
 الپتہ شخص
یک رپورٹ درج کروانا

 اگر آپ کا کو�ئ واقف الپتہ ہو تو پولیس
 ےس مدد حاصل کرنا

اگر آپ کو کیس الپتہ شخص یک سالم�ت ےک بارے م�ی فکر ہو تو 
 یک اطالع دے سک�ت ہ�ی 

گ
آپ اپ�ن مقامی پولیس کو اس یک گمشدیک

۔ ےس' الپتہ شخص یک رپورٹ' کہ�ت ہ�ی �ج

ل�ئ �ن پر رپورٹ درج کروا�ن ک�ی  کیس ےک الپتہ ہو

ے۔  وری نہ�ی �ہ  24 گھن�ٹ ٹھہرنا �ن
۔  آپ فوری طور پر الپتہ شخص یک رپورٹ درج کروا سک�ت ہ�ی

ے پولیس ےک کیا کہ�ن کا امکان �ہ

 '
گ

ےس 'غ�ی مشتبہ گمشدیک ے ج�ی ےس الفاظ استعمال کر سک�ت �ہ پولیس ا�ی
ے کہ آپ جس شخص  یا 'غ�ی مشتبہ موت'۔ ان الفاظ کا مطلب �ہ

ے۔  �ج م�ی الپتہ نہ�ی ہوا �ہ ، وہ کیس جرم ےک نت�ی ے ہ�ی کو تالش کر ر�ہ
�ن یک وجہ تب تک معلوم نہ ہو  ے ایک شخص ےک الپتہ ہو ممکن �ہ

�ن واال ثبوت نہ �اصل   یک وجہ واضح کر
گ

پاۓ جب تک کہ گمشدیک
ہو جاۓ۔

VICTORIA POLICE آپ یک

ےس شخص کا اتہ پتہ معلوم ہو جس ےک الپتہ  اگر آپ کو کیس ا�ی  
ے یا آپ ےک پاس کیس الپتہ شخص  �ن یک رپورٹ درج کرا�ئ گ�ئ �ہ ہو

 ےک بارے م�ی کو�ئ بھی معلومات ہ�ی تو
000 333 1800 پر Crime Stoppers کو فون کریں۔

ے۔ Victoria Police ایک مفت سماجی خدمت فراہم کر�ت �ہ  

Victoria Police یک جانب ےس دن ےک 24 گھن�ٹ اور ہف�ت ےک   
ے۔ ساتوں دن مدد دستیاب �ہ

ے۔ وکٹوریا م�ی پولیس نییل وردی یا سادہ لباس پہن�ت �ہ  

ل�ئ   ک�ی
�ن عوام واقعات یک رپورٹ درج کروا�ن یا مشورہ �اصل کر  

۔ پولیس سٹیشنوں م�ی جا سک�ت ہ�ی

پری�ٹ فراہم  جہاں عمیل طور پر ممکن ہو، Victoria Police ان�ٹ  
ے۔ کر�ت �ہ

�ت اور فون نم�ج یہاں دیکےھ جا سک�ت  مقامی پولیس سٹیشنوں ےک �پ  
ہ�ی www.police.vic.gov.au۔

 www.police.vic.gov.au



ے؟ کیس کو 'الپتہ' کب تصور کیا جاتا �ہ

ے جب: ایک شخص تب الپتہ ہوتا �ہ

پولیس کو اس ےک بارے م�ی رپورٹ یک جاۓ اور اس کا اتہ پتہ معلوم   
نہ ہو؛ اور

یت ےک �واےل ےس خدشات پاۓ جا�ت ہوں۔ اس شخص یک سالم�ت یا خ�ی  

ے ےس درج کروا�ئ جا�ت �ہ الپتہ شخص یک رپورٹ ک�ی

�ن مقامی پولیس  ل�ئ آپ کو ا�پ  ک�ی
�ن یک رپورٹ درج کروا�ن کیس شخص ےک الپتہ ہو

سٹیشن جانا ہو گا۔

 :
گ

ےھ یک پولیس آپ ےس مندرجہ ذیل سواالت پو�چ

ے؟  الپتہ شخص یک شکل اور جسامت کییس �ہ  

ے؟  کیا اس شخص یک شخصیت یا انداز م�ی کو�ئ غ�ی معمویل بات �ہ  

ے؟ کیا آپ ےک پاس الپتہ شخص یک کو�ئ تازہ تصویر �ہ  

اس شخص کو آخری مرتبہ کب اور کہاں دیکھا گیا تھا یا آخری مرتبہ اس �ن   
کب اور کہاں ےس رابطہ کیا تھا؟ 

ے؟ کیا اییس کو�ئ جگہ�ی ہ�ی جہاں الپتہ شخص ےک اک�ث جا�ن کا امکان �ہ  

ے؟ ورت �ہ کیا اس شخص کو کو�ئ ط�ج مسائل ال�ق ہ�ی یا اےس ادویات یک �ن  

؟ اس شخص ےک رشتہ داروں اور دوستوں ےک نام اور فون نم�ج کیا ہ�ی  

ے؟ کیا الپتہ شخص انگلش بول سکتا �ہ  

ل�ئ مدد   کیا آپ کو رپورٹ درج کروا�ن ک�ی
ے؟ ورت �ہ یک �ن

جہاں عمیل طور پر ممکن ہو، آپ رپورٹ درج کروا�ن ےک وقت اپ�ن ہی 
۔   یک درخواست کر سک�ت ہ�ی

گ
صنف ےک پولیس افرس یک موجودیک

 تاکہ الپتہ شخص ےک بارے 
گ

ےھ یک پولیس آپ ےس آپ کا نام اور پتہ پو�پ
م�ی آپ ےس رابطہ رکھ سےک۔ 

ے تو پولیس آپ کو پیشہ ور ٹیلیفون  ن زبان نہ�ی �ہ اگر انگلش آپ یک اول�ی
ے جو رپورٹ درج کروا�ن م�ی آپ یک  جم( مہیا کر سک�ت �ہ پری�ٹ )م�ت ان�ٹ
پری�ٹ آپ کو پولیس ےک  ے۔ ٹیلیفون ان�ٹ مدد کرے گا۔ یہ رسوس مفت �ہ

ے۔ اگر  زیر استعمال مخصوص الفاظ سمجھ�ن م�ی بھی مدد دے سکتا �ہ
پری�ٹ  �ن واال( پیشہ ور ان�ٹ ورت ہو تو آن سائیٹ )آم�ن سام�ن ترجمہ کر �ن
ے تاہم یہ رسوس پہےل ےس ےط کر ےک اییس تاریخ  بھی مہیا کیا جا سکتا �ہ

ل�ئ موزوں ہو جن م�ی  ے جو سب فریقوں ک�ی اور وقت پر �اصل یک جا�ت �ہ
۔ پری�ٹ اور رپورٹ درج کروا�ن واال شخص شامل ہ�ی پولیس، ان�ٹ

۔   یک رپورٹ درج کروا سک�ت ہ�ی
گ

ے۔ آپ فوری طور پر ایک شخص یک گمشدیک وری نہ�ی �ہ ل�ئ 24 گھن�ٹ ٹھہرنا �ن �ن پر رپورٹ درج کروا�ن ک�ی کیس ےک الپتہ ہو


