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مقامی چائلڈ پروٹیکٹیو سروسز ( )Child Protective Services, CPSنے آپ کو ایک خطفراہم کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ نیو
یارک سٹیٹ وائیڈ سنٹرل رجسٹر آف چائلڈ ابیوز اینڈ نار ٹریٹمنٹ ( )Statewide Central Register, SCRکو ایک رپورٹ دی گئی
ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی یا بدسلوکی کی گئی ہے۔ یہ خط آپ کا نوٹس ہے کہ  CPSنے تحقیقات کی
ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ رپورٹ بے بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ  CPSکو کوئی قابل اعتماد ثبوت نہیں مال ہے کہ بچہ (بچوں) کے
ساتھ زیادتی ہوئی تھی یا غلط برتاؤ کیا گیا تھا۔
تمام بے بنیاد رپورٹس کو قانونی طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور وہ رپورٹ کی تاریخ سے  10سالوں تک  SCRکے ڈیٹا بیس میں رہیں
گی (سوشل سروسز الء ) §422۔ قانونی طور پر سیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بے بنیاد رپورٹ کو صرف محدود حاالت میں دیکھا جا
سکتا ہے جس کی قانون کے تحت اجازت ہے۔ مثال کے طور پر CPS ،ایک بے بنیاد رپورٹ کا جائزہ لے سکتا ہے اگر وہ اسی
موضوع ،اسی بچہ یا بچے کے بہن بھائی پر مشتمل نئی رپورٹ کی تحقیقات کر رہا ہو۔ تاہم ،چونکہ رپورٹ کو قانونی طور پر سیل کر دیا
گیا ہے ،لہذا  SCRآجروں یا الئسنسنگ ایجنسیوں کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کے پاس ایک بے بنیاد رپورٹ ہے۔
جب رپورٹ کی تاریخ سے  10سال گزر جائیں گے ،تب آپ کی بے بنیاد رپورٹ کو خارج کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی
بے بنیاد رپورٹ کو ضائع کر دیا جائے گا۔ آپ کو  SCRسے  10سالوں میں رپورٹ کو ضائع کرنے کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے –
یہ کام خود بخود ہو جائے گا۔
اگر رپورٹ میں آپ کو موضوع کے طور پر نام دیا گیا ہے تو آپ کو  SCRکے ریکارڈ کی ایک کاپی حاصل کرنے کا حق ہے۔ SCR
کی رپورٹ کے ریکارڈ کی ایک کاپی حاصل کرنے کے لیے ،براہ کرم درج ذیل پتہ پر لکھیں:
New York State Office of Children and Family Services
Statewide Central Register
P.O. Box 4480
Albany, NY 12204
اگر آپ کا نام رپورٹ میں صرف اس لئے تھا کیونکہ آپ بچے سے رشتہ رکھتے ہیں یا اسی گھر میں رہتے ہیں تو آپ کو  SCRکے
ریکارڈ کی کاپی حاصل کرنے کا حق نہیں ہے۔
اگر آپ سے متعلق ایک سے زیادہ  CPSرپورٹس ہیں تو ،یہ جاننا ضروری ہے کہ تمام رپورٹس کے ساتھ علیحدہ علیحدہ برتاؤ کیا جائے۔
اس رپورٹ کو سیل کرنے سے  CPSکی کسی ایسی دوسری رپورٹ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جس میں آپ کو موضوع کے بطور نامزد
کیا گیا ہے۔ لہذا ،اگر آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ سے متعلق ایک اور اشارہ کردہ رپورٹ ہے ،تو اس نوٹس کا اس رپورٹ پر کوئی اثر نہیں
پڑے گا۔ اسی طرح ،اگر آپ خدمات موصول کر رہے ہیں ،تو یہ نوٹس ان خدمات کو تبدیل نہیں کرتی ہے۔
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اس خط کے بارے میں اگر آپ کے سواالت ہیں تو ،براہ کرم پیر تا جمعہ ،صبح  8بجے سے شام  5بجے کے درمیان
 1-844-337-6298پر رابطہ کریں۔ آپ مندرجہ باال پتے پر  SCRکو بھی لکھ سکتے ہیں۔ براہ کرم اس خط کی ایک کاپی یا کیس ID
اور اسٹیج  IDنمبر اس خط کے اوپری حصے میں لکھیں۔
آپ کی مخلصہ،

Lisa Ghartey Ogundimu, Esq.
Deputy Commissioner
Division of Child Welfare and Community Services
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