پ ﮐﻮ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮧ روﮐﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ

ﮐﻮ ﺧﺎﻣﻮش رﮨﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ آپ ﺧﺎﻣﻮش رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ،آﻓﯿﴪ ﮐﻮ ﺑﺘﺎدﯾﮟ۔
ﺠﮫ رﯾﺎﺳﺘﯿﮟ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ آپ ﺳﮯ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺘﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﮩﺘﯽ ﮨﯿﮟ اﮔﺮ آپ ﭘﺮ
ﯽ ﺟﺮم ﮐﺎ ﺷﺒﮧ ﮨﮯ۔(
ﺳﮑﻮن رﮨﯿﮟ۔ ﺑﮭﺎﮔﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ۔ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺳﮯ ﺗﮑﺮار ،ﻣﺰاﺣﻤﺖ ،ﯾﺎ ان ﮐﮯ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ رﮐﺎوٹ ﻧﮧ ڈاﻟﯿﮟ اﭘﻨﮯ
ﺗﮫ وﮨﺎں رﮐﮭﯿﮟ ﺟﮩﺎں ﭘﻮﻟﯿﺲ اﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮫ ﺳﮑﮯ۔
ﭼﮫ ﻟﯿﮟ ﮐﮧ ﮐﯿﺎ آپ ﺟﺎﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ اﮔﺮ ﮨﺎں ﺗﻮ ،ﺳﮑﻮن اور ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺳﮯ ﭼﻠﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔
ﮐﻮ اﭘﻨﯽ اور اﭘﻨﮯ ﺳﺎﻣﺎن ﮐﯽ ﺗﻼﺷﯽ دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﴐورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔

ﮐﻮ آپ ﮐﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮟ روﮐﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ

ر ﮐﻮ ﺟﺘﻨﯽ ﺟﻠﺪی ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮ ﻣﺤﻔﻮظ ﺟﮕﮧ ﭘﺮ ﮐﮭﮍی ﮐﺮدﯾﮟ۔ ﮐﺎر ﮐﻮ ﺑﻨﺪ ﮐﺮدﯾﮟ ،اﻧﺪر ﮐﯽ ﺑﺘﯽ
ﻼدﯾﮟ ،ﮐﮭﮍﮐﯽ ﮐﺎ ﮐﭽﮫ ﺣﺼﮧ ﮐﮭﻮل دﯾﮟ اور اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﻮ اﺳﭩﯿﱤﻧﮓ ﭘﺮ رﮐﮭﯿﮟ۔
ﻠﺐ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ڈراﺋﯿﻮر ﻻﺋﺴﻨﺲ ،رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻦ ،اور اﻧﺸﻮرﻧﺲ ﮐﮯ ﮐﺎﻏﺬات دﮐﮭﺎﺋﯿﮟ۔
ﺮ ﮐﻮﺋﯽ آﻓﯿﴪ ﯾﺎ اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ اﯾﺠﻨﭧ آپ ﮐﯽ ﮔﺎڑی ﮐﯽ ﺗﻼﺷﯽ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﮩﮯ ﺗﻮ آپ اﻧﮑﺎر
ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻦ ﮨﻮ ﮐﮧ آپ ﮐﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺟﺮم ﮐﺎ ﺛﺒﻮت ﮨﮯ ﺗﻮ ،وہ آپ
اﺟﺎزت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اس ﮐﯽ ﺗﻼﺷﯽ ﻟﮯ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
اﺋﯿﻮر اور ﭘﺴﻨﺠﺮ دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺧﺎﻣﻮش رﮨﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ آپ ﭘﺴﻨﺠﺮ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ،آپ
ﯽ ﭘﻮﭼﮫ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﮧ ﮐﯿﺎ آپ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ آزاد ﮨﯿﮟ۔ اﮔﺮ ﮨﺎں ﺗﻮ ،ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺳﮯ ﭼﻠﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔

پ ﺳﮯ آپ ﮐﯽ اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﭘﻮﭼﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ

ﮐﻮ ﺧﺎﻣﻮش رﮨﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ آپ ﮐﻮ اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﻮاﻻت ﮐﺎ ﺟﻮاب دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﴐورت
ﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﮐﯽ ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐﮩﺎں ﮨﻮﺋﯽ ،ﮐﯿﺎ آپ اﻣﺮﯾﮑﯽ ﺷﮩﺮی ﮨﯿﮟ ،ﯾﺎ آپ اس ﻣﻠﮏ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺴﮯ
ﺧﻞ ﮨﻮﺋﮯ۔ )ﺑﯿﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﴎﺣﺪوں اور اﯾﱤﭘﻮرﭨﺲ ﭘﺮ ،اور ﺑﻌﺾ ﻧﺎن اﻣﯿﮕﺮﯾﻨﭧ وﯾﺰوں ،ﺑﺸﻤﻮل اور
ﯿﺎح اور ﮐﺎروﺑﺎری دورے واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻋﻼﺣﺪہ ﺿﺎﺑﻄﻮں ﮐﺎ اﻃﻼق ﮨﻮ ﺗﺎ ﮨﮯ۔(
ﺮ آپ اﻣﺮﯾﮑﯽ ﺷﮩﺮی ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور آپ ﮐﮯ ﭘﺎس اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ ﮐﮯ درﺳﺖ ﮐﺎﻏﺬات ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ،اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ
ﺠﻨﭧ ﮐﮯ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ آپ ﮐﻮ اﺳﮯ دﮐﮭﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔
ﯽ ﺷﮩﺮﯾﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﮭﻮٹ ﻧﮧ ﺑﻮﻟﯿﮟ ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯽ دﺳﺘﺎوﯾﺰات ﻧﮧ دﯾﮟ۔

ﻮﻟﯿﺲ ﯾﺎ اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ اﯾﺠﻨﭧ آپ ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﭘﺮ آﺗﮯ ﮨﯿﮟ

اﭘﻨﮯ

ﮐﻮ اس وﻗﺖ ﺗﮏ اﻧﮩﯿﮟ اﻧﺪر آﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت دﯾﻨﮯ ﴐورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺞ
دﺳﺘﺨﻄﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ وارﻧﭧ ﻧﮧ ﮨﻮ۔
ﺳﮯ وارﻧﭧ دﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﮩﯿﮟ۔ آﻓﯿﴪز ﴏف وارﻧﭧ ﭘﺮ درج ﺟﮕﮩﻮں اور ﭼﯿﺰوں ﮐﯽ ﺗﻼﺷﯽ ﻟﮯ
ﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ وارﻧﭧ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮐﻮ وارﻧﭧ ﭘﺮ درج ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت
ﺘﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ اﻧﮩﯿﮟ ﯾﻘﯿﻦ ﮨﻮ ﮐﮧ وہ اﻧﺪر ﮨﮯ۔ ﺧﺎرج ﮐﺮﻧﮯ /ﻣﻠﮏ ﺑﺪر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ وارﻧﭧ )آﺋﯽ ﺳﯽ ای
رﻧﭧ( اﺟﺎزت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اﻓﴪان ﮐﻮ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﮔﮭﺴﻨﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺘﺎ۔
ان ﮐﮯ ﭘﺎس وارﻧﭧ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ،آپ ﺧﺎﻣﻮش رہ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ اﮔﺮ آپ ﺑﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ
ﯾﮟ ﺗﻮ ،ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻞ آﺋﯿﮟ اور دروازہ ﺑﻨﺪ ﮐﺮدﯾﮟ۔

ﺣﻘﻮق ﮐﻮ

پ ﮐﻮ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮧ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ

ﺟﺎﻧﯿﮟ

اﮔﺮ آپ ﮐﻮ اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ )ﯾﺎ " ("ICEﮐﯽ ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ

• آپ ﮐﻮ وﮐﯿﻞ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﴎﮐﺎر وﮐﯿﻞ ﻓﺮاﮨﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮے ﮔﯽ۔ اﮔﺮ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس وﮐﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﺗﻮ ،ﻣﻔﺖ ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﯾﮟ۔
• آپ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻗﻮﻧﺼﻠﯿﭧ ﺳﮯ راﺑﻄﮧ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ آﻓﯿﴪ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮧ ﻗﻮﻧﺼﻠﯿﭧ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﮐﯽ
اﻃﻼع ﮐﺮواﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ۔
• اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ آﻓﯿﴪ ﮐﻮ ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ ﮐﮧ آپ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺧﺎﻣﻮش رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ اﭘﻨﮯ وﮐﯿﻞ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ
اﭘﻨﯽ اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﭘﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
• وﮐﯿﻞ ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﯿﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ دﺳﺘﺨﻂ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ ،ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ رﺿﺎﮐﺎراﻧﮧ رواﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﴩوط
ﻣﻨﺘﻘﻠﯽ۔ اﮔﺮ آپ دﺳﺘﺨﻂ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ آپ اﻣﺮﯾﮑﮧ ﻣﯿﮟ رﮨﻨﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﭘﻨﺎ
ﻣﻮﻗﻊ ﮐﮭﻮ دﯾﮟ۔
• اﭘﻨﺎ اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ منﱪ )" "Aمنﱪ( ﯾﺎد رﮐﮭﯿﮟ اور اﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺧﺎﻧﺪان ﮐﻮ دﯾﮟ۔ اس ﺳﮯ اﻧﮩﯿﮟ آپ ﮐﺎ ﭘﺘﮧ
ﻟﮕﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺪد ﻣﻠﮯ ﮔﯽ۔

اﮔﺮ آپ ﮐﻮ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﮐﮯ ﺣﻘﻮق ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ

• آپ ﮐﻮ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﮭﯽ ﯾﺎد ﮨﮯ اﺳﮯ ﻟﮑﮫ ﻟﯿﮟ ،ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اﻓﴪان ﮐﺎ ﺑﯿﺞ اور ﭘﭩﺮول ﮐﺎر منﱪز ،اﻓﴪان
ﮐﺲ اﯾﺠﻨﺴﯽ ﮐﮯ ﺗﮭﮯ ،اور ﮐﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺼﯿﻼت ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ۔ ﮔﻮاﮨﻮں ﺳﮯ راﺑﻄﮯ ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔ اﮔﺮ آپ ﮐﻮ ﭼﻮٹ ﭘﮩﻨﭽﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ،ﻓﻮرا ً ﻃﺒﯽ ﺗﻮﺟﮧ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ اور اﭘﻨﯽ ﭼﻮﭨﻮں ﮐﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮﯾﮟ ﻟﮯ ﻟﯿﮟ۔
• اﯾﺠﻨﺴﯽ ﮐﮯ داﺧﻠﯽ اﻣﻮر ﮐﮯ ﺷﻌﺒﮯ ﯾﺎ ﺳﻮﯾﻠﯿﻦ ﮐﻤﭙﻠﯿﻨﭧ ﺑﻮرڈ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺗﺤﺮﯾﺮی ﺷﮑﺎﯾﺖ درج
ﮐﺮواﺋﯿﮟ۔ زﯾﺎدہ ﺗﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ ،اﮔﺮ آپ ﭼﺎﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﮔﻤﻨﺎم ﺷﮑﺎﯾﺖ درج ﮐﺮواﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔

ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﻮرے ﮐﮯ ﺑﻄﻮر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﮐﭽﮫ رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﭼﯿﮏ ﭘﻮاﺋﻨﭩﺲ اور ﯾﻮ اﯾﺲ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺗﮯ وﻗﺖ
)ﺑﺸﻤﻮل اﯾﱤ ﭘﻮرﭨﺲ ﭘﺮ( اﻟﮓ اﻟﮓ ﺿﺎﺑﻄﻮں ﮐﺎ اﻃﻼق ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺗﺎزہ ﮐﺮدہ دس ﻣﱪ2016 ،۔

اﭘﻨﮯ ﺣﻘﻮق ﮐﻮ ﺟﺎﻧﯿﮟ
ﭘﻮﻟﯿﺲ ،اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ اﯾﺠﻨﭩﺲ،
ﯾﺎ  FBIﮐﮯ ذرﯾﻌﮧ روﮐﺎ ﺟﺎﻧﺎ

ﺣﻘﻮق ﮐﻮ

ﻮﻟﯿﺲ ﯾﺎ اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ اﯾﺠﻨﭧ آپ ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﭘﺮ آﺗﮯ ﮨﯿﮟ

اﭘﻨﮯ

پ ﺳﮯ آپ ﮐﯽ اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﭘﻮﭼﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ

اﭘﻨﮯ ﺣﻘﻮق ﮐﻮ ﺟﺎﻧﯿﮟ
ﭘﻮﻟﯿﺲ ،اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ اﯾﺠﻨﭩﺲ،
ﯾﺎ  FBIﮐﮯ ذرﯾﻌﮧ روﮐﺎ ﺟﺎﻧﺎ

اﺣﻤﺖ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
دﯾﮟ ﮐﮧ آپ ﺧﺎﻣﻮش رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور وﮐﯿﻞ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﯾﮟ۔ اﮔﺮ آپ وﮐﯿﻞ ﮐﺎ ﺧﺮچ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﮩﯿﮟ
ﺳﮑﺘﮯ ﺗﻮ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﺳﮯ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﴐوری ﮨﮯ۔
ﮫ ﻧﮧ ﮐﮩﯿﮟ ،ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ دﺳﺘﺨﻂ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ ،ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﮐﻮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻓﻮن ﮐﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ آپ وﮐﯿﻞ ﮐﻮ ﮐﺎل ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﻮﻟﯿﺲ اﺳﮯ
ﯿﮟ ﺳﻦ ﺳﮑﺘﯽ۔
ﮯ وﮐﯿﻞ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﭘﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﯿﮕﺮﯾﺸﻦ آﻓﯿﴪ آپ ﺳﮯ ﺟﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ وﮐﯿﻞ ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﮐﺴﯽ ﺳﻮال
ﺟﻮاب ﻧﮧ دﯾﮟ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ دﺳﺘﺨﻂ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
م ﮐﺎﻏﺬات ﮐﻮ ﭘﻮری ﻃﺮح ﭘﮍﮬﯿﮟ۔ اﮔﺮ آپ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮫ ﻣﯿﮟ ﻧﮧ آﺋﮯ ﯾﺎ آپ ﮐﺎﻏﺬات ﮐﻮ ﻧﮧ ﭘﮍھ ﺳﮑﯿﮟ
 ،ﮐﮩﯿﮟ ﮐﮧ آپ ﮐﻮ ﻣﱰﺟﻢ ﮐﯽ ﴐورت ﮨﮯ۔

ﺰاﺣﻤﺖ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﺎدﯾﮟ ﮐﮧ آپ ﺧﺎﻣﻮش رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور وﮐﯿﻞ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﯾﮟ۔ اﮔﺮ آپ وﮐﯿﻞ ﮐﺎ ﺧﺮچ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﮩﯿﮟ
ﺮﺳﮑﺘﮯ ﺗﻮ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﺳﮯ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﴐوری ﮨﮯ۔
ﭽﮫ ﻧﮧ ﮐﮩﯿﮟ ،ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ دﺳﺘﺨﻂ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ ،ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
پ ﮐﻮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻓﻮن ﮐﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ آپ وﮐﯿﻞ ﮐﻮ ﮐﺎل ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﻮﻟﯿﺲ اﺳﮯ
ﮩﯿﮟ ﺳﻦ ﺳﮑﺘﯽ۔
ﻨﮯ وﮐﯿﻞ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﭘﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﯿﮕﺮﯾﺸﻦ آﻓﯿﴪ آپ ﺳﮯ ﺟﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ وﮐﯿﻞ ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﮐﺴﯽ ﺳﻮال
ﺎ ﺟﻮاب ﻧﮧ دﯾﮟ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ دﺳﺘﺨﻂ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﺎم ﮐﺎﻏﺬات ﮐﻮ ﭘﻮری ﻃﺮح ﭘﮍﮬﯿﮟ۔ اﮔﺮ آپ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮫ ﻣﯿﮟ ﻧﮧ آﺋﮯ ﯾﺎ آپ ﮐﺎﻏﺬات ﮐﻮ ﻧﮧ ﭘﮍھ ﺳﮑﯿﮟ
ﻮ ،ﮐﮩﯿﮟ ﮐﮧ آپ ﮐﻮ ﻣﱰﺟﻢ ﮐﯽ ﴐورت ﮨﮯ۔

پ ﮐﻮ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮧ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ

ﺟﺎﻧﯿﮟ

پ ﮐﻮ اس وﻗﺖ ﺗﮏ اﻧﮩﯿﮟ اﻧﺪر آﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت دﯾﻨﮯ ﴐورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺞ
ﮯ دﺳﺘﺨﻄﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ وارﻧﭧ ﻧﮧ ﮨﻮ۔
ن ﺳﮯ وارﻧﭧ دﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﮩﯿﮟ۔ آﻓﯿﴪز ﴏف وارﻧﭧ ﭘﺮ درج ﺟﮕﮩﻮں اور ﭼﯿﺰوں ﮐﯽ ﺗﻼﺷﯽ ﻟﮯ
ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ وارﻧﭧ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮐﻮ وارﻧﭧ ﭘﺮ درج ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت
ﯾﺘﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ اﻧﮩﯿﮟ ﯾﻘﯿﻦ ﮨﻮ ﮐﮧ وہ اﻧﺪر ﮨﮯ۔ ﺧﺎرج ﮐﺮﻧﮯ /ﻣﻠﮏ ﺑﺪر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ وارﻧﭧ )آﺋﯽ ﺳﯽ ای
ارﻧﭧ( اﺟﺎزت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اﻓﴪان ﮐﻮ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﮔﮭﺴﻨﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺘﺎ۔
ﴪان ﮐﮯ ﭘﺎس وارﻧﭧ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ،آپ ﺧﺎﻣﻮش رہ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ اﮔﺮ آپ ﺑﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ
ﺮﯾﮟ ﺗﻮ ،ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻞ آﺋﯿﮟ اور دروازہ ﺑﻨﺪ ﮐﺮدﯾﮟ۔

پ ﮐﻮ ﺧﺎﻣﻮش رﮨﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ آپ ﮐﻮ اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﻮاﻻت ﮐﺎ ﺟﻮاب دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﴐورت
ﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﮐﯽ ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐﮩﺎں ﮨﻮﺋﯽ ،ﮐﯿﺎ آپ اﻣﺮﯾﮑﯽ ﺷﮩﺮی ﮨﯿﮟ ،ﯾﺎ آپ اس ﻣﻠﮏ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺴﮯ
اﺧﻞ ﮨﻮﺋﮯ۔ )ﺑﯿﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﴎﺣﺪوں اور اﯾﱤﭘﻮرﭨﺲ ﭘﺮ ،اور ﺑﻌﺾ ﻧﺎن اﻣﯿﮕﺮﯾﻨﭧ وﯾﺰوں ،ﺑﺸﻤﻮل اور
ﺳﯿﺎح اور ﮐﺎروﺑﺎری دورے واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻋﻼﺣﺪہ ﺿﺎﺑﻄﻮں ﮐﺎ اﻃﻼق ﮨﻮ ﺗﺎ ﮨﮯ۔(
ﺮ آپ اﻣﺮﯾﮑﯽ ﺷﮩﺮی ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور آپ ﮐﮯ ﭘﺎس اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ ﮐﮯ درﺳﺖ ﮐﺎﻏﺬات ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ،اﻣﯿﮕﺮﯾﺸﻦ
ﺠﻨﭧ ﮐﮯ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ آپ ﮐﻮ اﺳﮯ دﮐﮭﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔
ﻨﯽ ﺷﮩﺮﯾﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﮭﻮٹ ﻧﮧ ﺑﻮﻟﯿﮟ ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯽ دﺳﺘﺎوﯾﺰات ﻧﮧ دﯾﮟ۔

ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﻮرے ﮐﮯ ﺑﻄﻮر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﮐﭽﮫ رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﭼﯿﮏ ﭘﻮاﺋﻨﭩﺲ اور ﯾﻮ اﯾﺲ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺗﮯ وﻗﺖ
)ﺑﺸﻤﻮل اﯾﱤ ﭘﻮرﭨﺲ ﭘﺮ( اﻟﮓ اﻟﮓ ﺿﺎﺑﻄﻮں ﮐﺎ اﻃﻼق ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺗﺎزہ ﮐﺮدہ دس ﻣﱪ2016 ،۔
ﮐﺮواﺋﯿﮟ۔ زﯾﺎدہ ﺗﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ ،اﮔﺮ آپ ﭼﺎﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﮔﻤﻨﺎم ﺷﮑﺎﯾﺖ درج ﮐﺮواﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔

