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 کسی جرم کا شکار هونے کی صورت ميں ميرے کيا حقوق ہيں؟
 

اس بات سے باالتر  – گا ، کہ وه کسی جرم کا شکار هو جائے هے نہيں هوتاپتہ پہلے سے  ااس بات ککسی کو بهی 

کہ يہ جرم ايک جيب کترے کی صورت ميں هو ، شديد جسمانی زخم آنے کی صورت ميں هو ، يا کوئی اور کسی 

هوتی هے اور وه  ضرور قسم کے جرم کا شکار هونے کی صورت ميں تکليف کسیقسم کا جرم هو ، ليکن انسان کو 

سلسلے ميں اس  آپ کو يہ کتابچہ -تا کہ اُسے کيا کرنا چاهيے پريشان هو جاتا هے اور پهر اکثر اُسے پتہ نہيں چل

کہاں سے مدد لينی  صورت حال ميںابتدائی جائزه  فراهم کرنے کے ليے تيار کيا گيا هے ، کہ آپ کو اس قسم کی 

-هے اور آپ کے کيا حقوق هيں   

 

کر سکتا هے؟ کون ميری مدد  

ان خدماتی مراکز ميں   –اور مدد فراهم کی جاتی هے  توراميں مشمتاثرين کی خدمات کے ليے قائم کيے گيے مراکز 

مشاورت کے ليے خصوصی تربيت يافتہ مرد اور عورتيں کام کرتی هيں جن کو  آپ هی کی طرح کی صورت حال  

اور آپ کی  گا بهی آپ کی بات کو ُسنے سڻاف ميں مبتال لوگوں کے ليے کام کرنے کا بہت تجربہ هوتا هے اس ليے يہ

 نفسياتی يامدد کا بندوبست کريں گے ، مثال کے طور پر  آپ کی يہ وقوعہ کی مناسبت سے آگے – ے گادد بٰهی کرم

-تهراپی عالج سے مدد   

 

هے سے ليا جا سکتا  يہاں  پر رابطہ کرنا هو گا اس کا ايک جائزهکس جگہہ  پ کو اس سلسلہ ميںآ  

صورت ميں آپ هر پوليس تهانہ سے مدد حاصل کر سکتے هيں يا پهر دوسری                                  

 جرم کے متاثرين کے آن الئن ڈيڻا بيس سے مذيد مدد حاصل کی جا سکتی هے 

 

 جرم کی رپورٹ کر سکتا هوں اور پهر اس کے بعد کيا هو گا ؟ميں کس طرح کسی 
اگر آپ  –هيں  ، تو آپ کسی بهی پوليس اسڻيشن سے رابطہ کر سکتے اگر آپ کسی جرم کی رپورٹ کرنا چاہتے ہيں

تفتيشی  ، کيونکہ رپورٹ درج کروا دی هے ، تو آپ اس کو عام طور پر واپس نہيں لے سکتے نے پہلے هی سے

 – ہے هوتا کی پيروی کرنا ضروریبنيادی طور پر هر رپورٹ شده جرم ے ليے کيس اور پراسيکيوڻرز) حکام (پول

 

 فرد اس بات کا متاثر ميں (جيسے توہين يا جائيداد کو پہنچنے والے نقصان) صرف کچه کم سنگين نوعيت کے جرائم

 پر صرف اسی لئے اس قسم کے جرائم  – يا نہيں ہےسکتا  مقدمہ چاليا جا پر جرماس کہ آيا ا هے فيصلہ کر سکت

دينے درخواست يعنی اصولی طور پر سزا کے ليے پيروی صرف  :کيا جاتا هے  قائم مقدمہ هی پر دينے درخواست

جب   –طور پر اس کی خواهش کريں  واضح  آپ پر اس وقت هی کی جا سکتی هے جب متاثره شخص کے طور پر

يہ درخواست تين ماه کے علم هو جائے ، تو پهر آپ کو  کے بارے ميں ی شناختآپ کو جرم کے هونے اور مجرم ک

 – دينی چاهيے دے اندر اندر

    

www.bmjv.de 
 

(www.odabs.org) 
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 ؟ ، تو کيا هو گا  ہے آتی سمجه جرمن زبان سمجه نہيں آتی يا مشکل سے مجهےاگر 
 گواه يامرد آپ  اگر -کی جائے گی  تو، آپ کی مدداگر آپ رپورٹ درج کروانا چاهتے هيں  – کوئی بات نہيںتو 

مرد ايک  اپنا بيان ريکارڈ کروانا چاهتے هيں تو آپ کو يہ حق حاصل هے  کہ آپ کے ليے گواه کے طور پر خاتون

- ئيں خدمات حاصل کی جا کی يا ايک خاتون مترجم  مترجم  

 

 ؟ ی هےسکت ميری رسائی هو تک معلومات کونسی ميںسزا دلوانے کے مقدمے 
خود بخود حاصل نہيں  تو آپ کو فوجداری کارروائی سے متعلق معلومات ،  گئے ہيںجرم کا شکار ہو کسی آپ اگر 

و کہہ ديں آپ اس بارے ميں معلومات پوليس کسب سے بہترين بات يہ هو گی کہ آپ اسی وقت  –هو جائيں گی 

ش هے اگر آپ کی اس طرح کی کوئی خواه –کونسی معلومات حاصل کرنا چاهتے هيں حاصل کرنا چاهتے هيں اور 

آپ کو مندرجہ ذيل کے بارے ميں مطلع کيا جائے گا: پهر تو  

 

 -ملے گی  ايک مختصر تحريری توثيق سزا دلوانے والی رپورٹ کے بارے ميںآپ کو آپ کی • 

ی هوئی تو آپ کو اس بارے ميں مطلع کر ديا جائے گا ، جس کا مطلب کارروائی معطل کر د نے پراسيکيوڻر اگر• 

 -پيش نہيں کيا جائے گا  عدالت ميں استغاثہ کے لئےيہ هے کہ شکايت نامہ کو 

وقوع پذير هوگی اور يہ بهی بتايا  عدالتی کارروائیآپ کو اس بارے ميں آگاهی دی جائے گی ، کہ کب اور کہاں • 

 -عائد کيا گيا هے  کيا کرنے کا الزامملزم پر جائے گا کہ اس پر يعنی 

کر ديا گيا هے  بریکيا اس کو   ئے گا ، جس کا مطلب يہ هے کہمطلع کيا جا ے سےنتيج ےآپ کو عدالتی عمل ک• 

 -کيا مقدمے کو هی ختم کر ديا گيا هے  يا دے دی گيی هے سزايا کوئی 

حراست  شخص پانے واال يا مجرم قرارکيا وه يعنی ملزم  فراهم کی جائيں گی کہ بارے ميں معلومات آپ کو اس • 

 -ميں هے 

 ا رابطہ کرنآپ سے  اکشخص  پانے والے سزا يافتہ  مجرم قرار اس بات سے باخبر رکها جائے گا کہ کيا  آپ کو• 

-قرار ديا گيا هے  ممنوع  

 

دستاويزات کی نقول حاصل  کی معلومات يا فائل ميں اپنی فائل کے متعلق ميں انفرادی مقدمات آپ اس کے عالوه

جائے  آپ ايک ڻريفک حادثے کے بعد معلومات مثال کے طور پر يہ - درخواست دے سکتے ہيں ليے کرنے کے

دعوی کرنے خرچے کا يا  کا اندازه نقصانات حادثہ کا خاکہ حاصل کرنے کے ليے لے سکتے هيں جس کی آپ کو 

کے  مدعیاضافی ( ےتهرک کا حق نہيں بننے ميں اضافی مدعی سماعت آپ گرا -پڑ سکتی هے  کے لئے ضرورت

کو  آپ کرنا هو گی کہ اس بات کی وضاحتوجہ بتانی هو گی ، يعنی  ) تو آپ کوبتايا جائے گا مزيدبارے ميں نيچے 

 -پڑ گيی هے  ضرورتکيا  لينے کی فائل ان معلومات کی

- ممکن ہو سکتا ہے اس سے مثتسنی هونا انفرادی مقدمات ميں  
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 گواه کے طور پر آپ کی گواہی خاتون گواه يا مرد ايک
يا خاتون گواه کے طور پر اس مقدمے کے ليے بہت اهميت کے  گواهمرد آپ جرم کا شکار ہو گئے ہيں تو، آپ اگر 

بعد ميں عدالت بہت سے معامالت ميں آپ کو   -سامنے ديتے هيں پوليس کے  اپنا بيان عام طور پر آپ -حامل هيں 

اگر  کے طور پر مات ميں، مثال مقد قسم کے غير معمولی کچه صرف –جانا پڑے گا  گواہی دينے کے لئے بهی ميں

، جس کا  انکار کر سکتے ہيں دينے سے بيان آپپهر تو، کے رشتہ دار هيں  شادی شده ہيں يا ملزمملزم سے آپ 

-کہنے کی ضرورت نہيں هے  آپ کو کچهمطلب يہ هے کہ   
 

اس سب سے بهی رعايت دی جا سکتی هے اگر  کسی  –ليکن آپ کو اپنی سماعت کے دوران اپنا نام اور پتہ بتانا هو گا 

 يہ. مثال کے طور پر ايسے هو سکتا هے کہ آپ کو کسی نے  -خاص قسم کے خطرے کی صورت حال  موجود هو 

طرح کی صورت حال ميں اس  -ی گواہی د اپنی اس کيس ميں نے اگر آپ ے گاکيا جائ د تشد دهمکی دی هو کہ آپ پر

 ، جسبتا سکتے هيں  ايک مختلف پتہ کوئی اس کے بجائے ليکن آپ – کی ضرورت نہيں ہےآپ کو اپنا ذاتی پتہ بتانے 

کے ليے جرم کے متاثرين کی مدد کے  رابطے اپنےمثال کے طور پر آپ   -هو  پہنچا جا سکتاتک آپ  کے ذريعے

-تنظيم کا پتہ دے سکتے هيں ليے بنائی گيی   

 

يقينی طور پر آپ کے لئے ايک غير معمولی صورت حال کا باعث بن مرد گواه يا خاتون گواه کے طور پر بيان دينا 

اپنی پوچه گچه کے ليے لہذا اگر آپ چاهيں تو  آپ  –بہت زياده  دباؤ آ سکتا ہے  سکتا هے جس کی وجہ سے آپ پر

بهی هو  يا آپ کی کوئی رشتہ دار بهی هو سکتا هے رشتہ دار کوئیيہ آپ کا  -کسی کو ساته لے کر بهی آ سکتے ہيں

اس شخص کو سماعت کے  -کوئی سہيلی بهی هو سکتی هے اور بهی هو سکتا هے کوئی دوست  آپ کا يہ يا سکتی هے

کيا االمکان خارج  اس بات کو غير معمولی مقدمات ميںهے اور صرف  کی اجازت دی جا سکتی دوران موجود رهنے 

خاص کسی  بلکہ  –بهی آ سکتے هيں  وکيل کے ہمراه کسی خاتون وکيل ياکسی مرد آپ  يقينی طور پر  – جا سکتا ہے

يا ايک خاتون وکيل کی  وکيل مرد ايکآپ کے ليے سماعت کے دوران حکومت کے اخراجات پر  ميںحال  صورت

اپنی پوچه گچه کے لئے ، اس بات سے باالتر کہ آپ کو  اگر آپ يہ سمجهتے هيں کہ –هيں  فراہم کی جا سکتیخدمات 

 مدد کی ساته دينے کے ليے کسیاپنا ، کر رهی هے  يا عدالت کر رها هے پراسيکيوڻر پبلک ، کر رهی هے پوليس وه 

سے اس بارے ميں پوچه  ليں جو آپ کی تفتيشی شخص اس  هی  نے سے پہلےکی ضرورت هے تو آپ اپنا بيان دي

 سماعت کر رها هے ! 
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  2017 سے ليکر :
کا شکار هو گيے هوں ، تو اس بات کا امکان موجود هے کہ ان کے  د يا جنسی جرم تشداگر بچے يا نوجوان کسی 

کا بندوبست کيا جائے جو کہ مقدمے کی کاروائی  د اور حمايت مد پيشہ ورانہمدت کے دوران  تمام مقدمے کیليے 

،  ميں انفرادی مقدمات خاص قسم کے کچه  -کی شکل ميں کی جاتی هے  حمايت نفسياتی کے دوران ايک طرح کی

کی ضرورت ہوتی  کو بهی اس طرح کی حمايت بالغ متاثرين کيسوں ميں سنگين تشدد يا جنسی جرائم کےجيسا کی 

هو جائے  تو مقدمے کی کاروائی کے  اگر عدالت کی طرف سے تصديق  –جو کہ ان کو فراهم کی جاتی هے  ہے

اس سلسلے ميں   –جرم کا شکار هونے والے شخص کے ليے  مفت دی جاتی هے  اس دوران يہ نفسياتی حمايت

فراهم کر معلومات  قسم کیهر  مزيديہ ادارے آپ کو   -کريں  رابطہ قائم سےپوليس يا وکڻم سپورٹ کی سہولت 

-سکتے هيں   

 
کی کاروائی ميں شرکت هو  پر جرم  کے مقدمے شريک مدعی کے طور خاتون شريک مدعی يا مرد ايک ميری کيا

 ؟ سکتی هے
شريک مدعی کے  خاتون شريک مدعی يا آپ مرد تو ، هوئے هيں جرائم کا شکار کےنوعيت خاص  بعض آپاگر 

کا مطلب کچه اس طرح کی ان خاص قسم کے جرائم   –سکتے هيں حصہ لے  ميںمقدمے کی کاروائی طور پر 

اس قسم کا جرم جس ميں کسی  ، جنسی استحصال، اقدام قتل يا عصمت دریوارداتيں هوتی هيں ، مثال کے طور پر 

ی حقوق خصوص وآپ ک اس طرح کے کيس ميں   –کيا گيا هو  کا قتل قريبی رشتہ دار يا خاتون قريبی رشتہ دار مرد

 عدالتی سماعت ميں کے برعکس گواہوں خواتين گواہوں يا مرد آپ  ديگر  جس کا مطلب يہ هے ، کہ – حاصل ہيں

  - کر سکتے ہيںشرکت  ہميشہ
 

 کون ادا کرتا ہے؟ کی فيس وکيلميرے وکيل يا  ميری
 ےاخراجات برداشت کرن اس کے کوتو آپ چاهتے هيں ، حاصل کرنا  وکيل کی مددکسی  اس سلسلے ميں آپاگر 

قانونی  ان کو اپنے وکيل کے يا تو اس کو  ہے گيی دیسنا سزا کو اس کے جرم کی  ملزم اگر -سکتے هيں پڑ

 نہيں هوتے کہ وه اپنے مقد مے کی قابلتمام افراد جن کو سزا سنا دی گيی هو اس  تاہم –ادا کرنا پڑيں گے اخراجات 

اخراجات خود برداشت و يہ آپ کاس طرح کی صورت حال پيدا هو سکتی هے کہ لہذا  -ادا کر سکيں  اصل الگت

-پڑيں  کرنے  

 

خاتون ايک  يہ درخواست دے سکتے هيں کہ آپ کوميں  عدالت مات ميں آپ مقد نوعيت کے غير معمولیکچه خاص 

يہ بہت سنگين قسم کے جرائم کی صورت ميں کيا جاتا   -مہيا کيا جائے  خرچ پر سرکاری ايک مرد وکيل  وکيل يا

اگر  پهر ياوقوع پذير هونے کی صورت ميں  د يا جنسی جرائم تشد قسم کا شديد هے ، جيسا کہ مثال کے طور پر

يں مار ديا کاروائی م مجرمانہ، زوجہ يا خاوند  کسی قسم کی ، والدينے. بچمثال کے طور پر قريبی رشتہ دار، کوئی
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 موجود هيں يا کوئی اثاثےکہ آپ کے   فرق نہيں پڑتابهی قسم کے مقدمات ميں اس بات سے کوئی اس   -گيا هو 

- هيں نہيںموجود   

 

کے لئے عدالت  لينے کے اخراجات حاصل کرنے  قانونی مشوره وکيل سے آپ مقدمات ميں بهی دوسری قسم کے

اگر کہ يہ معاملہ اس طرح کی صورت حال ميں هو سکتا هے   – ميں مالی مدد کے لئے درخواست دے سکتے ہيں

مدعی کے طور پر کارروائی ميں شامل خاتون مدعی يا شريک شريک مرد ايک آپ  اورهو بہت کم آمدنی  کی آپ

-قانونی طور پر اهل هوں  ہونے کے  

 

 معاوضہ تکليف کا معاوضہ اورنقصان کا 
برداشت کرنا پڑا هے تو کيا آپ اس تکليف کی وجہ سے  نقصانکے وقوع پذير هونے کی وجہ سے  ايک جرمپ کو آ

 کارروائیملزم کو سزا دلوانے کے ليے عدالتی  دعوی  آپ اس بات کا کيا ؟ا چاهتے هيں وصول کرناس کا معاوضہ 

 اس کے ليے ليکن  -) کار (نام نہاد. آسنجن طريقہهے  يہ ممکن اصولی طور پر  ؟کے دوران هی کرنا چاهتے هيں 

هونے کے  جرم اس صورت ميں کر سکتے هيں جب آپ نے آپايسا  –ی آپ کو ايک درخواست جمع کروانا ہوگ

 -خالف رپورٹ درج کروا دی هو 

 

آپ کو پہنچنے والی يا کے معاوضے کے ليے نقصانات  اپنےکهال هے کہ آپ  ہراستا کے ليے هر قسم کيقينا آپ 

 عنی ضروری نہيں کہ آپ اسے، ي يںپيش کرمقدمے ميں  عدالتی کو کسی اوردعووں  معاوضے کے ليے تکليف کے

 آمدنی یآپ ک اگر –ميں بهی پيش کر سکتے هيں  سول عدالت پيش کريں بلکہ آپ اسے فوجداری عدالت کے سامنے

درخواست  عدالت ميں مالی مدد کے لئے کے لئے ت ورامش قانونیبہت کم هے تو آپ يہاں پر بهی وکيل کے ساته  

- دے سکتے ہيں  

 

 کيا حقوق ہيں؟ اور ميرےاس کے عالوه 
تو پهر آپ جرم کا شکار هونے والوں کے   نقصان ہوا ہے؟ آپ کی صحت کا د جرم  هونے کی وجہ سےکيا ُپر تشدد 

 يا عالج  طبی کہ  جوسے اس کے اخراجات وصول کر سکتے هيں ، رياست  ليے معاوضے کے قانون کے تحت

چلنے کے ليے   اوزار (مثال ميں امدادیاور اس  هوتے هيں  نے والے اخراجاتنفسياتی تهراپی کی شکل ميں هو

 )ا ازالہ(مثال. آمدنی کے نقصان ککے ذريعے معاوضہ  پنشن پهر يا بهی مہيا کيے جاتے هيں ، وہيل چيئر) والکر

کے ذريعے دے  پوليسشروع ميں هی  ايک مختصر درخواست آپاس سلسلے ميں   -يره ادا کيے جاتے هيں وغ

  -سکتے هيں 

 

انصاف  وفاقی محکمہ تو آپ ، ہيں هوئےحملوں يا دہشت گردی کے جرائم کا شکاروں کی طرف سے آپ انتہاپسنداگر 

اور طريقہ کار کے اس سلسلے ميں مطلونہ شرائط   – جانب سے مالی امداد کے لئے درخواست دے سکتے ہيںکی 

1TUwww.bundesjustizamt.de / U1  : بارے  ميں آپ کو يہاں سے آگاهی هو جائے گیT  
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 (Härteleistungen/Opferhilfe (مطلوبہ الفاظ:   

 

 هوحاصل  بهی تشدد پروڻيکشن ايکٹ کے تحت ديگر حقوق هوئے هيں تو شايد آپ کو گهريلو تشدد کے شکار اگر 

آپ سے رابطہ  ہ کومجرم يا مجرم کہ  درخواست دے سکتے ہيںميں يہ  مثال کے طور پر آپ فيملی کورٹ -جاہيں 

 ہےی اجازت دے سکت يہ کو آپ و مد نظر رکهتے هوئےخصوصی حاالت ک عدالت  -کی جائے  کرنے کی ممانعت

ره رهے تهے ، اس اپارڻمنٹ  ميں اکڻهے اپارڻمنٹ ايک ايک ساته ماضی ميں ہ کے ساتهمجرم يا مجرمکہ آپ جس 

يا تو آپ ضلعی  درخواستيں  ضروری اس سلسلہ ميں  -اپنے ليے اکيلے رهنے کے ليے استعمال کريں  اب آپکو 

کو ضلعی عدالت ميں بذات خود جا کر جمع کروا  درخواستوںان ا آپ ي بهيج سکتے هيں عدالت کو تحريری طور پر 

 کو وکيل خاتون وکيل ياميں کسی مرد  ہآپ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہيں هے کہ آپ اس سلسل –سکتے هيں 

-کے طور پر مہيا کريں  خود کی طرف سے نمائندگی  

 

 ہے؟ هوتا معاوضہ کيا هونے والے کا متبادل شکارجرم کے 
 مدد کیهونے والے جرم کے شکار  سزا والے خاص طور پرکے مقدمے کو کہا جاتا هے ، جس ميں  اس طرحيہ 

 عام مجرمانہ کارروائیاس ميں   -ساته جو ناانصافی هوئی هے اس کا ازالہ کيا جاسکے  اس کیتاکہ  کی جاتی هے

مطلع کيا جاتا هے کہ مظلوم  اس بات سے اور براه راست طريقے سے ڻهوس بڑے ہ کومجرم يا مجرم برعکس کے

 کو اس کا احساس هو يں برداشت کرنا پڑی هيں تاکہ اسنقصانات اور چوڻکو اس کے جرم کی وجہ سے کونسے 

هو سکتے هيں جو کہ ظلم کا شکار هونے والے کو سزا والے جرم کی  بهی يہ نقصانات دنياوی اور ظاهری  - سکے

کی وجہ سے پيدا  کے وقوع پذير هو سکتے هيں جو کہ اس جرم بهی مزخذہنی  يہ ياوجہ سے اُڻهانے پڑتے هيں  

هونے والے کو اس کا  شکارجرم کے  –خوف کی وجہ سے بيماری کی شکل ميں ظاهر هوتے هيں هونے والے 

مہيا کرنا کسی بهی صورت ميں مظلوم کی مرضی کے خالف نہيں کيا جا سکتا اور يہ کاروائی  معاوضہمتبادل 

ذمہ داری لينے کے ساته اپنے جرم کی  سنجيدگیہ نہايت مجرم يا مجرمصرف اسی صورت ميں کی جاتی هے جب 

و حل تنازعات ک جرم کا شکار هونے والے کا معاوضہ مظلوم کے ساته  مناسب صورتوں ميں -کے ليے تيار هو 

ميں بهی اپنا کردار ادا  قانونی امن کی بحالیکرنے کا خود بخود موجب بن جاتا هے اور دونوں پارڻيوں کے درميان 

تاهم اس   -کيا جاتا هے  تجويزے هی پراسيکيوڻر يا پوليس کے ذريعاس قسم کا مقد مہ عوامی  اکثربلکہ   –کرتا هے 

 فوجداری کارروائیسے کوئی تعلق نہيں هوتا هے بلکہ يہ مقدمے کی  ارروائیک سزا دلوانے والی اصلکا مقدمے کی 

کی خدمات حاصل کی جاتی هيں جن  خصوصی ايجنسيوں اور اداروں اس کے ليے –سے باالتر هو کر کيا جاتا هے 

- ہيںثالثہ هوتے  تربيت يافتہ ثالث اور ميں  
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اداروں کے متعلق ، جو کہ آپ کے قريب سے منسلکہ شکار هونے والے کے معاوضے کے متعلق اور اس  جرم کا

 پائے جاتے هيں ، مذيد معلومات حاصل کرنے کے ليے اس انڻرنيٹ کے پتہ سے رجوع کريں : 

Uhttp://www.toa-servicebuero.de/konfliktschlichterU 

1TUwww.bag-toa.de/U1T   ں ديکهيںيا پهر يہا  

 

 کتابچے اور مذيد رهنمائی کے ليے روابط 
وفاقی وزارت انصاف اور صارفين کے تحفظ کے   کے ليے معلومات هر قسم کی کے بارے ميں ی حفاظتمتاثرين ک

وهاں پر آپ هر ايک صوبے کے بارے   –                    سے رجوع کريں سر ورقليے بنائے گيے انترنيٹ کے 

وکڻم سروسز  اداره برائے مقامیجس ميں (ميں علحيده عليحده انڻرنيٹ کے ذريعے روابط کا پتہ معلوم کر سکتے هيں 

اور جرم کا شکار هونے والے متاثرين کا آن الئن ڈيڻا بيس بهی پايا جاتا هے  : )بهی ديا گيا هے کا حوالہ  

 (ODABS): Uhttp://www.bmjv.de/opferschutzU 

 

 مل جا ئيں گی : ميں زذيل برو شر آپ کو مندرجہ ديگر مفيد معلومات

1T.”Opferfibel”1T "متاثرين کيليے کتابچہ"   -    

1T.”Ich habe Rechte”1T "   حقوق ہيں رےمي " -    

1T.”Mehr Schtuz bei häuslicher Gewalt ”1T "   گهريلو تشدد کے خالف زياده سے زياده تحفظ " -    

1T.”Beratungs- oder Prozesskostenhilfe ”1T "  امداد فيس کے ليے يا قانونیمشاورت  " -    

 )www.bmjv.de/publikationen ديکهيے( 

1T.”Hilfe für Opfer von Gewalttaten”1T    " تشدد کے متاثرين کے لئے مدد " -  

www.bmas.de/ کے لئے مدد) الفاظ: تشدد کے متاثرينڈهونڈنے کيليے (    

 

 شائع شده مواد کا آرڈر

 www.bmjv.de :انڻرنيٹ

 ,Publikationsversand der Bundesregierung :پوسٹ کے ذريعے

Postfach 48 10 09, 18132 Rostock 

  1 272 272 10 18 (030) :فيکس 1 272 272 18 (030) :ڻيليفون

 

(BMJW) 
 

http://www.toa-servicebuero.de/konfliktschlichter
http://www.bag-toa.de/
http://www.bmjv.de/opferschutz
http://www.bag-toa./
http://www.bag-toa./
http://www.bag-toa./
http://www.bag-toa./
http://www.bag-toa./


رائن لينڈ پفالز ميں    
  جرم کا شکار هونے والوں کے ليے اضافی نوڻس
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اس ليے براه مہربانی   –هے پڑ سکتی کوئی بهی فرد کسی جرم کا شکار هو سکتا هے اور اس کو مدد کی ضرورت 

–اس معاملے ميں دير نہ کريں اور مندرجہ ذيل پيشکشوں  کے تواسط سے  مدد اور مشوره ضرور حاصل کريں   
 

 جرم کا شکار هونے والے کی مدد کے ليے پوليس 
پوليس کی طرف سے جرم کا شکار هونے والوں کے ليے بنائی گيی مشاورت کی جگہوں پر متاثرين جرائم، 

 کی صورت ميں حادثاتاور ديگر  ، ڻريفکوقوع پذير هونے کے بعد  جرائمان کے رشتہ داروں کو  گواهان اور
  مزيد معلومات کے لئے انڻرنيٹ ديکهيں -اتا هے فراهم کيا ج اور تعاونت ورامش

Uwww.polizei.rlp.de/Opferschutz U. 

Polizeipräsidium Koblenz 
 ای ميل: ,2874-103 - 0261 :ڻيليفون
Uopferschutz.ppkoblenz@polizei.rlp.deU 

Polizeipräsidium Mainz 
 :ای ميل ,3388-65 - 06131 :ڻيليفون
Uopferschutz.ppmainz@polizei.rlp.deU 

Polizeipräsidium Westpfalz, 
Kaiserslautern 
 :ای ميل ,1404-369 - 0631 :ڻيليفون
Uopferschutz.ppwestpfalz@polizei.rlp.de U 

Polizeipräsidium Rheinpfalz, 
Ludwigshafen 
 :ای ميل ,1154-963 - 0621 :ڻيليفون
Uopferschutz.pprheinpfalz@polizei.rlp.deU 

Polizeipräsidium Trier 
 :ای ميل ,1255-9779 - 0651 :ڻيليفون
Uopferschutz.pptrier@polizei.rlp.de U 

 

 
 کی پيشکش  طرف سے مدد انصاف کیمحکمہ 

مختلف جرائم کی وجہ سے زخمی  پر  1TUwww.jm.rlp.opferschutz.deU1T سائٹ اپنی انڻرنيٹ وزارت انصاف 
  - معلومات فراہم کرتا ہے هر طرح کیکے لئے هونے والوں 

 رابطہ پوائنڻس کے ليے عدالتوں ميں گواہوں• 
 فاؤنڈيشن  پفالز رائن لينڈ متاثرين کے تحفظ کے لئے• 
 طريقہ کارقيد ميں مقدمہ چالنے کا • 
 ہ معاوض هونے والے کا شکارکے  جرم• 
اور سوشل ساته نفسياتیمقدمے کے دوران •   

 
 آپ کی مدد کرنے کے ليے مذيد تنظيميں 

  1TUwww.opferschutz.rlp.deU1T ويب سائٹ
کے مراکز کی ايک بڑی  مشاورتی خدماتعالقے ميں امدادی اداروں اور اپنے راين لينڈ پفالز حکومت صوبائی 

ہنگامی نمبر،  پر آپ کو اور بہت ساری معلومات کے عالوه يہاں  اس ميں – ہے یکا ايک جائزه فراہم کرتتعداد 
کی وجہ سے  جرم کہ کسیجس سے يہ پتہ چل جاتا هے  ، امداد ی خدمات کی پيشکش اور هدايات مل جايئں گی

 -وصول کر سکتا هے  انسانی اور مالی امداد سےزخمی هونے واال کہاں 
 

 يہاں سے بهی مل سکتی هے  سپورٹ آپ کويہ 

 کے ليے وايسر رنگ کا امدادی ڻيليفون نمبر جرم کے متاثرين• 
  1TUring.de-www.weisserU1T، 006 116فون: ڻيلي
 سے تشدد کے واقعات کے ليے امدادی ڻيليفون نمبر خواتين• 

  1TUwww.hilfetelefon.deU1T،  016 116 0800فون: ڻيلي
  پہال اور هنگامی نمبر کاونڻر کا اُڻهانے والوں کے ليے رائن لينڈ پفالز کے حادثاتی نقصان• 

  1TUwww.ukrlp.deU1T  ، 02632 960-0فون: ڻيلي
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