
کیا یہ قانون بچوں کے ساتھ بدسلوکی یا غلط برتاؤ کے 
ماتحت رپورڻر کی حیثیت سے میری ذمہ داریوں کو متاثر 

کرتا ہے؟
   نہیں۔ کسی شیر خوار بچے کو الوارث چھوڑ جانا ہمیشہ مشتبہ 

بچوں کے ساتھ بدسلوکی یا غلط برتاؤ کی اطالع نہیں دیتا ہے۔ 
پولیس افسران، اسپتال کا عملہ جو مریضوں کے داخلے، 

معائنے، دیکھ بھال یا عالج میں مصروف ہوتے ہیں، اور دیگر 
تمام ماتحت رپورڻرز سے اب بھی تقاضہ کیا جاتا ہے کہ وه 
ماتحت رپورڻرز کی حیثیت سے اپنی قانونی ذمہ داریوں کو 

نبھائیں اور ان کے الوارث ہونے کی اطالع دیں۔ 
ماتحت رپورڻرز کو 3720-342-800-1 پر نیو یارک اسڻیٹ 

کے ریاست گیر سینڻرل رجسڻر برائے بچوں کے ساتھ بدسلوکی 
اور غلط برتاؤ (بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہاٹ الئن) پر فون 
کرنا چاہیے، چاہے ان کے پاس شیر خوار بچۓ یا اس شخص 

کا نام یا شناخت کی معلومات موجود ہو یا نہ ہو۔ نامعلوم افراد کی 
حیثیت سے نامعلوم فریقوں کو رپورٹ میں درج کیا جائے گا۔

اگر کوئی شخص میرے ساتھ کسی شیر خوار بچے کو 
چھوڑ جاتا ہے تو کیا مجھے کوئی نام یا شناخت کرنے 

والی دوسری معلومات حاصل کرنی چاہئے؟
   جو شخص اس قانون کی تعمیل کرتے ہوئے کسی شیر خوار 
بچے کو چھوڑ جاتا ہے اسے اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں 
ہے۔ الوارث بچوں کے تحفظ کی ایکٹ ان لوگوں کی حوصلہ 

افزائی کرنے کے لئے شناخت ظاہر نہ کرنے کی پیشکش کرتی 
ہے جو اپنے نوزائیده بچوں کو محفوظ طریقے سے چھوڑ 

جاتے ہیں۔ 

"حوالہ جات" کا کیا مطلب ہے؟
   وه OCFS کے الوارث بچوں کی ڻول فری ہیلپ الئن کو  

SAFE (7233)-505-866-1 پر حوالہ جات، "مناسب 
مقامات" سے متعلق معلومات، جہاں بچے کو چھوڑا جا سکتا 

ہے، یا اپنے مقامی محکمہ برائے سماجی خدمات کے لیے 
رابطہ کی معلومات کے لیے کال کر سکتے ہیں۔

"مناسب جگہ" کا کیا مطلب ہے؟
   قانون میں "مناسب جگہ" کی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ 

تاہم، اسپتالوں، عملہ والے پولیس اسڻیشنوں اور عملہ والے فائر 
اسڻیشنوں کو طویل عرصے سے مناسب جگہ سمجھا جارہا ہے۔ 

اپنی کاؤنڻی کے ڈسڻرکٹ اڻارنی سے مزید معلومات کے لیے 
رابطہ کرنے کی آپ کو تجویز کرتے ہیں کہ آپ کے عالقے میں 

کون سے دوسری جگہیں مناسب جگہیں ہو سکتی ہیں۔

"مناسب شخص" کا کیا مطلب ہے؟
   قانون میں "مناسب شخص" کی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ عام 
طور پر، اس سے مراد جس جگہ پر بچے کو چھوڑا جاتا ہے 

وہاں کا پیشہ ور عملہ کا کوئی رکن یا کوئی دوسرا ذمہ دار 
شخص ہے۔

اگر کوئی شخص میرے کسی شیر خوار بچے کو چھوڑ جاتا 
ہے تو، مجھے کیا کھانا چاہیے؟

   وہی کام کریں جو آپ کر سکتے تھے اگر یہ قانون موجود نہ ہوتا:
اگر شیرخوار بچہ پریشانی میں ہے یا بصورت دیگر اسے   ◄
طبی نگہداشت کی ضرورت ہے تو، فوری طور پر طبی 

امداد حاصل کریں۔
اگر کوئی واضح طبی مسئلہ نہیں ہے تو، ہم آپ کو مشوره   ◄

دیتے ہیں کہ آپ اپنی کاؤنڻی کے محکمہ برائے سماجی 
خدمات (نیو یارک سڻی میں، بچوں کی خدمات کی انتظامیہ) 
سے رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ کو الوارث بچہ مال 
ہے۔ انہیں شیر خوار بچے کو تحویل میں لینے کے لیے تیار 

رہنا چاہئے۔
اگر عام کاروباری اوقات کے عالوه اوقات میں بچہ ملتا ہے   ◄

اور مقامی محکمہ برائے سماجی خدمات کے پاس 24 گھنڻے 
عملہ موجود نہیں ہوتا ہے تو، نیو یارک اسڻیٹ کے ریاست 

گیر سینڻرل رجسڻر برائے بچوں کے ساتھ بد سلوکی اور غلط 
برتاؤ (بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہاٹ الئن) سے 

3720-342-800-1 پر رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ 
ابھی ابھی آپ کو ایک الوارث بچہ مال ہے۔ ہاٹ الئن کا عملہ 

آن کال بچوں کی حفاظت کی خدمات کے عملہ کو مطلع 
کرے گا، جو شیر خوار بچے کو تحویل میں لے گا۔

   
نیو یارک اسڻیٹ کے الوارث شیر خوار بچوں کے تحفظ کی 

ایکٹ کا مقصد کسی ایسے فرد کو جو بچے کو الوارث چھوڑ 
کر جرم کی جوابدہی سے بچنے کی اجازت دے کر غیر 

مطلوب نوزائیده بچوں کی زندگیاں بچانا ہے۔ البتہ اس شخص 
کو کسی محفوظ طریقے سے ایسا کرنا چاہئے جس کے نتیجے 

میں بچے کو جسمانی نقصان نہ پہنچے۔
   یہ قانون پہلی بار جوالئی 2000 میں الگو ہوا تھا اور اگست 
2010 میں اس میں ترمیم کی گئی تھی۔ ان ترمیمات کے تحت 
کسی بچے کو الوارث چھوڑنے کے جرائم اور خطرے سے 
دوچار کرنے سے متعلق بچے کی فالح و بہبود کی جوابدہی 

ختم کر دی گئی جب والدین، سرپرست، یا دوسرا قانونی طور 
پر ذمہ دار شخص مندرجہ ذیل حاالت میں بچے کو الوارث 

چھوڑ جائے۔
الوارث شیر خوار بچہ 30 دنوں سے زیاده کا نہ ہو،  (1

شیر خوار بچے کو الوارث چھوڑنے والے شخص کا اراده   (2
ہو کہ بچہ جسمانی چوٹ سے محفوظ رہے اور اس کی 

مناسب دیکھ بھال کی گئی ہو؛ 
وه شخص کسی مناسب شخص کے پاس بچے کو چھوڑ   (3

جائے یا وه کسی مناسب جگہ پر بچے کو چھوڑ جائے اور 
فوری طور پر کسی مناسب شخص کو بچے کے مقام سے 

آگاه کر دے؛ اور
اس شخص پر الزم ہے کہ وه اس بچے کی دیکھ بھال اور   (4

حفاظت کی ذمہ داری اور حقوق سے دستبردار ہو کر مکمل 
طور پر اس بچے کو الوارث چھوڑ جائے۔

اکثر پوچھے 
الوارث بچوں کے تحفظ کی ایکٹ کی دفعاتگئے سواالت

1-866-505-SAFE 
(1-866-505-7233)



بحران میں والدین کے لیے مدد
اگر کسی متوقع یا نئے والدین کو بحران سے متعلق مشاورت،

حمل سے متعلق مشاورت، یا ذہنی صحت 
کی خدمات، کی ضرورت ہے تو، 

درج ذیل نمبر مددگار ثابت ہو سکتے ہیں:
• قومی خودکشی کی روک تھام کی الئف الئن:

 1-800-273-TALK (1-800-273-8255) 
• نیشنل رن اوے سوئچ بورڈ:

 1-800-RUNAWAY (1-800-786-2929) 
• 1-1-2 (ریاست بھر میں بہت سے عالقوں میں حوالہ جات 

دستیاب ہیں)  
• 1-1-3 (حوالہ جات، صرف نیویارک سڻی)

• LIFENET (نیویارک سڻی میں ذہنی صحت کے حوالہ 
جات کیلئے):

 LIFENET (1-800-543-3638)-800-1 (انگریزی)
 AYUDESE (1-877-298-3373)-877-1 (ہسپانوی)

8585-990-877-1 (کوریائی، مینڈارن، کینڻونیز)
TTY/TDD) 1-212-982-5284 سماعت سے معذور افراد 

کے لیے)
 1-800-230-PLAN :منصوبہ بند والدیت •

(1-800-230-7526)
www.plannedparenthood.org

• Prevent Child Abuse New York میں
1-800-CHILDREN :والدین کی ہیلپ الئن

 (1-800-244-5373)

گود لینے کا اختیار
اگر کوئی شخص اس طرح سے کسی شیر خوار بچے کو چھوڑ 
جاتا ہے جس میں قانون کی تعمیل ہوتی ہے اور وه شخص اس 

بات کا اظہار کرتا ہے کہ نوزائیده بچے کو گود لینے میں دلچسپی 
رکھتا ہے تو، اسے مقامی کاؤنڻی کے سماجی خدمات کے محکمہ 

(نیویارک سڻی میں، بچوں کے لئے انتظامیہ) سے رابطہ کی 
خدمات یا نجی (مجاز رضاکارانہ) اختیار کرنے والی ایجنسی کے 

پاس چھوڑ جائے۔
ان کے لیے رابطہ کی معلومات ڻیلیفون ڈائریکڻری میں یا 

OCFS کی ویب سائٹ پر مل سکتی ہے:
http://ocfs.ny.gov/adopt/agcymenu.asp

"...تحفظ، استحکام، اور ہمارے بچوں، خاندانوں اور 
برادریوں کی فالح و بہبود کو فروغ دیا جا رہا ہے... ۔"

Capital View Office Park
Washington Street 52

Rensselaer, NY 12144
اس پر ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں:

http://ocfs.ny.gov
الوارث بچوں کے تحفظ کی ایکٹ کے تحت شیر خوار بچے 

کو چھوڑنے کے لیے محفوظ مقامات سے متعلق معلومات 
کے لیے، کال کریں:

 1-866-505-SAFE (1-866-505-7233) 
نگہداشت اطفال، رضاعی نگہداشت، یا گود لینے کے بارے 

میں معلومات کے لیے، کال کریں:
 1-800-345-KIDS (1-800-345-5437) 

بچوں کے ساتھ مشتبہ زیادتی اور نظرانداز کیے جانے کی 
اطالع دینے کے لیے، کال کریں:

1-800-342-3720
(TTY/TDD) 1-800-638-5163

نابینا افراد کے لیے خدمات سے متعلق معلومات کے لیے، 
کال کریں:

1-866-871-3000
(TTY/TDD) 1-866-871-6000

معذوریوں کی ایکٹ والے امریکیوں کے مطابق، نیو یارک 
اسڻیٹ کا دفتر برائے بچوں اور خاندان کی خدمات 

 (Office of Children and Family Services)
درخواست کی بنیاد پر اس مواد کو مناسب شکل میں 

دستیاب کرائے گا۔

الوارث بچوں کے 
تحفظ کی ایکٹ:

صحت اور سالمتی کے 
پیشہ ور افراد کے لیے 
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