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قانون
 قانون برائے انسداد تشدد

دانستہ کو کسی دوسرے شخص کے جسم ، صحت یا آزادی  ،ایکٹ تحفظ کے خالف تشدد
طریقہ  اکے سول قانون ک دینے  سے تحفظ ی ہونے زخمطور پر اور غیر قانونی 

پیش کرتا ہے ، قطع نظر اس سے کہ یہ حرکتیں کسی گھریلو برادری کے کار 
تحفظ برائے تشدد  بھی اس سے باہر۔ نفسیاتی تشدد کو دائره کار میں ہو یا

کے ایکٹ کے تحت شامل کیا گیا ہے: واضح طور پر جب دھمکیوں اور غیر معقول 
ہے ، بالواسطہ طور پر جب اس سے صحت کو کا مسلہ ہوتا طور پر ہراساں کرنے

 نفسیاتی یا جسمانی نقصان پہنچا 
 

 درخواستیں
سکتے ہیں؟ ائر کرآپ کیا درخواستیں د  

پر پابندی قریب آنےاور  ہ کرنےمثال کے طور پر ، رابط  
شخص پر ، جہاں آپ باقاعدگی سے  تشدد کرنے والے آپ درخواست کرسکتے ہیں کہ

ہیں وہاں جانے یا آپ سے رابطہ کرنے پر پابندی عائد کردی جائے۔  آتے جاتے
الگو ہوتا ہے۔یہ ٹیلیفون ، ایس ایم ایس ، فیکس اور ڈیجیٹل میڈیا پر بھی   

 یا اپارٹمنٹ کرایہ پر لینا
۔ اس یںره سکتے ہ اکیلےیا آپ درخواست دے سکتے ہیں کہ آپ اپارٹمنٹ میں 

اور قربت پر پابندی کے لئے  ہ کرنےکے عالوه ، اپنے اپارٹمنٹ سے رابط
ہے شامل شخص بھی کرایے کے معاہدے میں  کرنے واال درخواست دیں۔ اگر تشدد

تک اپارٹمنٹ  ماه 6 ذیاده سے ذیاده  آپ ہونے کے بعدجسمانی تشدد تو 
اپنے اگلے  ساتھ ۔ اس سے آپ امن اور سالمتی کےسکتے ہیں استعمال کر اکیلے

ہے۔جاتا  کرنے کا وقت مل  کو واضح اقدامات
اخراجات

اخراجات ہوسکتے ہیں۔ ضروریکاروائی کے لئے عدالتی  
 نفاذ کے لئےقانون کے  •

 (وکیل) لئےے ندگی کیئآپ کی قانونی نما •

 دگی کے لئےئینشخص کی قانونی نما تشدد کرنے والے •

 مشوره
 صولح کے ہے تو مشوره اور / یا قانونی امداد رقم کی کمیاگر آپ کے پاس 
 کا امکان ہے۔

:درکار ہیں وقانونی امداد کی درخواست کے لئے آپ ک :
 وغیره۔  ALG IIآپ کی آمدنی کا ثبوت: کمائی کا سرٹیفکیٹ ، •
اخراجات ، کوئی قرض ،  کے آپ کے اخراجات کا ثبوت: کرایہ ، انشورنس •

 ادائیگی وغیره۔ نان نفقہ کی

اگر آپ کی اپنی آمدنی نہیں ہے تو ، آپ کو اس کے بارے میں ایک بیان حلفی 
 دینا ہوگا۔

قانون
 قانون برائے انسداد تشدد

دانستہ کو کسی دوسرے شخص کے جسم ، صحت یا آزادی  ،ایکٹ تحفظ کے خالف تشدد
طریقہ  اکے سول قانون ک دینے  سے تحفظ ی ہونے زخمطور پر اور غیر قانونی 

پیش کرتا ہے ، قطع نظر اس سے کہ یہ حرکتیں کسی گھریلو برادری کے کار 
تحفظ برائے تشدد  بھی اس سے باہر۔ نفسیاتی تشدد کو دائره کار میں ہو یا

کے ایکٹ کے تحت شامل کیا گیا ہے: واضح طور پر جب دھمکیوں اور غیر معقول 
ہے ، بالواسطہ طور پر جب اس سے صحت کو کا مسلہ ہوتا طور پر ہراساں کرنے

 نفسیاتی یا جسمانی نقصان پہنچا 
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 مشوره
 صولح کے ہے تو مشوره اور / یا قانونی امداد رقم کی کمیاگر آپ کے پاس 
 کا امکان ہے۔

:درکار ہیں وقانونی امداد کی درخواست کے لئے آپ ک :
 وغیره۔  ALG IIآپ کی آمدنی کا ثبوت: کمائی کا سرٹیفکیٹ ، •
اخراجات ، کوئی قرض ،  کے آپ کے اخراجات کا ثبوت: کرایہ ، انشورنس •

 ادائیگی وغیره۔ نان نفقہ کی

اگر آپ کی اپنی آمدنی نہیں ہے تو ، آپ کو اس کے بارے میں ایک بیان حلفی 
 دینا ہوگا۔

قانون
 قانون برائے انسداد تشدد

دانستہ کو کسی دوسرے شخص کے جسم ، صحت یا آزادی  ،ایکٹ تحفظ کے خالف تشدد
طریقہ  اکے سول قانون ک دینے  سے تحفظ ی ہونے زخمطور پر اور غیر قانونی 

پیش کرتا ہے ، قطع نظر اس سے کہ یہ حرکتیں کسی گھریلو برادری کے کار 
تحفظ برائے تشدد  بھی اس سے باہر۔ نفسیاتی تشدد کو دائره کار میں ہو یا

کے ایکٹ کے تحت شامل کیا گیا ہے: واضح طور پر جب دھمکیوں اور غیر معقول 
ہے ، بالواسطہ طور پر جب اس سے صحت کو کا مسلہ ہوتا طور پر ہراساں کرنے

 نفسیاتی یا جسمانی نقصان پہنچا 
 

 درخواستیں
سکتے ہیں؟ ائر کرآپ کیا درخواستیں د  

پر پابندی قریب آنےاور  ہ کرنےمثال کے طور پر ، رابط  
شخص پر ، جہاں آپ باقاعدگی سے  تشدد کرنے والے آپ درخواست کرسکتے ہیں کہ

ہیں وہاں جانے یا آپ سے رابطہ کرنے پر پابندی عائد کردی جائے۔  آتے جاتے
الگو ہوتا ہے۔یہ ٹیلیفون ، ایس ایم ایس ، فیکس اور ڈیجیٹل میڈیا پر بھی   

 یا اپارٹمنٹ کرایہ پر لینا
۔ اس یںره سکتے ہ اکیلےیا آپ درخواست دے سکتے ہیں کہ آپ اپارٹمنٹ میں 

اور قربت پر پابندی کے لئے  ہ کرنےکے عالوه ، اپنے اپارٹمنٹ سے رابط
ہے شامل شخص بھی کرایے کے معاہدے میں  کرنے واال درخواست دیں۔ اگر تشدد

تک اپارٹمنٹ  ماه 6 ذیاده سے ذیاده  آپ ہونے کے بعدجسمانی تشدد تو 
اپنے اگلے  ساتھ ۔ اس سے آپ امن اور سالمتی کےسکتے ہیں استعمال کر اکیلے

ہے۔جاتا  کرنے کا وقت مل  کو واضح اقدامات
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 مقامی عدالت
 آپ کہاں درخواستیں جمع کر سکتے ہیں؟

 ہے؟ذمہ دارکون سی عدالت 
:کے لیے  Groß-Gerau 
Amtsgericht 

Familiengericht 
Groß-Gerau 

––––– 
Europaring 11-13, 64521 Groß-Gerau 

06152 170-02 
بجے  12بجے تا  9سے جمعہ صبح  سوموار

Rüsselsheim کے لیے
 Amtsgericht

Familiengericht 
Rüsselsheim 

––––– 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 45, 65428 Rüsselsheim 

06142 -203-199 
بجے 12تا  8:30سے جمعہ صبح موارسو   

 :ہاںہیں ج اپنی پسند کی عدالت میں درخواست جمع کروا سکتے کیس ضلع اآپ 
 کا ارتکاب کیا گیا ، جرم •
 کارروائی کے لئے فریقین کا مشترکہ گھر یا •
 ی رہائش کی جگہک (مرد یاعورت)مدعا علیہ •
 

 زاتیدستاو
ں؟یجمع کرواتے ہ سےیک ںیدرخواست یاپن آپ
۔ اس ںیکرسکتے ہ شیپ ںیکے تحت درخواست کٹیا برخالف تشددتحفظ خود  بذات آپ

 ن کی مشاورتا کنیہے ، ل ںیضرورت نہ یک ینمائندگ یآپ کو قانون لیےکے 
 ۔ںیکر شیپ ںیدرخواست یہے۔ آپ جلد سے جلد اپن یمددگار ثابت ہوسکت

 یگ ںیجائ یک کارڈیر عہیکے ذر عدالتی مددگار ںیدرخواست ی، آپ ک ںیم دفتر
 ۔یگ ںیجائ یک شیجج کے سامنے پ یملیاور ف

ہے کہ  یکرنا ضرور انیب ہی۔ ا ہوتی ہےکرن یاریت پیشگی یکو درخواست ک آپ
فوٹو ،  سےی(ج ںیہوا اور ، اگر ممکن ہو تو ، ثبوت فراہم کر ایواقعتا ک

اس  کا جہاں آنا جانا ہوتا ہےآپ  ںیم یزندگ ی)۔ روزمره کٹیفکیسرٹ کلیڈیم
نزدیک آنے پر ممانعت اور  ہ۔ آپ ان مقامات کے لئے رابطںینوٹ بنائ کیکا ا

 ں۔یدے سکتے ہ درخواستکے لئے 
 

 النا چاہئے؟ ایآپ کو اپنے ساتھ ک یےدرخواستوں کے ل یتشدد سے بچاؤ ک
 کاغذات یشناخت •
 ہے یگئ یدرج کرائ  رپورٹ کہ ٹیفکیسرٹ کا سیہو تو پول ابیدست اگر •
 نامہ قیتصدا ک سیپولا بے دخل کرنے ک اپارٹمنٹ سے •
 ٹیفکیسرٹ کلیڈیم وں سے متعلقزخم •
 اگر ممکن ہو تو ، گواہوں کے پتے اور حلف نامے •
 گھر سے بیدخلی کی صورت میں کرائے کا معائده •
 تشدد کرنے والے کا موجودی پتہ•
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 ہے؟ذمہ دارکون سی عدالت 
:کے لیے  Groß-Gerau 
Amtsgericht 

Familiengericht 
Groß-Gerau 

––––– 
Europaring 11-13, 64521 Groß-Gerau 

06152 170-02 
بجے  12بجے تا  9سے جمعہ صبح  سوموار

Rüsselsheim کے لیے
 Amtsgericht

Familiengericht 
Rüsselsheim 

––––– 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 45, 65428 Rüsselsheim 

06142 -203-199 
بجے 12تا  8:30سے جمعہ صبح موارسو   

 :ہاںہیں ج اپنی پسند کی عدالت میں درخواست جمع کروا سکتے کیس ضلع اآپ 
 کا ارتکاب کیا گیا ، جرم •
 کارروائی کے لئے فریقین کا مشترکہ گھر یا •
 ی رہائش کی جگہک (مرد یاعورت)مدعا علیہ •
 

 زاتیدستاو
ں؟یجمع کرواتے ہ سےیک ںیدرخواست یاپن آپ
۔ اس ںیکرسکتے ہ شیپ ںیکے تحت درخواست کٹیا برخالف تشددتحفظ خود  بذات آپ

 ن کی مشاورتا کنیہے ، ل ںیضرورت نہ یک ینمائندگ یآپ کو قانون لیےکے 
 ۔ںیکر شیپ ںیدرخواست یہے۔ آپ جلد سے جلد اپن یمددگار ثابت ہوسکت

 یگ ںیجائ یک کارڈیر عہیکے ذر عدالتی مددگار ںیدرخواست ی، آپ ک ںیم دفتر
 ۔یگ ںیجائ یک شیجج کے سامنے پ یملیاور ف

ہے کہ  یکرنا ضرور انیب ہی۔ ا ہوتی ہےکرن یاریت پیشگی یکو درخواست ک آپ
فوٹو ،  سےی(ج ںیہوا اور ، اگر ممکن ہو تو ، ثبوت فراہم کر ایواقعتا ک

اس  کا جہاں آنا جانا ہوتا ہےآپ  ںیم یزندگ ی)۔ روزمره کٹیفکیسرٹ کلیڈیم
نزدیک آنے پر ممانعت اور  ہ۔ آپ ان مقامات کے لئے رابطںینوٹ بنائ کیکا ا

 ں۔یدے سکتے ہ درخواستکے لئے 
 

 النا چاہئے؟ ایآپ کو اپنے ساتھ ک یےدرخواستوں کے ل یتشدد سے بچاؤ ک
 کاغذات یشناخت •
 ہے یگئ یدرج کرائ  رپورٹ کہ ٹیفکیسرٹ کا سیہو تو پول ابیدست اگر •
 نامہ قیتصدا ک سیپولا بے دخل کرنے ک اپارٹمنٹ سے •
 ٹیفکیسرٹ کلیڈیم وں سے متعلقزخم •
 اگر ممکن ہو تو ، گواہوں کے پتے اور حلف نامے •
 گھر سے بیدخلی کی صورت میں کرائے کا معائده •
 تشدد کرنے والے کا موجودی پتہ•

 مقامی عدالت
 آپ کہاں درخواستیں جمع کر سکتے ہیں؟

 ہے؟ذمہ دارکون سی عدالت 
:کے لیے  Groß-Gerau 
Amtsgericht 

Familiengericht 
Groß-Gerau 

––––– 
Europaring 11-13, 64521 Groß-Gerau 
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06142 -203-199 
بجے 12تا  8:30سے جمعہ صبح موارسو   

 :ہاںہیں ج اپنی پسند کی عدالت میں درخواست جمع کروا سکتے کیس ضلع اآپ 
 کا ارتکاب کیا گیا ، جرم •
 کارروائی کے لئے فریقین کا مشترکہ گھر یا •
 ی رہائش کی جگہک (مرد یاعورت)مدعا علیہ •
 

 زاتیدستاو
ں؟یجمع کرواتے ہ سےیک ںیدرخواست یاپن آپ
۔ اس ںیکرسکتے ہ شیپ ںیکے تحت درخواست کٹیا برخالف تشددتحفظ خود  بذات آپ

 ن کی مشاورتا کنیہے ، ل ںیضرورت نہ یک ینمائندگ یآپ کو قانون لیےکے 
 ۔ںیکر شیپ ںیدرخواست یہے۔ آپ جلد سے جلد اپن یمددگار ثابت ہوسکت

 یگ ںیجائ یک کارڈیر عہیکے ذر عدالتی مددگار ںیدرخواست ی، آپ ک ںیم دفتر
 ۔یگ ںیجائ یک شیجج کے سامنے پ یملیاور ف

ہے کہ  یکرنا ضرور انیب ہی۔ ا ہوتی ہےکرن یاریت پیشگی یکو درخواست ک آپ
فوٹو ،  سےی(ج ںیہوا اور ، اگر ممکن ہو تو ، ثبوت فراہم کر ایواقعتا ک

اس  کا جہاں آنا جانا ہوتا ہےآپ  ںیم یزندگ ی)۔ روزمره کٹیفکیسرٹ کلیڈیم
نزدیک آنے پر ممانعت اور  ہ۔ آپ ان مقامات کے لئے رابطںینوٹ بنائ کیکا ا

 ں۔یدے سکتے ہ درخواستکے لئے 
 

 النا چاہئے؟ ایآپ کو اپنے ساتھ ک یےدرخواستوں کے ل یتشدد سے بچاؤ ک
 کاغذات یشناخت •
 ہے یگئ یدرج کرائ  رپورٹ کہ ٹیفکیسرٹ کا سیہو تو پول ابیدست اگر •
 نامہ قیتصدا ک سیپولا بے دخل کرنے ک اپارٹمنٹ سے •
 ٹیفکیسرٹ کلیڈیم وں سے متعلقزخم •
 اگر ممکن ہو تو ، گواہوں کے پتے اور حلف نامے •
 گھر سے بیدخلی کی صورت میں کرائے کا معائده •
 تشدد کرنے والے کا موجودی پتہ•

 مقامی عدالت
 آپ کہاں درخواستیں جمع کر سکتے ہیں؟

 ہے؟ذمہ دارکون سی عدالت 
:کے لیے  Groß-Gerau 
Amtsgericht 

Familiengericht 
Groß-Gerau 

––––– 
Europaring 11-13, 64521 Groß-Gerau 
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 :ہاںہیں ج اپنی پسند کی عدالت میں درخواست جمع کروا سکتے کیس ضلع اآپ 
 کا ارتکاب کیا گیا ، جرم •
 کارروائی کے لئے فریقین کا مشترکہ گھر یا •
 ی رہائش کی جگہک (مرد یاعورت)مدعا علیہ •
 

 زاتیدستاو
ں؟یجمع کرواتے ہ سےیک ںیدرخواست یاپن آپ
۔ اس ںیکرسکتے ہ شیپ ںیکے تحت درخواست کٹیا برخالف تشددتحفظ خود  بذات آپ
 ن کی مشاورتا کنیہے ، ل ںیضرورت نہ یک ینمائندگ یآپ کو قانون لیےکے 

 ۔ںیکر شیپ ںیدرخواست یہے۔ آپ جلد سے جلد اپن یمددگار ثابت ہوسکت
 یگ ںیجائ یک کارڈیر عہیکے ذر عدالتی مددگار ںیدرخواست ی، آپ ک ںیم دفتر

 ۔یگ ںیجائ یک شیجج کے سامنے پ یملیاور ف
ہے کہ  یکرنا ضرور انیب ہی۔ ا ہوتی ہےکرن یاریت پیشگی یکو درخواست ک آپ

فوٹو ،  سےی(ج ںیہوا اور ، اگر ممکن ہو تو ، ثبوت فراہم کر ایواقعتا ک
اس  کا جہاں آنا جانا ہوتا ہےآپ  ںیم یزندگ ی)۔ روزمره کٹیفکیسرٹ کلیڈیم

نزدیک آنے پر ممانعت اور  ہ۔ آپ ان مقامات کے لئے رابطںینوٹ بنائ کیکا ا
 ں۔یدے سکتے ہ درخواستکے لئے 

 
 النا چاہئے؟ ایآپ کو اپنے ساتھ ک یےدرخواستوں کے ل یتشدد سے بچاؤ ک

 کاغذات یشناخت •
 ہے یگئ یدرج کرائ  رپورٹ کہ ٹیفکیسرٹ کا سیہو تو پول ابیدست اگر •
 نامہ قیتصدا ک سیپولا بے دخل کرنے ک اپارٹمنٹ سے •
 ٹیفکیسرٹ کلیڈیم وں سے متعلقزخم •
 اگر ممکن ہو تو ، گواہوں کے پتے اور حلف نامے •
 گھر سے بیدخلی کی صورت میں کرائے کا معائده •
 تشدد کرنے والے کا موجودی پتہ•

 مقامی عدالت
 آپ کہاں درخواستیں جمع کر سکتے ہیں؟

 ہے؟ذمہ دارکون سی عدالت 
:کے لیے  Groß-Gerau 
Amtsgericht 

Familiengericht 
Groß-Gerau 

––––– 
Europaring 11-13, 64521 Groß-Gerau 
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 :ہاںہیں ج اپنی پسند کی عدالت میں درخواست جمع کروا سکتے کیس ضلع اآپ 
 کا ارتکاب کیا گیا ، جرم •
 کارروائی کے لئے فریقین کا مشترکہ گھر یا •
 ی رہائش کی جگہک (مرد یاعورت)مدعا علیہ •
 

 زاتیدستاو
ں؟یجمع کرواتے ہ سےیک ںیدرخواست یاپن آپ
۔ اس ںیکرسکتے ہ شیپ ںیکے تحت درخواست کٹیا برخالف تشددتحفظ خود  بذات آپ

 ن کی مشاورتا کنیہے ، ل ںیضرورت نہ یک ینمائندگ یآپ کو قانون لیےکے 
 ۔ںیکر شیپ ںیدرخواست یہے۔ آپ جلد سے جلد اپن یمددگار ثابت ہوسکت

 یگ ںیجائ یک کارڈیر عہیکے ذر عدالتی مددگار ںیدرخواست ی، آپ ک ںیم دفتر
 ۔یگ ںیجائ یک شیجج کے سامنے پ یملیاور ف

ہے کہ  یکرنا ضرور انیب ہی۔ ا ہوتی ہےکرن یاریت پیشگی یکو درخواست ک آپ
فوٹو ،  سےی(ج ںیہوا اور ، اگر ممکن ہو تو ، ثبوت فراہم کر ایواقعتا ک

اس  کا جہاں آنا جانا ہوتا ہےآپ  ںیم یزندگ ی)۔ روزمره کٹیفکیسرٹ کلیڈیم
نزدیک آنے پر ممانعت اور  ہ۔ آپ ان مقامات کے لئے رابطںینوٹ بنائ کیکا ا

 ں۔یدے سکتے ہ درخواستکے لئے 
 

 النا چاہئے؟ ایآپ کو اپنے ساتھ ک یےدرخواستوں کے ل یتشدد سے بچاؤ ک
 کاغذات یشناخت •
 ہے یگئ یدرج کرائ  رپورٹ کہ ٹیفکیسرٹ کا سیہو تو پول ابیدست اگر •
 نامہ قیتصدا ک سیپولا بے دخل کرنے ک اپارٹمنٹ سے •
 ٹیفکیسرٹ کلیڈیم وں سے متعلقزخم •
 اگر ممکن ہو تو ، گواہوں کے پتے اور حلف نامے •
 گھر سے بیدخلی کی صورت میں کرائے کا معائده •
 تشدد کرنے والے کا موجودی پتہ•
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 دائره کارقانونی 

 درخواست جمع کروانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟

 :ہیںطریقے فیملی جج کے پاس فیصلہ کرنے کے لئے تین 

۔ آپ کو اسی دن گی/فیملی جج آپ کی درخواست پر فوری فیصلہ کرےگا •
بھیج دیا  فیصلہ موصول ہوگا یا اگلے کچھ دنوں میں یہ ڈاک کے ذریعہ

شخص کو فیصلے سے والے کرنےتشدد  جائے گا۔ مقامی عدالت کے ذریعہ
 آگاه کیا جاتا ہے۔

تحریری سب سے پہلے پوسٹ کے ذریعے شخص کو  کرنے والے فیملی جج تشدد •
 ہے۔کرتی /ہے اور کچھ دن بعد فیصلہ کرتا  سنتی/طور پر سنتا

 کوہے۔ آپ رتی ک/ہفتوں کے بعد مالقات کا وقت طے کرتا 4-2فیملی جج  •
شخص اور ممکنہ طور پر گواہان کو مدعو کیا جائے کرنے والے تشدد ،

کے  کرده فردمل جائے گا۔ اگر تشدد  بالواگا۔ آپ کو ڈاک کے ذریعہ 
قانونی  مناسب ہے کہہے تو ،  تاریخ پڑتیساتھ عدالت میں مشترکہ 

 کی مدد حاصل کی جائے۔ (وکیل) هنمائند

  صلہیف

شخص کو اپارٹمنٹ  کرنے والے شددتحکم کے بعد کے عدالت کارنده عدالتیایک 
 سکتا ہے۔بے دخل کر سے 

پوچھیں۔  سےمنتظم موجود  پر استقبالیہکے بارے میں ضلعی عدالت کے کارنده 
سے رابطے کی عدالتی کارنده ذمہ دار وہاں آپ کو اپنی رہائش گاه کے لئے 

 تفصیالت موصول ہوں گی۔
 

 اہم

عدالتی تک اور ابھی  ہیں  چکےعدالت میں درخواست جمع کروااگر آپ نے 
 14مزید میں کے حکم  بے دخلیفیصلہ نہیں ہوا ہے تو پولیس آپ کے موجوده 

 سکتی ہے۔ ا اضافہ کردن ک

پر عمل نہیں کرتا ہے تو آپ کیا کر  عدالتی فیصلہ تشدد کرنے واال شخصاگر 
 سکتے ہیں؟

عمل  کے فیصلے پرپابندی  ریب آنے کیر قاوکرنے واال فرد، رابطہ اگر تشدد 
 ہے۔جرم کا ارتکاب کرتا شخص وه تا ہے تو  کرنہیں 

کی شکایت   یا /کال کر سکتے ہیں پولیس کو آپ دن یا رات کے کسی بھی وقت
سکتے ہیں۔ اس کے عالوه عدالت کو بھی آگاه کریں جس نے تشدد  ادرج کررپورٹ 

کے میں لینے  لیتحو ایجرمانہ  ںیکورٹ م یملیآپ ف ۔کے بعد فیصلہ لیا تھا
 ۔ںیحکم کے لئے درخواست دے سکتے ہ

 

 

 

 

 

 

 دائره کارقانونی 

 درخواست جمع کروانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟

 :ہیںطریقے فیملی جج کے پاس فیصلہ کرنے کے لئے تین 

۔ آپ کو اسی دن گی/فیملی جج آپ کی درخواست پر فوری فیصلہ کرےگا •
بھیج دیا  فیصلہ موصول ہوگا یا اگلے کچھ دنوں میں یہ ڈاک کے ذریعہ

شخص کو فیصلے سے والے کرنےتشدد  جائے گا۔ مقامی عدالت کے ذریعہ
 آگاه کیا جاتا ہے۔

تحریری سب سے پہلے پوسٹ کے ذریعے شخص کو  کرنے والے فیملی جج تشدد •
 ہے۔کرتی /ہے اور کچھ دن بعد فیصلہ کرتا  سنتی/طور پر سنتا

 کوہے۔ آپ رتی ک/ہفتوں کے بعد مالقات کا وقت طے کرتا 4-2فیملی جج  •
شخص اور ممکنہ طور پر گواہان کو مدعو کیا جائے کرنے والے تشدد ،

کے  کرده فردمل جائے گا۔ اگر تشدد  بالواگا۔ آپ کو ڈاک کے ذریعہ 
قانونی  مناسب ہے کہہے تو ،  تاریخ پڑتیساتھ عدالت میں مشترکہ 

 کی مدد حاصل کی جائے۔ (وکیل) هنمائند

  صلہیف

شخص کو اپارٹمنٹ  کرنے والے شددتحکم کے بعد کے عدالت کارنده عدالتیایک 
 سکتا ہے۔بے دخل کر سے 

پوچھیں۔  سےمنتظم موجود  پر استقبالیہکے بارے میں ضلعی عدالت کے کارنده 
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کے میں لینے  لیتحو ایجرمانہ  ںیکورٹ م یملیآپ ف ۔کے بعد فیصلہ لیا تھا
 ۔ںیحکم کے لئے درخواست دے سکتے ہ
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 بچے

 ہوگا؟ ایآپ کے بچوں کا ک

)بچوں کی) تحویل یا ملنے  اقدامات کیے گئے کے تحت کٹیا سے تحفظ  تشدد
تشدد کا سامنا  ںی۔ کنبے مںیتے ہ پر اثر انداز نہیں ہو کے حقوق جلنے 

الگو ہوتا ہے جب بچوں کو  یاس وقت بھ ہیکرنا بچوں پر بہت دباؤ ڈالتا ہے۔ 
کے  یسے کس ںیم نیاپنے والدوه بجائے  یبلکہ اس ک ، جاتا ٹایپ نہیں خود

اپنے  ںیمرحلے م ی۔ لہذا ، براه کرم ابتدائںیکرتے ہ هخالف تشدد کا مشاہد
 ۔ںیاور اپنے بچوں کے لئے مشورے اور مدد حاصل کر
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 مشاورت

آپ مشورے اور مدد کہاں سے حاصل کرسکتے ہیں؟ 
مشورے کے مراکز آپ کو فراہم کرتے ہیں: 

 درخواستوں کے بارے میں معلومات اور مدد لیےتشدد کے خالف تحفظ کے  •
،  فوجداری پرچہ کا اندراجدیگر قانونی امور سے متعلق معلومات ( •

 رسائی اور تحویل کے حقوق ، رہائش کا حق ، وغیره)
 کے پتے وکالٴ  •

بہتر مقابلہ کرنے اور  روشنی میں حاالت کا یتجربہ ک ےآپ کمشوره دینے والے
۔ ہم آپ کے ساتھ ںیکرتے ہ مدد یکے لئے آپ ک نےینئے نقطہ نظر کو فروغ د

 ایتشدد سے بچانے کے لئے ک دیگے کہ آپ خود کو مز ںیکرسوچ بچار  اس پر
تو ،  ںی، اگر آپ چاہمشاورت بال معاوضہ ہے اور آپ کے لیے۔ ںیکرسکتے ہ

 جاسکتا ہے۔ ایکو بال محسوس کریں تو مترجم  رتضرو  پوشیده رہیں،
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 ایتشدد سے بچانے کے لئے ک دیگے کہ آپ خود کو مز ںیکرسوچ بچار  اس پر
تو ،  ںی، اگر آپ چاہمشاورت بال معاوضہ ہے اور آپ کے لیے۔ ںیکرسکتے ہ

 جاسکتا ہے۔ ایکو بال محسوس کریں تو مترجم  رتضرو  پوشیده رہیں،

 بچے

 ہوگا؟ ایآپ کے بچوں کا ک

)بچوں کی) تحویل یا ملنے  اقدامات کیے گئے کے تحت کٹیا سے تحفظ  تشدد
تشدد کا سامنا  ںی۔ کنبے مںیتے ہ پر اثر انداز نہیں ہو کے حقوق جلنے 

الگو ہوتا ہے جب بچوں کو  یاس وقت بھ ہیکرنا بچوں پر بہت دباؤ ڈالتا ہے۔ 
کے  یسے کس ںیم نیاپنے والدوه بجائے  یبلکہ اس ک ، جاتا ٹایپ نہیں خود

اپنے  ںیمرحلے م ی۔ لہذا ، براه کرم ابتدائںیکرتے ہ هخالف تشدد کا مشاہد
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(1. Stock), 65451 Kelsterbach 069 20 000 445 erziehungsberatung-kelsterbach@cv-off enbach.de 

Caritaszentrum Rüsselsheim  
Virchowstr. 23, 65428 Rüsselsheim  
06142 409670 caritaszentrum-dicker-busch@cv-off enbach.de 

Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Groß-Gerau e.V. 
64521 Groß-Gerau  
06152 9793050  
beratungsstelle@ksbgg.de / www.ksbgg.de  

مرکز کا مشورے لئے کے وںجوان نو اور بچوںدین ، وال    des Kreises Groß-Gerau
Darmstädter Straße 88, 64521 Groß-Gerau  
06152 7898 / erziehungsberatung@kreisgg.de 

مشورےبارے میں ، نوجوانوں اور منشیات کے و تربیت علیم ت  des Kreises Groß-Gerau –
Südkreisberatungsstelle  
Stahlbaustraße 4, 64560 Riedstadt-Goddelau  
06158 915766 / erziehungsberatung@kreisgg.de 

Allgemeiner Sozialer Dienst Kreis Groß-Gerau  
Wilhelm-Seipp-Str. 4, 64521 Groß-Gerau 06152 989-552, -502 / asd@kreisgg.de 

Allgemeiner Sozialer Dienst Stadt Rüsselsheim  
Mainstraße 7, 65428 Rüsselsheim am Main  
06142 832143 / soziale.dienste@ruesselsheim.de 

 مشاورت

آپ مشورے اور مدد کہاں سے حاصل کرسکتے ہیں؟ 
مشورے کے مراکز آپ کو فراہم کرتے ہیں: 

 درخواستوں کے بارے میں معلومات اور مدد لیےتشدد کے خالف تحفظ کے  •
،  فوجداری پرچہ کا اندراجدیگر قانونی امور سے متعلق معلومات ( •
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 اورتیکے لئے مشحضرات اور خواتین  ہونے والےمتاثرسے تشدد تشدد کرنے اور 
 مراکز کے نام ، پتے ، ٹیلیفون نمبر اور ای میل

 - .Groß-Gerau und Rüsselsheim Frauen helfen Frauen e.V فعال مشوره
ے دارالمانمراکز / خواتین ک اورتیخواتین کے مش  

Gernsheimerstr. 56a, 64502 Groß-Gerau 
06152 80000 
info@frauenberatung-gg.de 

 

Diakonisches Werk 
 مردوں کے لیے مشورے

Schulstrasse 17, 64521 Groß-Gerau 
 مددگار الئنواتین کے لیے ختشدد کے خالف  1726810 06152
08000 116 016 

  www.hilfetelefon.de مشوره ے ذریعےک )chat(ای میل اور بات چیت
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،  فوجداری پرچہ کا اندراجدیگر قانونی امور سے متعلق معلومات ( •

 رسائی اور تحویل کے حقوق ، رہائش کا حق ، وغیره)
 کے پتے وکالٴ  •

بہتر مقابلہ کرنے اور  روشنی میں حاالت کا یتجربہ ک ےآپ کمشوره دینے والے
۔ ہم آپ کے ساتھ ںیکرتے ہ مدد یکے لئے آپ ک نےینئے نقطہ نظر کو فروغ د

 ایتشدد سے بچانے کے لئے ک دیگے کہ آپ خود کو مز ںیکرسوچ بچار  اس پر
تو ،  ںی، اگر آپ چاہمشاورت بال معاوضہ ہے اور آپ کے لیے۔ ںیکرسکتے ہ

 جاسکتا ہے۔ ایکو بال محسوس کریں تو مترجم  رتضرو  پوشیده رہیں،

 بچے

 ہوگا؟ ایآپ کے بچوں کا ک

)بچوں کی) تحویل یا ملنے  اقدامات کیے گئے کے تحت کٹیا سے تحفظ  تشدد
تشدد کا سامنا  ںی۔ کنبے مںیتے ہ پر اثر انداز نہیں ہو کے حقوق جلنے 

الگو ہوتا ہے جب بچوں کو  یاس وقت بھ ہیکرنا بچوں پر بہت دباؤ ڈالتا ہے۔ 
کے  یسے کس ںیم نیاپنے والدوه بجائے  یبلکہ اس ک ، جاتا ٹایپ نہیں خود

اپنے  ںیمرحلے م ی۔ لہذا ، براه کرم ابتدائںیکرتے ہ هخالف تشدد کا مشاہد
 ۔ںیاور اپنے بچوں کے لئے مشورے اور مدد حاصل کر

اور جوڑوں کے لیے مشاورت تعلیم و تربیت  Caritaszentrum Kelsterbach Walldorfer Str. 2 B
(1. Stock), 65451 Kelsterbach 069 20 000 445 erziehungsberatung-kelsterbach@cv-off enbach.de 

Caritaszentrum Rüsselsheim  
Virchowstr. 23, 65428 Rüsselsheim  
06142 409670 caritaszentrum-dicker-busch@cv-off enbach.de 

Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Groß-Gerau e.V. 
64521 Groß-Gerau  
06152 9793050  
beratungsstelle@ksbgg.de / www.ksbgg.de  

مرکز کا مشورے لئے کے وںجوان نو اور بچوںدین ، وال    des Kreises Groß-Gerau
Darmstädter Straße 88, 64521 Groß-Gerau  
06152 7898 / erziehungsberatung@kreisgg.de 

مشورےبارے میں ، نوجوانوں اور منشیات کے و تربیت علیم ت  des Kreises Groß-Gerau –
Südkreisberatungsstelle  
Stahlbaustraße 4, 64560 Riedstadt-Goddelau  
06158 915766 / erziehungsberatung@kreisgg.de 

Allgemeiner Sozialer Dienst Kreis Groß-Gerau  
Wilhelm-Seipp-Str. 4, 64521 Groß-Gerau 06152 989-552, -502 / asd@kreisgg.de 

Allgemeiner Sozialer Dienst Stadt Rüsselsheim  
Mainstraße 7, 65428 Rüsselsheim am Main  
06142 832143 / soziale.dienste@ruesselsheim.de 

 مشاورت

آپ مشورے اور مدد کہاں سے حاصل کرسکتے ہیں؟ 
مشورے کے مراکز آپ کو فراہم کرتے ہیں: 

 درخواستوں کے بارے میں معلومات اور مدد لیےتشدد کے خالف تحفظ کے  •
،  فوجداری پرچہ کا اندراجدیگر قانونی امور سے متعلق معلومات ( •

 رسائی اور تحویل کے حقوق ، رہائش کا حق ، وغیره)
 کے پتے وکالٴ  •

بہتر مقابلہ کرنے اور  روشنی میں حاالت کا یتجربہ ک ےآپ کمشوره دینے والے
۔ ہم آپ کے ساتھ ںیکرتے ہ مدد یکے لئے آپ ک نےینئے نقطہ نظر کو فروغ د

 ایتشدد سے بچانے کے لئے ک دیگے کہ آپ خود کو مز ںیکرسوچ بچار  اس پر
تو ،  ںی، اگر آپ چاہمشاورت بال معاوضہ ہے اور آپ کے لیے۔ ںیکرسکتے ہ

 جاسکتا ہے۔ ایکو بال محسوس کریں تو مترجم  رتضرو  پوشیده رہیں،



 
 آڈر دینے کا پتہ:

Der Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau 
Büro für Frauen und Chancengleichheit 

Wilhelm-Seipp-Straße 4 | 64521 Groß-Gerau 
Telefon 06152 989 563  

bfc@kreisgg.de 
www.kreisgg.de 

 
 دوستانہ تعاون کے ساتھ

Frauenreferat der Stadt Frankfurt am Main از طرف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


