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ں؟یحقوق ہ ایک رےیم ںیصورت م یجرم کا شکار ھونے ک یکس  
 

 ہیاس بات سے باالتر کہ  –جرم کا شکار ھو جائے گا  یھوتا ھے ، کہ وه کس ںیاس بات کا پہلے سے پتہ نہ یکو بھ یکس
ھو ،  قسم کا جرم یاور کس یکوئ ایھو ،  ںیصورت م یزخم آنے ک یجسمان دیھو ، شد ںیصورت م یکترے ک بیج کیجرم ا

ھو جاتا ھے اور  شانیھے اور وه پر یضرور ھوت فیتکل ںیم رتصو یقسم کے جرم کا شکار ھونے ک یانسان کو کس کنیل
ےیکرنا چاھ ایچلتا کہ اُسے ک ںیپھر اکثر اُسے پتہ نہ  ےیجائزه  فراھم کرنے کے ل یابتدائ ںیکتابچہ آپ کو اس سلسلے م ہی - 

ںیھ وقحق ایھے اور آپ کے ک ینیکہاں سے مدد ل ںیصورت حال م یک ھے ، کہ آپ کو اس قسم ایگ ایک اریت  - 
 

مدد کون کر سکتا ھے؟ یریم  
  ںیمراکز م یان خدمات  –ھے  یجات یمشاورت اور مدد فراھم ک ںیمراکز م ےیگ ےیقائم ک ےیخدمات کے ل یک نیمتاثر

تیترب یخصوص ےیمشاورت کے ل مبتال  ںیصورت حال م یطرح ک یک یآپ ھ  جن کو ںیھ یکام کرت ںیمرد اور عورت افتہی 
ےیکام کرنے کا بہت تجربہ ھوتا ھے اس ل ےیلوگوں کے ل کرے گا یمدد بھٰ  یاور آپ ک یبات کو ُسنے گا بھ یہ سڻاف آپ کی   

یاتیگے ، مثال کے طور پر نفس ںیمدد کا بندوبست کر یمناسبت سے آگے آپ ک یوقوعہ ک ہی – عالج سے مدد یتھراپ ای   - 
 
جا سکتا ھے ایسے ل  ہاںیجائزه   کیکس جگہہ پر رابطہ کرنا ھو گا اس کا ا ںیکو اس سلسلہ م آپ  

ںیتھانہ سے مدد حاصل کر سکتے ھ سیآپ ھر پول ںیصورت م یدوسر سے  سیب ڻایکے آن الئن ڈ نیپھر جرم کے متاثر ای 
ھے یجا سکت یمدد حاصل ک دیمذ   

 

 
 

ھو گا ؟ ایھوں اور پھر اس کے بعد کرپورٹ کر سکتا  یجرم ک یکس طرح کس ںیم  
اگر آپ نے پہلے  – ںیسے رابطہ کر سکتے ھ شنیاسڻ سیپول یبھ ی، تو آپ کس ںیرپورٹ کرنا چاہتے ہ یجرم ک یآپ کس اگر

اور  سیحکام (پول یشیتفت ونکہیلے سکتے ، ک ںیھے ، تو آپ اس کو عام طور پر واپس نہ یسے رپورٹ درج کروا د یھ
ھوتا ہے یکرنا ضرور یرویپ یک رمطور پر ھر رپورٹ شده ج یادیبن ےیے ل) کوڻرزیکیپراس  – 

 
نیتوہ سےیکے جرائم (ج تینوع نیکچھ کم سنگ صرف کر  صلہیمتاثر فرد اس بات کا ف ںیکو پہنچنے والے نقصان) م دادیجائ ای 

 یپر ھ نےیرائم پر صرف درخواست دلئے اس قسم کے ج یاس  – ںینہ ایجا سکتا ہے  ایاس جرم پر مقدمہ چال ایسکتا ھے کہ آ
ھے  یجا سکت یک یپر اس وقت ھ نےیصرف درخواست د یرویپ ےیپر سزا کے ل ورط یاصول یعنیجاتا ھے :  ایمقدمہ قائم ک

 یجب آپ کو جرم کے ھونے اور مجرم ک  – ںیخواھش کر یجب متاثره شخص کے طور پر آپ  واضح طور پر اس ک
ےیچاھ ینیماه کے اندر اندر دے د نیدرخواست ت ہیے ، تو پھر آپ کو علم ھو جائ ںیشناخت کے بارے م  – 

 
ھو گا ؟ ایہے  ، تو ک یمشکل سے سمجھ آت ای  

یآت ںیمجھے جرمن زبان سمجھ نہ اگر جائے  یمدد ک یتو، آپ ک ںیاگر آپ رپورٹ درج کروانا چاھتے ھ – ںیبات نہ یکوئ تو 
حق حاصل ھے  کہ آپ  ہیتو آپ کو  ںیکروانا چاھتے ھ کارڈیر انیپر اپنا ب خاتون گواه کے طور ایاگر آپ مرد گواه  - یگ

ںیجا ئ یخدمات حاصل ک یخاتون مترجم  ک کیا ایمرد مترجم  کیا ےیکے ل  - 
 

ھے ؟ یھو سکت یرسائ یریمعلومات تک م یکونس ںیدلوانے کے مقدمے م سزا  
 ںیھو جائ ںیسے متعلق معلومات خود بخود حاصل نہ یارروائک ی،  تو آپ کو فوجدار ںیجرم کا شکار ہو گئے ہ یآپ کس اگر

 ںیمعلومات حاصل کرنا چاھتے ھ ںیآپ اس بارے م ںیکو کہہ د سیوقت پول یکہ آپ اس یھو گ ہیبات  نیسب سے بہتر – یگ
لیخواھش ھے تو پھر آپ کو مندرجہ ذ یکوئ یاس طرح ک یاگر آپ ک – ںیمعلومات حاصل کرنا چاھتے ھ یاور کونس کے  

جائے گا ایمطلع ک ںیبارے م : 
 
یملے گ قیتوث یریمختصر تحر کیا ںیرپورٹ کے بارے م یسزا دلوانے وال یآپ کو آپ ک •  - 
ھے کہ  ہیجائے گا ، جس کا مطلب  ایمطلع کر د ںیتو آپ کو اس بارے م یھوئ یمعطل کر د ینے کارروائ وڻریکیاگر پراس •

جائے گا ایک ںینہ شیے پاستغاثہ کے لئ ںینامہ کو عدالت م تیشکا  - 
جائے گا کہ  ایبتا یبھ ہیاور  یھوگ ریوقوع پذ یکارروائ ی، کہ کب اور کہاں عدالت یجائے گ ید یآگاھ ںیآپ کو اس بارے م •

ھے ایگ ایکرنے کا الزام عائد ک ایملزم پر ک یعنیاس پر   - 
 یکوئ ایھے  ایگ ایکر د یاس کو بر ایھے کہ  ک ہیجائے گا ، جس کا مطلب  ایسے مطلع ک جےیعمل کے نت یآپ کو عدالت •

ھے ایگ ایختم کر د یمقدمے کو ھ ایک ایھے  ییگ یسزا دے د  - 
ھے ںیمجرم قرار پانے واال شخص حراست م ایملزم   یعنیوه  ایکہ ک یگ ںیجائ یمعلومات فراھم ک ںیآپ کو اس بارے م •  - 
شخص کا آپ سے رابطہ کرنا  ممنوع   افتہیرم قرار پانے والے سزا مج  ایآپ کو اس بات سے باخبر رکھا جائے گا کہ ک •

ھے ایگ ایقرار د  - 
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نقول حاصل کرنے کے  یک زاتیدستاو یفائل ک ایفائل کے متعلق معلومات  یاپن ںیم ںیمقدمات م یکے عالوه آپ انفراد اس

کے بعد جائے حادثہ کا خاکہ حاصل  حادثے فکیڻر کیمعلومات آپ ا ہیمثال کے طور پر  - ںیدرخواست دے سکتے ہ ےیل
 یکرنے کے لئے ضرورت پڑ سکت یخرچے کا دعو ایآپ کو  نقصانات کا اندازه  یجس ک ںیلے سکتے ھ ےیکرنے کے ل

جائے گا) تو  ایبتا دیمز چےین ںیکے بارے م یمدع یرکھتے (اضاف ںیبننے کا حق نہ یمدع یاضاف ںیاگر آپ سماعت م -ھے 
پڑ  رتضرو ایک یک نےیفائل ل یکہ آپ کو ان معلومات ک یوضاحت کرنا ھو گ یاس بات ک یعنی،  یھو گ یآپ کو وجہ بتان

ھونا ممکن ہو سکتا ہے یاس سے مثتسن ںیمقدمات م یانفراد-ھے  ییگ  - 
 

یگواہ یخاتون گواه کے طور پر آپ ک ایمرد گواه  کیا  
ںیکے حامل ھ تیبہت اھم ےیه کے طور پر اس مقدمے کے لخاتون گوا ایتو، آپ مرد گواه  ںیآپ جرم کا شکار ہو گئے ہ اگر  

 نےید یگواہ یبھ ںیعدالت م ںیآپ کو بعد م ںیبہت سے معامالت م  - ںیھ تےیکے سامنے د سیپول انیعام طور پر آپ اپنا ب -
یمثال کے طور پر اگر آپ ملزم سے شاد ں،یقسم کے مقد مات م یلمعمو ریصرف کچھ غ –کے لئے جانا پڑے گا  ںیشده ہ   ای 

 یھے کہ آپ کو کچھ کہنے ک ہی، جس کا مطلب  ںیسے انکار کر سکتے ہ نےید انیتو، پھر آپ ب ںیملزم کے رشتہ دار ھ
ھے ںیضرورت نہ  - 

 
خاص  یھے اگر  کس یجا سکت ید تیرعا یاس سب سے بھ –سماعت کے دوران اپنا نام اور پتہ بتانا ھو گا  یآپ کو اپن کنیل

ھو  ید ینے دھمک یھو سکتا ھے کہ آپ کو کس سےی. مثال کے طور پر اہی  -رت حال  موجود ھو صو یقسم کے خطرے ک
ںیم سیجائے گا اگر آپ نے اس ک ایکہ آپ پر تشد د ک پتہ  یآپ کو اپنا ذات ںیصورت حال م یاس طرح ک - ید یگواہ یاپن 

آپ تک پہنچا  عےی، جس کے ذر ںیا سکتے ھمختلف پتہ بت کیا یآپ اس کے بجائے کوئ کنیل –ہے  ںیضرورت نہ یبتانے ک
کا پتہ دے  میتنظ ییگ یبنائ ےیمدد کے ل یک نیجرم کے متاثر ےیمثال کے طور پر آپ اپنے رابطے کے ل  -جا سکتا ھو 

ںیسکتے ھ  - 
 

ناید انیخاتون گواه کے طور پر ب ایگواه  مرد کتا ھے صورت حال کا باعث بن س یمعمول ریغ کیطور پر آپ کے لئے ا ینیقی 
کو ساتھ لے  یکس ےیپوچھ گچھ کے ل یتو  آپ اپن ںیلہذا اگر آپ چاھ –دباؤ آ سکتا ہے   ادهیوجہ سے آپ پر بہت ز یجس ک

ںیآ سکتے ہ یکر بھ ایھے  یھو سکت یرشتہ دار بھ یکوئ یآپ ک ایھو سکتا ھے  یبھ اررشتہ د یآپ کا کوئ ہی - آپ کا  ہی 
یھو سکتا ھے اور کوئ یدوست بھ یکوئ  یاس شخص کو سماعت کے دوران موجود رھنے  ک -ھے  یھو سکت یبھ یلیسہ 

طور پر آپ  ینیقی  –جا سکتا ہے  ایاس بات کو خارج االمکان ک ںیمقدمات م یمعمول ریھے اور صرف غ یجا سکت یاجازت د
لیمرد وک یکس سماعت  ےیکے ل آپ ںیخاص صورت حال م یبلکہ کس  – ںیآ سکتے ھ یکے ہمراه بھ لیخاتون وک یکس ای 

لیمرد وک کیکے دوران حکومت کے اخراجات پر ا  ہیاگر آپ  – ںیھ یجا سکت یخدمات فراہم ک یک لیخاتون وک کیا ای 
کر رھا  وڻریکیھے ، پبلک پراس یکر رھ سی، اس بات سے باالتر کہ وه  پول ئےپوچھ گچھ کے ل یکہ آپ کو اپن ںیسمجھتے ھ

اس   یسے پہلے ھ نےید انیضرورت ھے تو آپ اپنا ب یمدد ک یک یکس ےیکے ل نےیھ دھے ، اپنا سات یعدالت کر رھ ایھے 
سماعت کر رھا ھے یشیتفت یجو آپ ک ںیپوچھ  ل ںیشخص سے اس بارے م  !  

 
مقدمے  ےیھوں ، تو اس بات کا امکان موجود ھے کہ ان کے ل ےیجرم کا شکار ھو گ یجنس ایتشد د  ینوجوان کس ایبچے  اگر

طرح  کیکے دوران ا یکاروائ یجائے جو کہ مقدمے ک ایکا بندوبست ک تیورانہ مد د اور حما شہیت کے دوران پتمام مد یک
 یجنس ایتشدد  نیسنگ یک سای، ج ںیمقدمات م یکچھ خاص قسم کے انفراد  -ھے  یجات یک ںیشکل م یک تیحما یاتینفس یک

  –ھے  یجات یہے جو کہ ان کو فراھم ک یضرورت ہوت یک تیحما یاس طرح ک یکو بھ نیبالغ متاثر ںیم سوںیجرائم کے ک
شکار ھونے  کااس جرم  تیحما یاتینفس ہیکے دوران  یکاروائ یھو جائے  تو مقدمے ک قیطرف سے تصد یاگر عدالت ک

سیپول ںیاس سلسلے م  –ھے  یجات یمفت د  ےیوالے شخص کے ل ںیسہولت سے رابطہ قائم کر یوکڻم سپورٹ ک ای   ہی  - 
ںیمعلومات فراھم کر سکتے ھ یھر قسم ک دیرے آپ کو مزادا  یکاروائ ک یسوشل پروسس ک ئکویسا  یپر بھ ٹیآپ کو انڻرن - 

سوشل  ئکوی" سا ئڻلیڻا کیمعلومات ا ہیاور وہاں آپ  ۓکھید یۓاس کے ل ںیہ یگئ معلومات مل سکت یۓکے ل  یھمراھ
  پر دیکھ سکتے ہیں ویب سایئڈ www.bmjv.de/opferschutz پروسس کی ھمراھی
 

ھے ؟ یشرکت ھو سکت ںیم یکاروائ یکے طور پر جرم  کے مقدمے ک یمدع کیخاتون شر ای  
یمدع کیمرد شر کیا یریم ایک یمدع کی، تو آپ مرد شر ںیکے جرائم کا شکار ھوئے ھ تیآپ بعض خاص نوع اگر   ای 

ان خاص قسم کے جرائم کا مطلب کچھ   – ںیحصہ لے سکتے ھ ںیم یکاروائ یکے طور پر مقدمے ک یمدع کیخاتون شر
 ںیکا جرم جس م قسماس  ایاستحصال، اقدام قتل  ی، جنس ی، مثال کے طور پر عصمت در ںیھ یھوت ںیواردات یاس طرح ک

حقوق  یآپ کو خصوص  ںیم سیاس طرح کے ک  –ھو  ایگ ایرشتہ دار کا قتل ک یبیخاتون قر ایرشتہ دار  یبیمرد قر یکس
 شہیہم ںیسماعت م یگواہوں کے برعکس عدالت نیخوات ایمرد گواہوں  گریھے ، کہ  آپ  د ہیجس کا مطلب  – ںیحاصل ہ

ںیشرکت کر سکتے ہ  -  
 

کون ادا کرتا ہے؟ سیف یک لیوک رےیم ای  
لیوک یری ، تو آپ کو اس کے اخراجات برداشت کرنے  ںیے ھمدد حاصل کرنا چاھت یک لیوک یکس ںیآپ اس سلسلے م اگر 

اخراجات ادا  یکے قانون لیان کو اپنے وک ایہے تو اس کو   ییگ یسزا سنا د یاگر ملزم کو اس کے جرم ک - ںیپڑسکتے ھ
کر  اصل الگت ادا یھوتے کہ وه اپنے مقد مے ک ںیقابل نہ سھو ا ییگ یتاہم تمام افراد جن کو سزا سنا د –گے  ںیکرنا پڑ

ںیاخراجات خود برداشت کرنے پڑ ہیھے کہ آپ کو  یھو سکت دایصورت حال پ یلہذا اس طرح ک - ںیسک  - 
 

http://www.bmjv.de/opferschutz
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ںیآپ عدالت م ںیکے مقد مات م تینوع یمعمول ریخاص غ کچھ لیخاتون وک کیکہ آپ کو ا ںیدرخواست دے سکتے ھ ہی    ای 
کہ مثال  سایجاتا ھے ، ج ایک ںیصورت م یقسم کے جرائم ک نیبہت سنگ ہی  -جائے  ایک ایخرچ پر مہ یسرکار لیمرد وک کیا

ںیصورت م یھونے ک ریپذ قوعجرائم و یجنس ایقسم کا تشد د  دیکے طور پر شد رشتہ دار، مثال کے  یبیقر یپھر اگر کوئ ای 
اس بات  ںیمقدمات م اس قسم کے  -ھو  ایگ ایمار د ںیم یمجرمانہ کاروائ یقسم ک یخاوند  کس ایزوجہ  ن،یطور پر. بچے، والد

ںیاثاثے موجود ھ یپڑتا  کہ آپ کے کوئ ںیفرق نہ یبھ یسے کوئ ںیھ ںیموجود نہ ای   - 
 

 یمال ںیکے اخراجات حاصل کرنے کے لئے عدالت م نےیمشوره  ل یسے قانون لیآپ وک یبھ ںیقسم کے مقدمات م یدوسر
ںیمدد کے لئے درخواست دے سکتے ہ بہت کم  یھو سکتا ھے کہ اگر آپ ک ںیحال م صورت یمعاملہ اس طرح ک ہی  – 

یمرد مدع کیشر کیھو اور آپ ا یآمدن طور پر  یشامل ہونے کے قانون ںیم یپر کارروائ ورکے ط یخاتون مدع کیشر ای 
 - اھل ھوں
 

کا معاوضہ فیکا معاوضہ اور تکل نقصان  
وجہ سے اس کا  یک فیآپ اس تکل ایتو ک وجہ سے نقصان برداشت کرنا پڑا ھے یھونے ک ریجرم کے وقوع پذ کیکو ا آپ

 یکے دوران ھ یکارروائ یعدالت ےیملزم کو سزا دلوانے کے ل  یآپ اس بات کا دعو ای؟ ک ںیمعاوضہ وصول کرنا چاھتے ھ
درخواست  کیآپ کو ا ےیاس کے ل کنیل  -کار)  قہی. آسنجن طرہادممکن ھے (نام ن ہیطور پر  ی؟  اصول ںیکرنا چاھتے ھ
ھو یجب آپ نے جرم ھونے کے خالف رپورٹ درج کروا د ںیکر سکتے ھ ںیآپ اس صورت م سایا – ینا ہوگجمع کروا   

 
ےیھر قسم کا راستہ کھال ھے کہ آپ اپنے نقصانات کے معاوضے کے ل ےیآپ کے ل نایقی کے  فیتکل یآپ کو پہنچنے وال ای 

عدالت کے  یکہ آپ اسے فوجدار ںینہ یضرور یعنی،  ںیکر شیپ ںیمقدمے م یاور عدالت یدعووں کو کس ےیمعاوضے کے ل
 یپر بھ ہاںیبہت کم ھے تو آپ  یآمدن یاگر آپ ک – ںیکر سکتے ھ شیپ یبھ ںیبلکہ آپ اسے سول عدالت م ںیکر شیسامنے پ

ںیدرخواست دے سکتے ہ ںیمدد کے لئے عدالت م یمشاورت  کے لئے مال یکے ساتھ  قانون لیوک   
 

ں؟یحقوق ہ ایاور ک رےیکے عالوه م اس  
 ےیصحت کا نقصان ہوا ہے؟  تو پھر آپ جرم کا شکار ھونے والوں کے ل یوجہ سے آپ ک یپُر تشدد د جرم  ھونے ک ایک

 یتھراپ یاتینفس ایعالج   ی، جو کہ  طب ںیسے اس کے اخراجات وصول کر سکتے ھ استیمعاوضے کے قانون کے تحت ر
 ایمہ ی) بھئریچ لیوالکر ، وہ ےیاوزار (مثال  چلنے کے ل یادامد ںیور اس ما  ںیھونے والے اخراجات ھوتے ھ ںیشکل م یک

ںیجاتے ھ ےیک اس سلسلے   - ںیجاتے ھ ےیادا ک رهیکے نقصان کا ازالہ) وغ یمعاوضہ (مثال. آمدن عےیپھر پنشن کے ذر ای 
ںیدے سکتے ھ عےیکے ذر سیپول یھ ںیمختصر درخواست آپ شروع م کیا ںیم  -  

 
 یمحکمہ انصاف ک ی، تو آپ وفاق ںیکے جرائم کا شکارھوئے ہ یدہشت گرد ایطرف سے حملوں  یہاپسندوں کآپ انت اگر

 جانب سے مالی امداد کے لئے درخواست دے سکتے ہیں –  اس سلسلے میں مطلونہ شرائط اور طریقہ کار کے
www.bundesjustizamt.de بارے  میں آپ کو یہاں سے آگاھی ھو جائے گی 
:(Härteleistungen/Opferhilfe)مطلوبہ الفاظ: 
 

 - ںیحاصل ھو جاہ یحقوق بھ گریکے تحت د کٹیا کشنیآپ کو تشدد پروڻ دیتو شا ںیتشدد کے شکار  ھوئے ھ لویگھر اگر
ںیکورٹ م یملیمثال کے طور پر آپ ف ممانعت  یرمہ کو آپ سے رابطہ کرنے کمج ایکہ  مجرم  ںیدرخواست دے سکتے ہ ہی 

مجرمہ  ایہے کہ آپ جس مجرم  یاجازت دے سکت ہیآپ کو  ےحاالت کو مد نظر رکھتے ھوئ یعدالت خصوص  -جائے  یک
رھنے کے  لےیاک ےیاکڻھے ره رھے تھے ، اس اپارڻمنٹ کو اب آپ اپنے ل ںیاپارڻمنٹ م کیساتھ ا کیا ںیم یکے ساتھ ماض

ںیاستعمال کر ےیل ںیدرخواست یضرور ںیاس سلسلہ م  -  آپ  ایں  یسکتے ھ جیطور پر بھ یریعدالت کو تحر یتو آپ ضلع ای  
ھے  ںیضرورت نہ یکوئ یآپ کو اس بات ک – ںیبذات خود جا کر جمع کروا سکتے ھ ںیعدالت م یان درخواستوں کو ضلع

لیمرد وک یکس ںیکہ آپ اس سلسلہ م ںیکر ایکے طور پر مہ یمائندگطرف سے ن یکو خود ک لیخاتون وک ای   - 
 

ھوتا ہے؟ ایکے شکار ھونے والے کا متبادل معاوضہ ک جرم  
 یجات یمدد ک یخاص طور پر سزا والے جرم کے شکار ھونے والے ک ںیاس طرح کے مقدمے کو کہا جاتا ھے ، جس م ہی

کے برعکس مجرم  یم مجرمانہ کارروائعا ںیاس م  -جاسکے  ایھے اس کا ازالہ ک یھوئ یساتھ جو ناانصاف یھے تاکہ اس ک
وجہ  یجاتا ھے کہ مظلوم کو اس کے جرم ک ایسے اور براه راست اس بات سے مطلع ک قےیمجرمہ کو بڑے ڻھوس طر ای

اور  یاوینقصانات دن ہی  -تاکہ اس کو اس کا احساس ھو سکے  ںیھ یبرداشت کرنا پڑ ںیسے کونسے نقصانات اور چوڻ
ںیوجہ سے اُڻھانے پڑتے ھ یجو کہ ظلم کا شکار ھونے والے کو سزا والے جرم ک ںیھو سکتے ھ یبھ یظاھر ای    یذہن ہی 

شکل  یک یماریوجہ سے ب یھونے والے خوف ک دایوجہ سے پ یک ریجو کہ اس جرم کے وقوع پذ ںیھو سکتے ھ یزخم بھ
 یمظلوم ک ںیصورت م یبھ یا کسکرن ایجرم کے شکار ھونے والے کو اس کا متبادل معاوضہ مہ – ںیظاھر ھوتے ھ ںیم

 تیمجرمہ نہا ایھے جب مجرم  یجات یک ںیم رتصو یصرف اس یکاروائ ہیجا سکتا اور  ایک ںیکے خالف نہ یمرض
جرم کا شکار ھونے والے کا  ںیمناسب صورتوں م -ھو  اریت ےیکے ل نےیل یذمہ دار یکے ساتھ اپنے جرم ک یدگیسنج

امن  یقانون انیکے درم وںیو حل کرنے کا خود بخود موجب بن جاتا ھے اور دونوں پارڻمعاوضہ مظلوم کے ساتھ  تنازعات ک
وڻریکیپراس یبلکہ اکثر اس قسم کا مقد مہ عوام  –اپنا کردار ادا کرتا ھے  یبھ ںیم یلبحا یک  زیتجو یھ عےیکے ذر سیپول ای 

 یمقدمے ک ہیھوتا ھے بلکہ  ںیتعلق نہ یے کوئس یکارروائ یاصل سزا دلوانے وال یتاھم اس کا مقدمے ک  -جاتا ھے  ایک
 یخدمات حاصل ک یاور اداروں ک وںیجنسیا یخصوص ےیاس کے ل –جاتا ھے  ایسے باالتر ھو کر ک یکارروائ یفوجدار

تیترب ںیجن م ںیھ یجات ںیثالث اور ثالثہ ھوتے ہ افتہی   - 

http://www.bundesjustizamt.de/
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پائے  بیداروں کے متعلق ، جو کہ آپ کے قرکا شکار ھونے والے کے معاوضے کے متعلق اور اس سے منسلکہ ا جرم

ںیکے پتہ سے رجوع کر ٹیاس انڻرن ےیمعلومات حاصل کرنے کے ل دی، مذ ںیجاتے ھ  :  
www.toa-servicebuero.de/konfliktschlichter  
www.bag-toa.de یا پھر یہاں دیکھیں  
 

روابط ےیکے ل یرھنمائ دیاور مذ کتابچے   
 ےیکے تحفظ کے  ل نیوزارت انصاف اور صارف یوفاق ےیمعلومات کے ل یھر قسم ک ںیحفاظت کے بارے م یک نیمتاثر

کے  ٹیانڻرن حدهیعل دهیعلح ںیصوبے کے بارے م کیوھاں پر آپ ھر ا – ںیکے سر ورق سے رجوع کر ٹیانترن ےیبنائے گ
ھے) اور جرم کا  ایگ اید یاداره برائے وکڻم سروسز کا حوالہ بھ یمقام ںی(جس م ںیروابط کا پتہ معلوم کر سکتے ھ عےیذر

جاتا ھے ایپا یبھ سیب ڻایکا آن الئن ڈ نیشکار ھونے والے متاثر   : 
 (ODABS): www.bmjv.de/opferschutz  
 

یگ ںیمل جا ئ ںیبرو شرز م لیمعلومات آپ کو مندرجہ ذ دیمف گرید  : 
.”Opferfibel”  - " کتابچہ ےیلیک نیمتاثر "   
.”Ich habe Rechte”  - " ںیحقوق ہ رےیم  "   
.”Mehr Schtuz bei häuslicher Gewalt ”  - " تحفظ ادهیسے ز ادهیتشدد کے خالف ز لویگھر  "   
.”Beratungs- oder Prozesskostenhilfe ”  - "  امداد ےیکے ل سیف یقانون ایمشاورت "   
 ( www.bmjv.de/publikationen دیکھیے) 
.”Hilfe für Opfer von Gewalttaten”  - " کے لئے مدد نیتشدد کے متاثر  "   
www.bmas.de (ڈھونڈنے کیلیے الفاظ: تشدد کے متاثرین کے لئے مدد)  
 

شده مواد کا آرڈر شائع  
  www.bmjv.de :انڻرنیٹ

عےیکے ذر پوسٹ : Publikationsversand der Bundesregierung, 
Postfach 48 10 09, 18132 Rostock 

کسیف 1 272 272 18) 030: (فونیلیڻ : (030) 18 10 272 272 1 
 
 

http://www.toa-servicebuero.de/konfliktschlichter
http://www.bag-toa.de/
http://www.bmjv.de/opferschutz
http://www.bmjv.de/publikationen
http://www.bmas.de/
http://www.bmjv.de/
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یساکسون درین   
ںیمعلومات درج ہ ںیجرم کا شکار  اور نقصان اڻھانے والے کے حقوق کے بارے م یکس ںیمعلومات کا نوڻس جس م کا  

 
 یک یساکسون دریکے ن لپیھ کے نیدفاتر  متاثر یۓمدد کے ل یک نیاور متاثر نیمتاثر ںیجرائم م یریتعز ںیم یساکسون درین

ںیموجود ہ یۓمدد کرنے کے ل یبھ  ںیمیتنظ   
 
 : یہ متاثرین کی ھیلپ کے لیۓ واضح مدد کے پروگرام رکھتے ہیں

بھال اور مشاورت کھید یاتی۔ نفس  
نیثالث یۓمدد اور مشاورت کے ل دی۔ مز  

یۓکے ل یھمراھ یکے مواقع پر آپ ک یتقرر یحکام ، وکالء اور ڈاکڻر ک ی۔ قانون   
مدد یۓکے ل نےید ںی۔ درخواست  

معلومات یۓامداد اور حقوق کے ل ی۔ مال  
 
 : یہ امدادی دفاتر آپ کو مندرحہ ذیل شھروں میں مل سکتے ہیں

برگ، اولڈن برگ ونےیل ئم،یہا لڈسیھانور، ھ ن،ینگیبرگ، گؤئ ڻ وکےیب ئس،یبراؤن شوا چ،یاؤر ،  
۔ ںیم ردنیبروک، سڻاڈا اور و اوسنا  

 
ئڈیسا بیو ںیسکتے ہ کھیآپ د ںیتمام معلومات ، اور ان پتہ جات کے بارے م ںیاور دفاتر کے بارے م شکشیپ اس  

www.opferhilfe.niedersachsen.de  
 

میتنض یائ دفاتر کمدد کرنے کے ادارے صوب یجرائم کا شکار ہونے والوں ک ںیم یساکسون درین ہی   
  WEISSER RING e.V. ( www.weißer-ring.de ) کے تعاون کے ساتھ کام کرتے ہیں ۔   
 

۔ ںیکرتے ہ تیشدت سے حما  یکے عالوه مخصوص ضرورت کے مواقع پرآپ ک یھمراھ ںیسوشل پروسس م ئکویسا ہی   
ںیہ یجا سکت یپر ل ئڈیسا بیو ۓگ یۓد ےچیمعلومات ن یۓکے ل اس  : 

www.mj.niedersachsen.de (ڈھوڈنے کے لیۓ لفظ: psychosoziale Prozessbegleitung). 
 

ر مل سکتا ہےپ ئڈیسا بیو ۓگ یۓد چےیآپ کو ن ئزهیمعلومات اور ان کا جا یادیبن یۓکے ل یاور ھمراھ تیحما یک آپ  
www.opferschutz-niedersachsen.de . 

http://www.opferhilfe.niedersachsen.de/
http://www.weisser-ring.de/
http://www.mj.niedersachsen.de/
http://www.opferschutz-niedersachsen.de/

