  مٹ 

  منشیات افراد،  وال  کرئ    نحصار ا پر  تجارت  جنیس ۔ہ   ہوئ   واقع کم  یک  فیصد   20%  مٹ   جرائم  پرتشدد  س  وجہ  یک  عمیل حکمِت 

، دیکھن   کو   میل باہم نمایاں درمیان ےک افراد  گھر   ن   اور  افراد، وال  کرئ    استعمال   معمویل تمام شامل مٹ   فہرست  اس ہوئ 

وی یک   کوشش  یک  بالٹیمور   یک  روکن   کارروائ    یک  سازی مقدمہ خالف ےک  جرائم  ےک سطح  بیھ رشوت  کر   بوجھ  جان جبکہ  - کرنا   پت 

، شامل   آسٹ     پر  طور  سیدےھ  یہ - ہو  نقصان  مزید   س جس جان   بن  نہ ماڈل  کا   کرئ    ختم کو   جرائم  واال  داری طرف ایک یہ تاکہ ہ 

ان پسماندہ  انتہائ   ےک کمیونٹیوں  یک  ۔ہوگا  مٹ   حق  ےک  کرئ    پیدا   ماحول محفوظ ایک لئ    ےک ممت 
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زاد  ایک
ٓ
 دفت   کا   نگرائ    یک  پولیس  ا

SSVVP  تشدد  کا   قسم مخصوص ایک واال  جان   کیا   س جانب  یک  پولیس  مٹ   شہر   ہمارے کہ  ہ   کیا   تسلیم کو   بات  اس ن   گروپ   ورک  

، موجود  ن جو  قسم اور  مقدار  وہ یک  رعایت اور  طاقت کہ  یہ اور  ہ 
ُ
، پہنچان   نقصان جو   ہ   موجود  پاس  ےک  افرسان ا   ےک انسداد  ےک  اس ہٹ 

وری  لئ   یس رپورٹ یک   تشدد  اس  ۔ہو  موجود  بیھ عمل احتسائ   اور  نظام  ایک کا   تفتیش یک   مقس  مخصوص ہ  برابر   ےک  اس کہ  ہ   رص 
ُ
  ا

،  کیا   ارتکاب کا   اس  خود   ن   جس  کرنا   کو   محکےم ، عمل ناقابل اور  حقیق   غت   ہ نہایت لئ    ےک متاثرین  س بہت  یہ ہ    قابل ایک OPO ہ 

؛  ہوسکتا  آپشن عمل  ہ   فراہم یک  وسائل متبادل لئ    ےک والوں جان    بچ زندہ   مقصد  ا ک  حل سارے بہت کردہ   بیان ذریعہ ےک گروپ  اس ہ 

،   سکئ   ےل  مدد  وہ  س جن   ہو  نہٹ   استعمال س طرح پوری کا   وسائل ان تک  تب  ہ   موجود   APD  تک  جب  کہ  ہٹ   دیکھن   ہم لیکن ہٹ 

  گروپ  ورک ۔ ہو  نہ موجود  ادارہ  ا ک  احتساب آزاد  اور  محفوظ ایک لئ    ےک  کرئ    حل  کو   شکایات خالف  ےک   پولیس کہ  تک  جب  ہ   سکتا 

،  دیا  کر   منتقل س  دفت   ےک مینیجر  سئ   کو   OPO کہ  ہ   کرتا   سفارش نہٹ   جان 
ُ
، دی  حیثیت یک   عہدے ےک برابر   ےک  آڈیت   سئ   ا   ےک جس  جان 

نہٹ   تحت
ُ
عمل پر   تجربات  ےک افراد  متاثرہ  س  تشدد  ےک  پولیس ا

ّ
 پر  طور  مکمل ساتھ  ےک  انتظامیہ محکمہ اور  شہر  لئ    ےک کرئ    ظاہر  رد

 ۔ہو  حاصل رسائ   اور  اختیار  لئ    ےک ہوئ   مشغول

 رپورٹنگ  الزیم

SSVVP پہنچتا  نقصان کو   والوں جان    بچ زندہ  س  وجہ یک  کار   طریقہ ےک  رپورٹنگ  الزیم زیادہ س حد  کہ  ہ   کرتا   تسلیم کو   حقیقت  اس ،   یہ  ہ 

، کرتا   شکئ   حوصلہ  یک   کرئ    حاصل مدد  بعد  ےک  اس یا /   اور  دوران ےک  تشدد  باہم   پر  طور  جائ   ادارہ  اور  دہ نقصان ہ نہایت یہ  اور  ہ 

  ےک مشغولیت  خت     معئ   ساتھ  ےک  خدمات یک  متاثرین APD  کہ  ہٹ   دین   تجویز  ہم  طرح، ایس ۔ ہ   دیتا  فروغ  کو   مساوات عدم نسیل  پرتشدد 

،  بجے  ےک  جن  افراد  وال  جان    بچ ایےس پر  طور  خاص  کرے؛  ائ  نظرث پر  ان اور  جائزہےل کا   پالیسیوں اپئ   متعلق  س رپورٹنگ الزیم ساتھ، نہٹ   ہٹ 
ُ
  ا

  اور  کرے  تشخش دوبارہ  یک  کار   طریقہ موجودہ   اپن   ےک  دین   اطالع کو   خدمات حفاظئ   اور  خاندائ   برائ   محکمہ پر  مواقع  تمام  ےک  دین   جواب

  کنئ    ےک ان اور   افراد  وال  جان    بچ  س تشدد  گھریلو   اور  متناسب غت   عمل طرز  موجودہ کہ  کریں  نشاندہ یک  حقیقت  اس ۔ کرے  نظرثائ    پر  اس

ے اور   ۔ہ    ڈالتا  اثر  منق   پر  معارسر

 (OVP) دفت   کا   تھام روک یک  تشدد 

  جےس  - ہ    وقف لئ    ےک تھام  روک یک  تشدد  اور  حفاظت  یک  کمیونئ    جو  ہ    دفت   سویلٹ      پہال س سب  کا   آسٹ    -  دفت   کا   تھام روک یک  تشدد 

RPSTF کو   کاموں  ےک  
 
  ےک  بچاؤ  س تشدد  مستقل ایک شہر  کہ  ہ   سفارش ہماری ۔گا   حاصل مقام منفرد  ایک  لئ    ےک  کرئ    مدد  مٹ    بڑھان    آگ

  تجربہ زندہ ےک  عالقوں متاثرہ   زیادہ س سب اور  نوجوان،  افراد، وال  جاان    بچ اور  ہو  حاصل شمولیت یک  RPSTF جےس کرے  قیام کا   اتحاد  لئ  

  - کریں  رہنمائ   یک  ترجیحات  یک  بجٹ اور  تشکیل  یک  پروگرام OVP ہوئ   اٹھان   فائدہ کا   طاقت وہ  تاکہ ہوں، شامل مٹ   اس بیھ  افراد  وال  رکھن  

 ۔نہٹ    کر   بڑھ  س کمیونئ    -  لیکن

اکت  اور  ارادیت، خود  شفافیت، شمولیت، انصاف،  نسیل - سفارش  ادتقی  زیر  ےک  کمیونئ    مبئ   پر  اصولوں ےک  سازی فیصلہ دارانہ رسر

یٹجک   لئ    ےک صحتیائ    س صدم  اجتمایع کہ  ہ   الزیم یہ دوران، ےک  عمل اس ۔$500000  لئ    ےک بنان   آسان کو   عمل ےک  بندی  منصوبہ است 

ڈ  ایکویئ   پر، طور  ےک مثال  ۔جان   دیا  کر   ضم  کو   مواقع ، دیا  تشکیل ن  Creative Reaction Lab جےس  ڈیزائن، کمیونئ    سینت    انوکھا  ایک ہ 

،  یک  عاجزی مساوات، جو  ہ   کار   طریقہ کا   کرئ    حل  مسئلہ تخلیق     نمٹئ   س حرکات  یک  طاقت انضمام، ےک طریقوں ےک عالج اور  تاری    خ تعمت 

  ایسویس اور  ایک  کیا   تیار  ن   نول ان لیسیل ڈاکت   ۔ ہ   مبئ   پر  کرئ    تعاون باہم ساتھ  ےک  کمیونئ    لئ    ےک کرئ    ختم کو   تشدد  و  جت   منظم اور 

  نقطہ وال  کرئ    ترمیم مٹ   سوچ  یک   ڈیزائن ،پروفیرس  ےک  پریکٹس مٹ   یونیورسئ   لٹ     ٹیو  اور  اثر  سماچ   برائ    تھنک ڈیزائن برائ    ڈائریکت   ایٹ

  حل مجوزہ   اور  عمل ےک  ڈیزائن دونوں یہ اور  شناخت یک   دورسوں اور  شناخت اپئ   ۔ہٹ   کرئ    عکایس یک  کیس  ہوئ   کرئ    استعمال کو   نظر 

، دیکھن   کو   تنوع  کو   لوگوں س  عمیل حکمِت   اس ۔ہٹ   ہوئ   ظاہر  کیےس  مٹ   دونوں   پر  طور  ےک  طاقت ایک مٹ   عمل ےک  ڈیزائن اس  اور  مٹ 

  کو   عمیل حکمِت   اس ۔ہوں موزوں لئ    ےک   صارفٹ    مختلف جو   ہٹ   دین    تشکیل  حل ایےس وہ  ہ  ساتھ جبکہ   ،ہ   ملئ   مدد  مٹ   دیکھن  

  ےک  اورلیت    نیو   اور  محکمہ ےک  پولیس اورلینس نیو  تاکہ  ہ   کیا   تعاون مٹ   کام  ساتھ ےک  کور   سئ   کریسنٹ  ن   انہوں ہوئ   کرئ    استعمال

ی  مٹ   تعلقات  مابٹ    ےک رہائشیوں  ۔ جائٹ   دن   تشکیل حل ممکنہ لئ    ےک  الن   بہت 

https://www.creativereactionlab.com/about-us
https://www.creativereactionlab.com/about-us
https://www.creativereactionlab.com/about-us
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  لئ    ےک  تعمت    یک  دفت    مقایم  ایک   لئ    ےک   کرئ    استعمال  اور   نگرائ    جانچ،  یک  شمار   و   اعداد   متعلق  س   تشدد   وال   ملئ    س   ذرائع  مختلف   -  سفارش

500K$فائرنگ   فطری  غت    اور   عام  قتل  جو   ہ    پروگرام مبئ    پر   شواہد   جو   چاہن    ہوئ    شامل  تشکیل یک  ٹیم ریویو   ہومائڈائڈ   ایک  مٹ    اس  ۔  

،  کثت    ایک  ہ    کرتا   کوشش  یک  کرئ    کم  کو    ےک   نظام   مقصد   کا   جس  ذریع   ےک  عمل  ےک  لین    جائزہ  کا   معامےل  ایجنیس  کثت    اور   الضابطہ،  کثت    الجہئ 

،   ۔تھا   کرنا   نشاندہ  یک  مواقع اور  فرق ویو  ہومیسائڈ  ملوایک دیکھٹ   ۔ رر

  ےک  عملیوں حکمت  پائلٹ لئ    ےک روکن   کو   تسلسل ےک  تشدد  کمیونئ    مٹ   محلوں  وال  ہوئ   متاثر  یادہز  س سب  س تشدد  ےک  پولیس  - سفارش

  تشدد  ےک بندوق ن   جنہوں  ہٹ   موجود  ماڈلز  سارے  بہت ایےس س بھر   ملک ۔ڈالر  ملٹ   $ 2 مٹ   فنڈز  فوری  لئ    ےک  لین    جائزہ اور  نگرائ   نفاذ،

  مٹ   جن  ،ہٹ   عمل  عمدہ  عام اور  اصول جیےس ایک مٹ   عملیوں حکمت شدہ ثابت ان۔ہ   کیا   ہر ظا کو   دونوں کم   مدئ   طویل اور  مستقل مٹ  

 : ہٹ   شامل

 ۔ خطرہ   کا   ہوئ   ملوث مٹ   تشدد  ےک  بندوق  دینا  توجہ پر  ان اور  کرنا   نشاندہ یک  محلوں  اور  گروہوں  ،افراد  پر   افراد  اعیل •
 

  متعلقہ کرنا   شامل مٹ   رشئ   ےک  اعتماد  کو   لوگوں ان ساتھ  ےک  منظوری پر  طور  ثقافئ   ،یافتہ تربیت •
 

  ےک  تجرئ   ےک  زندیک
کاء  جو  کریں  مدد  یک  کارکنوں  حامل   ےک تشدد   جو  ہٹ   کرئ    منسلک س  مواقع اور  ،معاونت ،خدمات کر   لپیٹ کو   رسر
 اور  ۔ ہٹ    کرئ    مہیا  متبادل

  ےک کمیونئ    لئ    ےک  جانئ   مٹ   رےبا  ےک تنازعات دیگر  اور  ،رہائ   مٹ   جیلوں حالیہ ،گرفتاریوں   حالیہ ،تنازعات جاری •
 ۔ لئ    ےک کرئ    حل س طریق   پرامن  کو   ان استعمال کا   تکنیکوں  یک  ثالئ    پھر  ، کرنا   پیدا  اعتماد  س افراد  کلیدی

  ہ   جاسکتا   بڑھایا   کو   ماڈل  پائلٹ ذریع ےک  ڈالئ   رکاوٹ مٹ   تشدد  یافتہ تربیت  مٹ   مرکزوں  وال  پڑوس زیرقیادت ےک  کمیونئ    ،مٹ   مستقبل

 ۔ہ    کیا   تجویز  ن   گروپ  ورکنگ انوسٹینٹ ری  ایکویئ   کمیونئ    جو 

 خدمات شکار 

  پر  طور  جسمائ   س ڈی  ئ   اے  پہےل س  دیکھن   تبدییل یک   تبدییل مٹ   محکمہ  اور  ہ   کرئ    ادا  کردار   اہم ایک اندر  ےک  ڈی ئ   اے  رسورس   وکٹیم

 ۔ گا   پہنجے  قصانن  کو   بہبود  و  حفاظت  یک  متاثرین اور  متاثرین ذریعہ ےک  ڈوپنگ

ورت  یک  امور  ذیل درج لئ    ےک کرئ    علیحدہ س APD طور  انتظایم  کو   کاموں  ےک(  VS) رسورس   ورکٹم .1  : ہ   رص 

a. ریڈیو،  پولیس اطالعات، یک  جرائم CAD،  تک( رپورٹٹ   یک  نظام ےک اطالعات متعلق س  انصاف مجرمانہ تمام ) ورسیڈکس  

 رسائ   مکمل

b.  ( ہٹ    جان   بھیج   افرس  ےک  گشت  جب) رسائ   تک متاثرین پر  تعامل پہےل   ےک پولیس 

c. VS یک جسمائ    یک  عمےل  مٹ   یونٹوں حلف   کردہ  تفویض ےک ان ،جگہ  رسر

i. جب  ہ   ہوتا  اضافہ مٹ   صالحیت یک  کرئ    وکالت  یک  والوں جان   بچ  زندہ/  متاثرین VS سکئ   پڑھ ایڈوکیٹ  

 ہٹ   کرسکئ    رابطہ اور  ،ہٹ   کرسکئ    داخل سپلیمنٹ   ،ہٹ  

ii.   کہ  ہ   بناتا  یقیئ  VS  ہ   آتا .  ل ےک  بیان کیس   شخص  متاثرہ  جب ہٹ   ہوئ   دستیاب وقت ہر  مشت   ےک 

iii. ہ   رکھتا  برقرار   بیلنس اور  چیک- VS  ہ   دیکھتا  امور  سامئ   ےک  عوام 

 ہوجائٹ   آگاہ س اس

iv.  ز  کرسکٹ    بلند  کو   آواز  وایل جان   بچ  زندہ وکالء تاکہ بلڈنگ ریلیشنشن فوست 

d.   وایل پہنچان   نقصان  زیادہ س سب  اور  چاہن   ہونا  یونٹ   آخری کا   خدمات شکار  ایلو   ہوئ   ڈیکپلٹ پر  طور  جسمائ  

 ۔ چاہن   کرنا   آگاہ اور  چالن    کو   ڈیوپلنگ ذریعہ ےک  کمیونئ  
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 ۔چاہن    کرنا   رپورٹ کو   چیف ےک  پولیس APD  یا  منیجر  سئ   اسسٹنٹ لئ    ےک کاموں  متعلق س تحفظ عوایم کو   مینیجر  ےک VS -سفارش .2

a. VS  کیا   شامل مٹ   اجالسوں یک  عمےل کمانڈ   اور  ایگزیکٹو  کو   منیجر ،   ےک کرئ    تعاون اور  مواصالت پاس  ےک  اس اور  جان 

 ۔ چاہن   ہوئ   رسائ   باقاعدہ تک  چیف  ےک APD لئ  

b. مےل  مدد   مٹ    کرئ    فراہم  تعلیم  کو   لوگوں  ان  س  اس   
 

،  کرئ    فراہم  VS  جو   ہٹ    مٹ    اقتدار   ےک  خدمات  ان  جو   یک   مٹ    جس  ہ 

 ۔ ہٹ   شامل  خدمات  راست براہ  تک پروگرامنگ  دیگر  اور  اداروں، وال  کرئ    نافذ   قانون اور  ونئ  کمی  موکلوں،

c. پر   مت    ےک  سازی فیصلہ  کہ  گا   جان   ہو  یقیئ   یہ  س اس VS  ۔ ہ   اہمیت  اپئ   بیھ  یک 

 ایس ۔ ہ   کیا   مختص لئ    ےک آوازوں  یک  افراد  متاثرہ   ن   محکمہ جےس چاہن   کرئ    عکایس یک  مالیت اتئ   کو   بجٹ  ےک APD -نسفارش .3

وری  یا   کرےک  کم  مٹ   فوائد  اور  چاہن    ہوئ   مناسب  تنخواہٹ   یک  والوں کرئ    خدمات  یک  متاثرین طرح،  عہدوں عارض   کو   عہدوں رص 

 س  کاؤنسلروں  کار   تجربہ مٹ   کمیونئ    ہماری کو   کاؤنسلروں  ےک خدمات یک  متاثرین ۔چاہن    جانا  کیا   نہٹ    فرسودہ  اس  کر   بدل س

  ےک  افراد  ور  پیشہ  وال  خدمات یک  متاثرین مٹ   کمیونٹیوں  وایل سائز  ایس  کا   ان اور  چاہن   جائ   دی  تنخواہ   مناسب ایک ئ  جل   ملئ  

 ۔ چاہن   جانا  کیا   موازنہ ساتھ

 ) گھنئ    30 ےک تربیت کیلن    کیڈٹس  -نسفارش .4
  کریں  مختص تربیت  یک  گھنئ    2 ساالنہ  لئ    ےک افرسان ےک گشت  اور ( گھنئ    16  الحال ق 

 جان   بچ  زندہ  ےک کمیونٹت     متنوع   یک  آسٹ     VS ۔ کریں  مختص بیھ  ہونا  شامل  مٹ   ررسٹیفیکیشن اور  ٹریننگ  یک  آفیرس  ٹریننگ  فیلڈ  اور 

وئ   ساتھ،  ےک  دین   زور   پر   کرئ    چیت بات  مٹ    رنگ مثبت  ساتھ ےک  نمائندے ےک  والوں   کرےک  تعاون  ساتھ ےک ایجنسیوں یک  خدمات بت 

VS ،عمل، کا   آگاہ س صدم   کو   والوں جان    بچ زندہ   رول
ّ
 تربیت متعلق  س حقوق  ےک فرد   متاثرہ اور  کرنا،   ادا  کردار   اسٹڈیز، کیس  رد

 مساوات،  تاری    خ، یک  پولیسنگ مدعا  اصل کا   جن  ہٹ   موجود  بیھ  اجزاء دیگر  ےک فورس  ٹاسک ایمیجننگ ری  اگرچہ ۔ گا   کرے  فراہم

، کرنا   تربیت یک  پولیس  متعلق  س عاجزی ثقافئ   اور    افراد، متاثرہ وہ ہوگا، دار  ذمہ لئ    ےک  حےص   جس  لئ    ےک کرئ    تعاون VS لیکن ہ 

 ۔ ہوگا  مرکوز   پر  افراد  وال  جان   بچ  س تشدد  اور  صدموں جرائم،  اور  گواہوں

  VS  افرس، وال  کرئ    گشت  کیس  پاس ےک  فرد   ہر  وال  بچن   س  تشدد  جنیس  مٹ   جس ہو  منتقل پر   ماڈل  ایےس ایک - سفارش .5

، ہوتا  اختیار  کا   کرئ    بات س  دونوں یا  ،ر کونسل پشن پہال  کا   رابےط کونسلر   مٹ   جس   ہ 
ٓ
  پر  وقوعہ جان   یا  ذریعہ  ےک فون تو   یا ) ہو  ا

  پاس ےک  اس  متعلق س رپورٹنگ اور  ہ   سکتا  کر   مدد  کیا   یک  اس کونسلر   کہ  جان   جان  شخص واال   جان   بچ  تاکہ ۔(کرےک  تالش رُساغ

پشت    س کون
ٓ
 ۔ ہٹ   ا

a. ؛ ہوئ   مہارت اور   تجربہ زیادہ  پاس  ےک  روںکونسل   جواب  روزانہ کبیھ  کبیھ  اور  وار  ہفتہ کا   کالز   یک  جرائم جنیس کونسلر   ہ 

فیرس   جبکہ  ۔ہٹ   دین  
ٓ
 ۔ (ہ کچھ  محض مٹ   مہینوں  تو  بعض) ہٹ    دین   جواب مٹ   تعداد   کم  کا   کالز   یک  جرائم  جنیس ا

b.  ویو  ےک آگاہ س صدم   یک   کانسلروں  40+ نسبت یک   کرئ    تربیت  یک  افرسان سینکڑوں س مقصد  ےک  لین   رپورٹ   مٹ   انت 

 ۔ ہ   آسان زیادہ کرنا   تربیت

c.  وع عمل کا   رپورٹ  شخص واال  جان   بچ اگر  شامل مٹ    اس کو   والوں کرئ    نافذ  قانون  تو  ہ   کررہا   فون کو   911  لئ    ےک کرئ    رسر

وری  کرنا   ۔ ہ   جاتا  ہو  رص 

i. س   افرس   پولیس  ایک  برخالف  ےک  اور   کیس  وہ  کہ  ہ    سکتا   ہو )  ہ    لئ    ےک  کرئ    پورا   کو   توقع  یک  وال   کرئ    فون  یہ  
 ۔(دیں ترجیح  کو   کرئ    بات

ii. ہ   محفوظ  واردات موقعہ کہ  جان    ہو  نہ  تصدیق یہ  تک جب  ( 
 
، نہٹ   پر   جگہ اس  مجرم  ،مثل  جان    بچ زندہ  ہ 

  موجود  وہاں  لئ    ےک کرئ    مدد  کو   فرد  وال  کرئ    نافذ  قانون  غت   کیس  وہ کہ  ہ    مٹ   ہوش قدر   اس شخص واال 
ہ سےک،  کر   شناخت پر  طور  ےک ہوئ   وری  ہونا  کا   والوں کرئ    نافذ   قانون وہاں  تب( وغت   ۔ ہ   جاتا   ہو  رص 

  ایکویئ   APD+   کمیونئ    کرے  تعاون ساتھ  ےک  ہولڈرز  اسٹیک  ےک کمیونئ    اور  آفس ایکویئ   خدمات  لئ    ےک متاثرین - سفارش .6



76  

 

URDU 

 

یز  اسسمنٹ   درآمد  عمل  پر  مواقع  کردہ   پیش س جانب  یک  رپورٹ،  یک  ڈویژن ےک خدمات لئ    ےک  متاثرین نٹ، ڈیپارٹم  پولیس  آسٹ   : ست 

 ۔ لئ    ےک کرئ  

a. تشکیل  یک  عمل تشخییص اور  معیارات  ےک ایکویئ   ٹھوس  ایک 

b.  ،   تربیت  متعلق س امور  اہم  ےک  پرسئ   نسل پر  طور  ےک  حےص  ےک کار   طریقہ ےک  بورڈنگ  آن اور  واقفیت  تربیت، بھرئ 

 درآمد عمل اور  تشکیل  یک  یولماڈ ےک

c. کس احتسائ   مخصوص لئ    ےک  بنان   یقیئ   کو   طریقوں مساوی  لئ    ےک کرئ    نافذ   اور  دین   تشکیل کو   میت 

 کرنا  تعاون  ساتھ ےک  کمیونئ    اور  آفس ایکویئ  

 22445000: کل
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We Can Go Beyond  آرٹ کا

کام از رومی ٹوریکو ماخذ از 

Amplifier آرٹ 


