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آسٹننسٹن-کمیونٹنن

عوایمنتحفظننپ نرننظ نرنثانننکرنننےک نلئننٹاسکنفورسن
 2021ےک وسط یک سفارشات یک رپورٹ
برائ شہر آسٹ

Together We Lift The Sky
آرٹ کا کام از آئیلین جیمنیز
ماخذ از  Amplifierآرٹ
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تعارفن
شہر آسٹ ن عوایم تحفظ ےک ضمن مٹ گزشتہ کئ سالوں ےک دوران متعدد اصالحات عمل مٹ الئ ہٹ ،جس مٹ  APDےک اندر
سلسےل وار طور پر امتیازی سلوک اور تعصب یک تفتیش کروانا اور پولیس یک نگرائ کا دفت قائم کرنا بیھ شامل ہ۔
 24اپریل 2020 ،کو  APDافرسان ےک ساتھ بات چیت ےک دوران مست مائیکل راموس یک ہوئ وایل موت ن افرسان یک جانب س
مختلف رنگ و نسل ےک افراد ےک ساتھ بات چیت ےک دوران روا عدم مساوات کو ختم کرئ یک مانگوں کو مزید تت کر دیا ہ۔ چنانچہ یہ
مانگٹ  25مئ  2020کو ،منیاپولیس ےک ایک پولیس افرس ےک ہاتھوں جارج فالئیڈ یک ہالکت ےک بعد نسیل تشخیص یک ایک قویم
تحریک کا حصہ بن گئٹ۔
اگست  2020مٹ ،کئ گھنٹوں یک اجتمایع گواہ ےک بعد ،سئ کونسل ن عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ ےک لئ
ایک تاریخ بجٹ پاس کیا۔ مختلف رنگ و نسل ےک افراد اور دیگر متاثرہ کمیونٹیوں پر پولیس تشدد ےک غت متناسب اثر کا حل نکالئ ےک
لئ شہر آسٹ ثقافئ تبدیلیاں اور پالییس مٹ تبدیلیوں کو نافذ کرئ ےک لئ پرعزم ہ۔
کونسل ن تقریبا  $290ملٹ ڈالر ےک  APDبجٹ یک منظوری دی ہ جو  $153.2ملٹ ڈالر س زیادہ یک بجٹ مٹ تبدییل یک عکایس
کرتا ہ۔ اس منظور شدہ بجٹ مٹ پولیس یک فنڈنگ مٹ  $153.2ملٹ کو مندرجہ ذیل طریقوں س دوبارہ مختص کرئ یک ہدایت یک
گئ ہ:
•

گهٹائٹنناو نرندوبارنہنرسمایہنکارینمٹننلگائٹن  APDیک فنڈنگ کو تقریبا  $31.5ملٹ ڈالر تک – بنیادی طور پر کیڈٹ کالس
اور اوور ٹائم س ےل کر – تاکہ اس رقم س مستقل امدادی رہائش اور خدمات COVID-19 ،ےک ردعمل ےک لئ  ،EMSخاندائ
تشدد ےک لئ پناہ گاہ اور تحفظ ،تشدد یک روک تھام ،افرادی قوت یک ترق ،اور متعدد دورسے پروگراموں مٹ رسمایہ کاری
یک جا سےک۔

•

منتقلنکریں  APDےک متعدد کاموں کو (اور ان س متعلقہ تقریبا  $76.6ملٹ ڈالر یک فنڈنگ کو) APDس مایل سال ےک دوران۔
ان مٹ فرانزک سائنرس ،مواصالت 911/کال سینت ،استیٹجک مدد ،اور داخیل امور شامل ہٹ۔

•

تشکیلندیں ایک نظر ثائ حفاظئ فنڈ APD ،س عوایم تحفظ اور کمیونئ ےک تعاون ےک متبادل پلیٹ فارمز مٹ تقریبا
 $45.1ملٹ ڈالر یک رقم کو ممکنہ طور پر منتقل کرئ ےک لئ ،جیسا کہ سال بھر ےک نظر ثائ ےک عمل ےک ذریع ےط کیا گیا ہ۔

عوایمنحفاظتنےکنبجٹنکنانسنیپنشاٹ

ملخص ميزانية السالمة العامة

ن
رسمای نہنکارینکرننا
عوایم حفاظت ےک دیگر حل مٹ دوبارہ
رسمایہ کاری کرئ ےک لئ فنڈ

آزادی اور شفافیت کو فراہم کرئ
ےک لئ APD ،ےک بعض فرائض
شہریوں یک نگرائ مٹ منتقل کریں۔
ان کاروائوں کا جائزہ لٹ جنہٹ ممکنہ
ٓ
طور پر دیگر عوایم تحفظ ےک اپشت
مٹ منتقل کیا جا سکتا ہ۔
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کونسل ن سئ مینیجر کو یہ ہدایت بیھ دی کہ وہ عوایم تحفظ ےک بجٹ اور عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ ( )RPSےک عمل مٹ عوام
یک ررسکت مٹ ترمیم کرئ ےک لئ  2021مایل سال ےک وسط ےک دوران کونسل مٹ واپس آجائٹ۔
کونسل یک ان کارروائیوں ےک جواب مٹ ،سئ منیجر ن اپئ انتظایم قیادت یک ٹیم کو ایک سئ-کمیونئ عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ ےک
لئ ( )RPSٹاسک فورس بنان یک ذمہ داری سونئ تاکہ مشکل اوقات مٹ کمیونئ یک مدد اور تعاون کرئ ےک نئ طریقوں پر غور کیا جاسےک۔
یہ رپورٹ وسط سال یک سفارشات اور  RPSٹاسک فورس ےک ابیھ تک مکمل کئ گئ کاموں کا ایک خاکہ فراہم کرئ ہ۔
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RPSنٹاسکننفورسنےکنصدراننیکنجانبنسننایکنپیغامن
یہ ایک تاریخ لمحہ ہ ،کم از کم ہماری زندیک مٹ ،کہ اس ملک مٹ موجودہ
رس نو نظر ثائ کرئ ےک لئ قویم اور مقایم
پولیسنگ پر اور عوایم تحفظ ٓپر از ر
سطح پر بغاوت یک ایک ُپر زور اواز اٹھائ جا رہ ہ۔
یہ ایک ایسا وقت ہ جب ملک ےک تمام شہر سنجیدیک ےک ساتھ پولیسنگ ےک
فنڈز کو ختم کرئ اور عوایم تحفظ ےک متبادل حل تالش کرئ مٹ رسمایہ کاری
کرئ پر غور کر رہ ہٹ۔ یہ لمحہ ،یہاں مقایم طور پر اور ملک بھر مٹ کئ
سالوں تک ہماری زندیک مٹ پولیسنگ ےک کردار اور ہمارے محفوظ رہن یک
صالحیت کا تنقیدی جائزہ لین ےک کمیونئ ےک کام یک عکایس کرتا ہ۔ ان بغاوتوں
ےک نتیج مٹ ،شہر آسٹ ن یہ ٹاسک فورس تشکیل دی ہ جو کہ ایک
کمیونئ-سئ مشتکہ ٹاسک فورس ہ عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ ےک لئ۔
ہم ن  24اگست  2020کو اپنا پہال ٹاسک فورس کا اجالس منعقد کیا اور ہم ن
اس اہم کام کو آگ بڑھان ےک لئ ہر ماہ اجالس طلب کیا ہ۔ ہم ن ررسوعات
مٹ ہ اپن تمام اجالسات کو عوام ےک سامئ رکھن ےک لئ ہسپانوی یا دیگر
درخواست کردہ زبانوں مٹ ترجمائ فراہم کرئ کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ گھر بیٹھے
لوگوں ےک لئ حقیق معنوں مٹ ایک قابل رسائ گفتگو بنان یک کوشش کا ایک
حصہ ہ۔
اس س پہےل کہ ہم کوئ سفارشات تیار کرئ ہم ن اپن عمل کا آغاز پولیسنگ یک
تاری خ کو جان کر کیا۔ ٹاسک فورس ےک ممتان ےک ایک ورکنگ گروپ ن پولیسنگ یک
ّ
تاری خ کو مدنظر رکھن ہوئ ایک ٹائم الئن بنادی ،جو نوآباد کاری اور غالیم ےک ساتھ
ررسوع ہوئ ہ اور آسٹ مٹ مقایم طور پر  2020مٹ اختتام پذیر ہوئ ہ۔

ٓ
 Hear Our Voiceارٹ کا کام از ہییل
ٓ
ج پوپ ماخذ از  Amplifierارٹ

ہماری ٹائم الئن س ،پھر ہم ن ہمارے کام یک رہنمائ کرئ ےک لئ اقدار نت ہمارے انتظامات اور فیصلہ سازی ےک لئ رہنمائ اخذ یک۔
ہماری اقدار ن اجتمایع طور پر نشو نما پائ اور یہ ایک ساتھ مل کر عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ ےک لئ ایک رہنما کمپاس کا کام دیئ
ہٹ۔
ہمارے لئ یہ فخر کا مقام ہ کہ ہم ہمارے ٹاسک فورس ےک ورکنگ گروپ یک جانب س عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ ےک لئ حتم
تجاویز شیت کر رہ ہٹ۔ ہم یہ سفارشات کونسل یک جانب س سئ مینیجر کو دی گئ اس ہدایت ےک جواب مٹ جمع کر رہ ہٹ کہ
وہ عوایم تحفظ ےک بجٹ اور عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ ےک عمل مٹ عوام یک ررسکت مٹ ترمیم کرئ ےک لئ  2021مایل سال ےک
وسط ےک دوران کونسل مٹ واپس آجائٹ۔ آپ کو اس رپورٹ ےک آخری حےص مٹ ٹاسک فورس یک حتم سفارشات مل جائٹ یک۔
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ُ
نائب صدران یک حیثیت س ہم ٹاسک فورس ےک ان تمام ممتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہٹ ےک جنہوں ن کئ گھنٹوں یک سماعت ،مہارت
کو وقف کیا اور کام ےک اس خاگ کو تیار کرئ ےک لئ ایک ساتھ مل کر جدوجہد یک۔ ہم کمیونئ ےک ایےس بہت سارے ممتان ےک کاموں کا
بیھ احتام کرئ ہٹ اور اس یک قدر کرئ ہٹ جو ٹاسک فورس مٹ نہٹ تھے لیکن جنہوں ن اجتمایع طور پر سوچن اور رصف
پولیسنگ نہٹ بلکہ عوایم تحفظ پر نظر ثائ کیےس کرنا ہ ،اس ضمن مٹ زیادہ حقیقت پر مبئ بات کرئ مٹ ہماری مدد کرئ ےک لئ
سینکڑوں گھنئ رضاکارانہ طور پر وقف کر دن۔

پاؤال ایکس روجس
ٓ
کمیونٹت اف کلریونائٹیڈ ()CCU

برائن اوکس
شہر آسٹ ،ایکویئ آفس
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ممبانن
ٹاسکنفورسنکمیونٹننےکن ر
•

کوئنیس ڈنالپ ۔ آسٹ ایریا اربن لیگ

•

ہییل ایزیل  -آسٹ ایشٹ کمیونئ ہیلتھ انیشیٹو

•

جیسکا جانسن۔ ٹیکساس فیت ڈیفینس پروجیکٹ
ِ

•

مونیکا گوزمان  Go! -آسٹ/واموس! آسٹ ()GAVA
ّ
پریسل ہیل allgo -
ِ

•

ڈان ہینڈیل  -انٹیگرل کیت

•

کرس ہتس۔ ٹیکساس ایپل سیڈ

•

ڈیوڈ جانسن ۔ گراس روٹس لیڈرشپ

•

امینڈا لیوس۔ رسوائور جسٹس پروجیکٹ

•

ٓ
نیلسن لنڈر  -نیشنل ایسویس ایشن فار د ایڈوانسمنٹ اف کلرڈ پیپل ()NAACP

•

کیتیھ مچل۔ جسٹ لتئ

•

چاس مور۔ آسٹ جسٹس اتحاد

•

کتی رابرٹس۔ گریت آسٹ کرائم کمیشن
ٓ
پاؤال ایکس روجس  -کمیونٹت اف کلرس یونائٹیڈ ()CCU

•

میٹ سمپسن۔ امریکن سول لتٹت یونٹ ()ACLU
الیسیا ّ
ٹوریس۔ Austin de Fuera ICE
ِ

•

کیٹ گریزیائ  -ٹیکساس ہارم ررڈکشن االئنس

•

•

•

ممبانن
شہ نرنآسٹننٹاسکنفورسنےکن ر
•

نوریا رویرا-وانڈرمائیڈ  -ڈپئ سئ منیجر
ّ
رے آریّلنو  -اسسٹنٹ سئ منیجر

•

شیٹ جونز  -عبوری اسسٹنٹ سئ منیجر

•

فرح مسقدین ۔ ڈائرکت ،پولیس یک نگرائ کا دفت

•

برائن اوکس  -چیف ایکویئ آفیرس ،ایکویئ آفس

•
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سسٹمنسننسبننسنزیادہننبراہننراستننقصانناٹھانننونالوںننپ نرننتوجہنندینان
 RPSٹاسک فورس ےک معئ خت کمیونئ ےک ساتھ مشغولیت ےک ورک گروپ ن کاموں ےک سارے خاگ اور ٹاسک فورس یک سفارشات مٹ
اس بات کو یقیئ بنان یک کوششوں یک قیادت یک ہ کہ سسٹم س سب س زیادہ براہ راست نقصان اٹھان وال افراد ہ مشغولیت اور
ہماری سفارشات ےک ڈیزائن کا مرکز بنٹ۔ اس سارے عمل ےک دوران ہمارے بہت سارے ورک گروپس ن ایےس افراد کو ان یک سفارشات یک
تشکیل مٹ مشغول کرئ ےک لئ ،جو سب س زیادہ براہ راست متاثر ہوئ ہٹ ،کئ حکمت عملیوں اور مواقع س فائدہ اٹھایا ہ۔ سب س
زیادہ براہ راست نقصان اٹھان وال افراد کو توجہ کا مرکز بنان یک  RPSٹاسک فورس یک کوششٹ  10اپریل  2021کو ایک شہر گت سنئ وال
سیشن ےک ستھ اپن عروج پر پہنچٹ
جس مٹ  ،ASLعرئ ،بریم ،مینڈارن ،کورین ،اردو ،ہسپانوی اور
ویتنایم زبانوں مٹ ترجمائ یک خدمات بیھ دستیاب تھٹ۔ اس
سنئ وال سیشن مٹ  150س زیادہ کمیونئ ےک ممتان شامل ہوئ
جنہوں ن ہمارے شہر مٹ عوایم تحفظ ےک ساتھ اپن تجربات
نت یہ کہ ہم عوایم تحفظ پر نظر ثائ کس طرح کر سکئ ہٹ ،اس
ضمن مٹ اپن خیاالت شیت کئ۔ ٹاسک فورس ن ذائ طور پر
حارص ہو کر ،تحریری ،آڈیو اور ویڈیو ےک ذریعہ گواہ قبول یک۔
 Facebookپر  1200س زیادہ افراد ن یہ گفتگو دیکیھ۔ ہم ن
جو کچھ اس مٹ سنا اس کا ایک خالصہ درج ذیل ہ:
 .1فنڈز کو  APDس کمیونئ یک خدمات مٹ منتقل کریں
جیےس:
•

صحت یک دیکھ بھال

•

نشہ آور چتوں ےک استعمال اور ان س صحتیائ ےک
لئ مزید کلینک

•

 COVID-19یک دیکھ بھال

•

دمایع صحت یک خدمات

•

کفایئ اور قابل رسائ مکانات

•

غذا یک عدم تحفظ کو ختم کرنا

•

پولیس یک بربریت اور  ICEملک بدری ےک متاثرین اور
متاثرین ےک اہل خانہ کو مایل امداد

•

عالم وباء اور حالیہ موسم رسما ےک طوفان س متاثرہ خاندانوں کو
مایل امداد

 We Are Americanآرٹ کا
کام از سیلسیٹ بائرس ماخذ از
 Amplifierآرٹ

 .2پولیس یک جانب س کمیونئ ےک افراد کو ان یک
نسل ،جنس ،زبان یک رکاوٹٹ ،اور شہریت یک حیثیت یک وجہ س پروفائل ،ہراساں ،تنگ کئ جان ،اور جھوٹا الزام لگان جان یک ملئ
جلئ کہانیاں؛  APDےک ہاتھوں ہالک ہوئ وال افراد ےک اہل خانہ یک کہانیاں
 .3نوجوان ررسکاء ن پولیس ےک ذریعہ نشانہ بنان جان اور اسکول س جیل یک پائپ الئن کا شکار ہوئ
پر بات یک
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نسسٹمننسنسبننسنزیادہنبراہنراستننقصانناٹھانننوالوںنپ نرننتوجہندیننان
(جاری)ن
 .4پولیس یک جانب س مناسب جواب دن جان ےک لئ متعدد زبانٹ بولن وال  9-1-1مٹ فون اٹھان والوں یک رصورت
 .5غت دستاویزی/تارکٹ وطن آسٹ باشندوں کو ملک بدر کرئ ےک لئ  APDکا  ICEےک ساتھ مل کر کام کرئ یک کہانیاں
 .6ن گھر ہوئ وال لوگوں ےک لئ مزید رہائش ،ذہئ صحت س متعلق مشاورت ،اور مالزمتٹ
 .7مختلف رنگ و نسل ےک افراد ےک خالف پولیس یک دھمکیوں اور پولیس یک بربریت ےک سبب پولیس پر اعتماد کا فقدان
 .8پولیس کو فون کرئ س پرہت کرنا کیونکہ پولیس صورتحال کو مزید خراب کر دیئ ہ یا نظرانداز کرئ ہ
 .9دیکھ بھال ےک خواہاں لوگوں کو مجرم ثابت کرئ ےک لئ ہیلتھ کیت کا پولیس ےک لئ پائپ الئن ےک طور پر کام کرنا
 .10غت جرائم س متعلق امور پولیس ےک عالوہ تربیت یافتہ پیشہ ور افراد ےک حوال کئ جان چاہن جیےس:
•

دمایع صحت کا بحران

•

ن گھر ہوئ وال افراد

•

ٹریفک یک خالف ورزیاں

•

شور یک شکایات
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ٹاسکنفورسنےکنورکنگروپوںنیکنتفصیالتناو نرنسفارشانتنRPS

 Hear Our Voiceآرٹ کا کام از
کرسٹین ہیپنر
ماخذ از  Amplifierآرٹ

 RPSٹاسک فورس 1آٹھ ورکنگ گروپس ےک ذریعہ تیار کردہ سفارشات کا خالصہ درج ذیل ہ۔ ان سفارشات پر  15اپریل  2021کو
رائ دہندیک کرائ گئ تیھ اور انہٹ باضابطہ طور پر ممتوں ن اپنایا تھا۔ یہ سفارشات ٹاسک فورس یک رہنما اقدار یک عکایس کرئ
حکمت عمیل مٹ رسمایہ کاری کرئ کو نقصان
ہٹ ،جن یک بنیاد ایےس نظاموں کو ختم کرنا ہ جو کمیونئ یک حفاظت ےک لئ جامع
ِ
پہنچان ہٹ۔ ہماری یہ خواہش ہ کہ یہ سفارشات پائیدار اور طویل مدئ حل پیش کرئ ےک لئ ہمارے عزم یک نمائندیک کریں،
نسیل مساوات کو آگ بڑھان ےک لئ کمیونئ اور عہدیداران ےک ساتھ مل کر کام کرئ یک ایک عکایس۔

 1سفارشات مٹ مفادات ےک کیس بیھ ممکنہ تصادم س بچن ےک لئ جو ورک گروپ یک سفارشات مٹ مذکورہ محکمہ جات کو براہ
راست اثر انداز کرتا ہو ،شہر ےک عملہ ن ان سفارشات پر ووٹنگ کرئ س پرہت کیا۔
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َ
رسن نونرسمانہنکارینےک نلئننورکنگنگروپن
کمیونٹننمٹننایکویٹننیکنا نزن ِ
مقصد :ایےس اپ استیم میکانزم یک شناخت اور تشکیل جو پولیسنگ یک رصورت کو ختم کرئ ہوں اور
جو دیرینہ عدم مساوات کو دور کرئ ےک لئ متاثرہ کمیونٹت مٹ رسمایہ کاری کرئ ہوں۔
رابطہنکریں :پاؤال ایکس روجسpaulax@mamabaila.com ،
ممبان ن:ن
ورکنگنگروپنےکن ر
پاؤال ایکس روجس RPS ،ٹاسک فورس ممت
مونیکا گوزمان RPS ،ٹاسک فورس ممت؛ ای میل:
ca@goaustinvamosaustin.org -moni
ماریسا پتالیس؛ ای میل marisaperales@hotmail.com :اینڈریا بلیک؛
ای میلandrea@mayfirst.org :
ایلیاس کورٹت؛ ای میلelangcortez@harmreductiontx.org :
راؤل الواریز؛ ای میلralvarez@canatx.org :
نائیکا آرنلڈ؛ ای میلnyekaarnold@gmail.com :
ایم ماڈورے؛ ای میل amymichelemadore@gmail.com :روسیو
ّ
وّللوبوس؛ ای میلRocío.Villalobos@austintexas.gov :
جیسمٹ پٹیل؛ ای میلjasmin.navin.patel@gmail.com :
ریکارڈو گتی؛ ای میلricardo.garay1@gmail.com :

 Build Communitiesآرٹ کا
کام از کرسٹین جوش ماکفی
ماخذ از  Amplifierآرٹ

قن
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسبا ن
"جرائم" اور تشدد یک پیدائش عالم اور غت امتیازی طریق س کمیونئ یک بھالئ یک حمایت کرئ مٹ سلسےل وار ناکامیوں یک وجہ س ہوئ
ہ۔ ہم تسلیم کرئ ہٹ کہ تشدد نہ رصف باہم طور پر ہوتا ہ بلکہ ساخئ الپرواہ اور ظلم یک وجہ س بیھ ہوتا ہ ،جیسا کہ ہم
سب ن اس عالم وباء ،حالیہ موسم رسما ےک طوفان ےک دوران اور شہر مٹ کم قیمت وال مکانات یک کم ،سیالب زدہ امالک یک حفاظت ےک
ٓ
ّ
لئ مناسب مداخلت ،اور امدئ مٹ کم ےک ردعمل مٹ باقاعدہ طور پر اس کا مشاہدہ کیا ہ۔ ہم شہر س مطالبہ کرئ ہٹ کہ وہ پولیسنگ
ےک پرتشدد اور جابرانہ طرز عمل مٹ رسمایہ کاری کو روکٹ اور ان مخوص وسائل کو اییس خدمات مٹ منتقل کریں جو ہماری کمیونٹیوں
یک رصوریات کو پورا کرئ ےک لئ ڈیزائن یک گئ ہٹ۔
امریکہ اور آسٹ مٹ پولیسنگ یک تاری خ س متعلق معلومات حاصل کرےک ،ہم تشدد ےک استعمال س امالک اور دولت کا تحفظ کرئ ےک لئ
ایک میکانزم ےک طور پر قانون نافذ کرئ وال اداروں ےک تاریخ کردار کو بہت طور پر سمجھ سکئ ہٹ۔ استحصال اور نسل ر
کیس یک سوچ
سمجیھ پالیسیوں اور طرز عمل ےک ذریع امریکہ دنیا کا سب س دولت مند ملک بن گیا۔ ہمارے ملک مٹ نسیل دولت یک موجودہ تقسیم
ر
مکنیس اینڈ کمپئ) حادثائ طور پر نہٹ ہ۔ نسیل رسمایہ داری
(مالحظہ کریں "نسیل دولت ےک فرق کو ختم کرئ کا معایس اثرِ ،2019 "،
ےک نظام ن صحت ،آمدئ اور دولت سمیت زندیک ےک تمام پہلوؤں مٹ نسیل درجہ بندی کو داخل کردیا ہ ،جس مٹ سفید فام کمیونٹیاں
نیج ،اور دیگر مختلف رنگ و نسل یک کمیونٹیاں ان ےک درمیان۔ آج آسٹ مٹ ،سیاہ فام اور
سب س اوپر ہٹ ،سیاہ فام کمیونٹیاں سب س ے
براؤن کمیونٹیوں مٹ غربت ،بتوزگاری اور رہائش ےک عدم تحفظ یک ررسح سب س زیادہ ہ۔ متعلقہ تاریخ طرز عمل جیےس ریڈ الئننگ اور
رہائش مٹ امتیاز ےک نتیج مٹ غربت ےک جغرافیائ گروہ بن گئ ہٹ جو کہ آسٹ مٹ غت متناسب طور پر اکت مختلف رنگ و نسل س
تعلق رکھن وایل کمیونٹیاں ہٹ۔ ہماری سفارشات ان جغرافیائ کمیونٹیوں پر توجہ دیئ ہٹ۔
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سفارشاتنن
عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ ےک لئ ٹاسک فورس کا کمیونئ ایکویئ یک دوبارہ رسمایہ کاری ےک لئ ورکنگ گروپ ،پولیسنگ یک رسمایہ کاری کو
ٓ
ٓ
کم کرئ اور کمیونئ یک بھالئ ،استحکام ،ترق اور حفاظت مٹ رسمایہ کاری کرئ ےک لئ اسٹ سئ کونسل اور کوالئ اف الئف کمیشن یک
خدمت مٹ مندرجہ ذیل سفارشات رکھتا ہ۔
معاشنمدد نت
ن
ق الحال آسٹ ےک سب س زیادہ غت محفوظ بنا دن گئ اور اہم رصوریات کا سامنا کر رہ باشندوں یک فوری ،براہنراستن
کمیونئ ایکویئ مٹ طویلنمدننناو نرنمستحکمنرسمایہنکاری،دونوں ہ یک رصورت ہ۔ ہم مندرجہ ذیل اقدامات یک سفارش کرئ ہٹ:
رسمایہنکارینکرے جےس  10ایےس محلوں یک رصوریات کو پورا کرئ
سنکمنا نزنکمن$11نملٹننیکن ن
لنےکنبجٹن ن
 .1شہ نرنموجود نہنمایلنسا ن
ٓ
ےک لئ استعمال کیا جان گا جہاں  2-1-1پر ان وایل کالز ےک مطابق غریب گروہوں یک مقدار زیادہ ہ ،ن روزگاری یک اعیل ررسح،
صحت ےک بیمہ تک محدود رسائ ،کوویڈ ےک معامالت یک زیادہ تعداد اور/یا بنیادی رصوریات یک مدد ےک لئ اعیل درج یک
رصورت ہ۔ مالحظہ کریں:
-https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b
c7a343881a16469
یلنسالن2021-22نمٹننساالنہن
مدنناو نرنمستحکمنرسمایہنکارینیکنحمایتنکرنننےک نلئننما ن
مٹنطویلن ن
 .2شہ نرنکمیونٹننایکویٹنن ن
$44.8نملٹننڈال نرنیکنرسمایہنکارینکرے۔ن
کنحکمتننعمیلنےکنتحتنواقع،نمقایمنزمیٹننسطحنیکنتنظیموںنےکنذریعہن
سنای ن
ےکنتعاونن ن
a۔نشہ نرنآسٹننپبلکنہیلتھن ن
س‘‘نمٹننترقیانننکامننکرےنگنانتاکہ ن:ن
ےکنزی نرنانتظامنمحلوںن’’ہب ن
ےکنایکویٹننآفسن ن
لناو نرنشہ نرن ن
مینیجنکئننجانننوا ن
.i

ٓ
کن
ٹنپروگرام ،جو کہ براہ راست ی ن
مراکز ےک دائرہ اختیار مٹ رہن وال رہائشیوں ےک لئ ایک گارنٹننشدہنامدینپائل ن
لن$12نملٹننڈال نرن
بع ندندیگرے نقد ادائیگ یک شکل مٹ ہوگا ،اس ےک نفاذ اور تقسیم یک نگرائ یک جا سےک۔نک ن
ساالنہ۔

.ii

شہ نرنےک ننئن ناو نرنموجودہ نوسائل کو محلوں ےک مراکز مٹ بھیجٹ کمیونئ پر مبئ عمل ےک ذریع قائم کئ گئ
مختص مدئ ترجیحات ےک مطابق تقسیم کیا جان ،جس مٹ رہائشیوں یک معئ خت شمولیت شامل ہ۔

.iii

شہر یک طرف س ہر مرکز مٹ  $6.5ملٹ ڈالر ساالنہ ساالنہ یک اضاق رسمایہ کاری (کل  $32.5ملٹ ڈالر) ےک
عزم ےک ساتھ ،کمیونٹوں یک طویل مدئ رصوریات یک نشاندہ کرئ ےک لئ اور فنڈز کو کیےس خرچ کرنا ہ ،یہ
ترجیح مقرر کرئ ےک لئ رہائشیوں ےک ساتھ مل کر کام کریں۔

لن
سنفنڈ نزنکناناستعما ن
لنےکنبجٹن ن
موجودہنسا ن
ُ
شہر کو ان کمیونٹیوں یک نشاندہ کرئ ےک لئ مقایم کمیونئ ممتان ےک ساتھ مل کر کام کرنا چاہن جن کو فوری کمیونئ ایکویئ رسمایہ
پہنج گا اور جن یک تاری خ مٹ ساخئ تشدد کا سامنا کرنا شامل ہ۔ اعداد و شمار بہت ہ واضح ہٹ۔ آسٹ
کاری س سب س زیادہ فائدہ ے
ّ
ےک بہت س ایےس محےل ہٹ جو بیک وقت حد س زیادہ پولیسنگ اور کم رسمایہ کاری س دوچار ہٹ۔ ہم تجویز دین ہٹ کہ ایےس محلوں ےک
عالقوں یک نشاندہ کرئ اور انہٹ ترجیح دین ےک لئ مندرجہ ذیل ڈیٹاسیٹس کا استعمال کیا جان جن مٹ کراس سیکت چیلنجوں یک سب
س زیادہ تعداد موجود ہ:
•

حد س زیادہ پولیسنگ ،مجمویع نگرائ ،اور گشت ےک اعداد و شمار

•

زپ کوڈ اور کال یک قسم ےک مطابق  211پر یک گئ کالز/https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer :

11

URDU

index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1
•

ن روزگاری اور جزوی روزگار یک ررسحٹ

•

غربت اور کم آمدئ وال محےل

•

توجہ ےک قابل عالق جن یک نشاندہ سنتل ہیلتھ  2020ڈیموگرافکس رپورٹ مٹ یک گئ ہ-https://central :
 health.net/wp-content/uploads/2020/09/demographic_report_2020_2020_09_04.pdfجس مٹ دمہ ،برتاؤ
یک صحت ،COPD ،ذیابیطس ،دل یک ناکایم ،اور ہائ بلڈ ر
پریرس س متعلق اعداد و شمار؛ انشورنس کوری ج (/MAP
/Medicaidانشورنس نہٹ ہ) اور نقل و حمل شامل ہٹ

•

ہاؤسنگ عدم تحفظ :ایےس عالق ،جیےس وہ جن یک نشاندہ منتقیل یک رپورٹ مٹ یک گئ ہ ،جہاں رارساف داری اور ن گھری کا
خطرہ بنا ہوا ہ

•

ایےس عالق جہاں سیالب کا خطرہ ہ

•

جن عالقوں مٹ درخت یک چھاؤں کا فقدان ہ

•

ّ
براؤن فیلڈز ،کچرے ےک ڈھت ،ری سائیکلنگ اور گندے پائ یک صفائ ےک مراکز ےک قریب بےس ہوئ محےل

•

غذا کا عدم تحفظ :وہ عالق جہاں تازہ کھان پین یک اشیاء یا گرورسی اسٹورز تک رسائ نہٹ ہ ،جن یک نشاندہ حالیہ  TXایپل
سیڈ یک رپورٹس مٹ یک گئ ہ

•

غت واجب قرض دین والوں یک جگہٹ ()Payday

•  -COVIDاعداد و شمار پر نظر ڈالنا تجدید شدہ معامالت ،اموات یک ررسح ،ٹیسٹنگ سائٹ یک دستیائ اور ویکسٹ تک
رسائ
ّ
ّ
ایکویئ آفس ےک توسط س شہر  10ایےس محلوں ےک لئ  $100000ڈالر ق محلہ مخصوص کرے گا جنہوں ن اس عالم وباء ےک دوران
ر
معایس اثرات کا سامنا کیا ہ۔ ایکویئ آفس ےک توسط س شہر کو رصورت مند رہائشیوں یک شناخت کرئ اور
سب س زیادہ صحت اور
ُ
تقسیم کرئ ےک لئ ،ایےس کمیونئ پارٹت (تنظیموں) کو مشغول کرنا ہوگا وہ جو پہےل س ہ رہائشیوں ےک ساتھ مشغول ہٹ اور انہٹ اپئ
توجہ کا مرکز بنان ہوئ ہٹ۔ شہر ن دخیل س بچن ےک لئ کرایہ یک امداد دین ےک لئ اور ان محلوں ےک مکینوں کو (براہ راست نقدی امداد،
کرایہ ،افادیت ،غذا ،ادویات ،اور صحت یک دیکھ بھال ےک لئ امداد ،اور دیگر تاخت ےک اخراجات جیےس  DACAاور نیچرالئزیشن یک فیس ےک
لئ امداد سمیت) بنیادی رصوریات فراہم ےک لئ براہ راست امداد دین ےک لئ بقیہ  $10ملٹ ڈالر (موجودہ مایل سال ےک کل  $11ملٹ ڈالر
ےک فنڈز مٹ س) استعمال کرے گا۔ کمیونئ ےک پارٹتز کمیونئ ےک ایےس ممتان یک نشاندہ کریں ےک جنہٹ مدد یک رصورت ہ ،اور ان افراد
یک رصوریات کو پورا کرئ ےک لئ پروگرام ےک فنڈز استعمال کئ جائٹ ےک جن یک نشاندہ کمیونئ ےک پارٹتز ن مدد دن جان ےک لئ یک ہویک۔
ّ
کمیونئ ےک پارٹتز اس آؤٹ ری چ (عوام تک پہنچن یک کوشش) کا استعمال ایےس افراد یک شناخت کرئ ےک لئ کریں ےک جو محلوں ےک مراکز ےک
لئ مشاورئ کونسلوں مٹ خدمات انجام دے سکئ ہٹ۔
ابیھ اور مایل سال ےک اختتام ےک درمیان کئ جان واال کام
ّ
 5یا اس س زیادہ ایےس محلوں ےک مراکز ےک انتخاب یک اطالع دے گا اور انتخاب مٹ سہولت فراہم کرے گا جو مایل سال  2021-22س جاری
بنیادوں پر کام کریں ےک۔
ّ
ین
کرننےک نلئننفنڈ نزنیکنساالنہنرسمایہنکار ن
محلنےکنمراک نزنیکنمد ندن ن
ن
ّ
ایک بار جب کم از کم پانچ محےل ےک مراکز سائٹوں کا انتخاب ہو جان گا تو ،شہر ایکویئ آفس کمیونئ ممتان ےک پینل نامزد کرے گا جو ہر
مرکز یک تنظیم کو مینیج کرئ اور اس یک قیادت کرئ ےک لئ پارٹت تنظیموں کا انتخاب کریں ےک۔ اس عمل یک اسکریننگ سخت ہوئ چاہن؛
پینل کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ منتخب شدہ تنظیموں ےک پاس براہ راست کمیونئ ےک ساتھ مشغولیت اور براہ راست متاثرہ کمیونٹیوں ےک
ٓ
ّ
ہمراہ آؤٹ ری چ کا مصدقہ تجربہ ہ ،خاص طور پر غت سفید فام کمیونٹیاں ،پسماندہ اور نظرانداز یک گئ ابادی ،اور دیگر ساخئ تشدد س
ُ
طرز عمل کا مظاہرہ
بچ جان وال افراد۔ ان زمیئ سطح وایل تنظیموں کو ترجیح دی جائ چاہن جو ان کمیونٹیوں ےک ساتھ براہ راست ِنسبئ ر
12
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کرئ ہٹ جن یک وہ خدمت کرئ ہٹ۔ اگر کوئ بیھ تنظیم اس ےک لئ راض یا موجودہ نہٹ ہ تو ،شہر کو معاوضہ ادا کرےک براہ راست متاثرہ
ر
رہائیس کونسلوں کو قائم کرئ یک کوشش کرئ چاہن اور انہٹ اس جییس ہ تنظیموں یک تالش کرئ چاہن جو مرکز
کمیونٹیوں پر مشتمل
وسائل اور انفراستکچر کو ذختہ کرئ ےک لئ آمادہ ہوں۔
ایک بار جب ان مقامات اور تنظیموں یک نشاندہ ہو جان تو ،یہ مراکز رہائشیوں ےک لئ وسائل تک آسان اور بہزبائ رسائ ےک لئ ڈراپ ان
سینت ےک طور پر بیھ کام کریں ےک نت رہائشیوں تک ان یک دہلت پر پہنچن ےک لئ مایل اعانت س چلئ وایل آؤٹ ری چ یک کوششوں ےک لئ اڈے
کا بیھ کام دیں ےک تاکہ رصوریات کو پورا کیا جاسےک اور ناقص رسائ اور رہتی یک وجہ س پیدا ہوئ وال خالء کو کم کیا جاسےک ۔ اس وقت ان
کمیونٹیوں مٹ س کچھ مٹ شہر ےک ذریعہ چالن جان وال محلہ مراکز ہٹ ،لیکن وہ کمیونئ ےک ممتان یک رصوریات کو پورا نہٹ کر پا رہ
ہٹ اور بہت س ر ر
ہائیس ان تک رسائ حاسل کرئ کو محفوظ خیال نہٹ کرئ ہٹ۔ ان محےل ےک مراکز کو محےل ےک لوگ ہ تیار کریں ےک اور
ُ
وہ یہاں کام بیھ کریں ےک ،اور کمیونئ ےک مقایم افراد ہ ان یک کمیونئ یک ان رصوریات کا تعٹ کریں ےک اور ان یک اہمیت ےک مطابق ترجیح
مقرر کریں ےک ،جن ےک سلسلہ مٹ مراکز کو کام کرنا چاہن اور یہ بیھ کہ کن وسائل یک رصورت ہ۔ یہ مراکز "ابھرئ ےک لئ مرکز" ےک طور
پر بیھ کام کر سکئ ہٹ جس یک سفارش سئ کونسل ےک ممت کیتیھ ٹووو ن یک ہ اور انہٹ ہنگایم اور جاری کمیونئ یک رصوریات ےک لئ
تعاون حاصل ہونا چاہن۔
ہم شہر ےک ایکویئ آفس ےک عمےل مٹ دو مزید ممتان کو شامل کرئ یک سفارش کرئ ہٹ :ایک مالیائ مینیجر اور ایک پروگرام مینیجر ،یہ
ٓ
دونوں محےل ےک مراکز پر عمل درآمد کرئ ےک لئ وقف ہوں ےک۔ معاون پروگرام ےک فنڈز ےک عالوہ جو کہ مراکز کو اپریشنل بنان ےک لئ پارٹت
تنظیموں کو ملٹ ےک ،شہر مراکز کو ایک کمیونئ ممت کو شہر ےک ایک رابطہ کار ےک طور پر کام پر رکھن ےک لئ فنڈز بیھ فراہم کرے گا ،جو
ّ
تنظیم ےک عمےل اور ایکویئ دفت ےک عمےل ےک مابٹ ربط قائم کرئ ےک لئ ذمہ دار ہوگا۔ شہر کو ہر مرکز مٹ شہر ےک رابطہ کار ےک لئ رد عمل
ظاہر کرنا چاہن۔ شہر ےک رابطہ کار رصورت مند گروہوں تک وسائل کو پہنچان مٹ مدد کریں ےک۔ (کل مرکزی عملہ  $300000ساالنہ)
ایک بار قائم ہوجان ےک بعد ،یہ مراکز کمیونئ ایکویئ یک دوبارہ رسمایہ کاری ےک لئ ورکنگ گروپ یک مندرجہ ذیل
سفارشات کا نفاذ کریں ےک:
ٓ
 .Aایک گارنئ شدہ امدی پروگرام کا نمونہ تیار کریں۔
 .aکیوں؟
.i

ٓ
ملک بھر ےک شہروں ن گارنئ شدہ امدی وال پائلٹ پروگراموں کو نافذ کرنا ررسوع کردیا ہ۔ یہ نموئ خاص
طور پر کمزور اور پسماندہ کمیونٹیوں کو ہدف بنان ہٹ اور ایک مستحکم اور قابل اعتماد آمدئ کا سلسلہ
فراہم کرئ ہٹ جو ان ےک وصول کنندگان کو رصوریات پورا کرئ مٹ مدد کرتا ہ جوں جوں وہ ترق کرئ ہٹ
اور ان یک اپئ صوابدید پر۔ امریگ آبادی کا تقریبا نصف حصہ  25%یا اس س زیادہ یک آمدئ مٹ اتار چڑھاو کا
سامنا کرتا ہ ،اور آبادی کا تقریبا  40%حصہ  $400مالیت ےک ہنگایم اخراجات برداشت نہٹ کرسکتا ہ۔
جیےس -جیےس امریکہ مٹ ہر سال آمدئ مٹ عدم مساوات بڑھئ جارہ ہ ،الکھوں امریگ ایک تنخواہ س
دورسی تنخواہ ےک سہارے زندیک برس کر رہ ہٹ ،اور ہمٹ یہ بیھ دیکھن کو مل رہا ہ کہ غربت ےک مجمویع
عالق پولیسنگ مٹ اضاق اور رہائشیوں یک صحت ےک سماچ عنارص مٹ متعلقہ گراوٹ کا سامنا متوازی طور
پر کر رہ ہٹ۔ شہروں ن براہ راست اور مستقل نقد امداد ےک ساتھ ان عالقوں یک حوصلہ افزائ کرنا ررسوع
کردیا ہ اور ہم ان کمیونٹیوں کا مکمل احیاء دیکھ رہ ہٹ۔ گزشتہ تجربات اور اس وقت جاری تجربات س
ررسکاء مٹ مندرجہ ذیل نتائج دیکھن کو مےل ہٹ :بہت تعلیم نتائج ،جسمائ اور ذہئ صحت مٹ نمایاں بہتی،
غت واجب قرض مٹ نمایاں کم ،اور بنیادی رصوریات کو پورا کرئ مٹ زیادہ اعتماد۔ انہٹ مزدوروں یک منڈی
پر قابل تعریف اثر کا فقدان بیھ دیکھن کو مال ہ۔
آسٹ مٹ ،ہمارے پاس اس نموئ کو ممکن بنان یک اصل بنیاد موجود ہ۔ ہم ن بعض کامیاب اقدامات زیر
عمل الن ہٹ اور ہمارے پاس اس طرح ےک نموئ کو النچ کرئ ےک لئ درکار بنیادی ڈھانچہ بیھ موجود ہ۔
ٓ
 COVIDیک عالم وباء ےک نتیج مٹ RISE ،ریزولیوشن ن بعض ایےس پروگرام کا اغاز کیا ہ جن یک مدد س
ُ
ان رہائشیوں کو ایک وقئ براہ راست نقد امداد منتقل کر دی گئ ہ جو اس عالم وباء ےک صحت س
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ایس اثرات کا سامنا کر رہ ہٹ۔ اب ہمارے پاس وہ میکانزم اور مہارتٹ موجود ہٹ جو کہ ایک
ٓ
ٓ
زیادہ موثر گارنئ شدہ امدی ےک پروگرام کا اغاز کرئ ےک لئ درکار ہوئ ہٹ۔
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شہر آسٹ یک جانب س نافذ کردہ متعدد  RISEپروگراموں ےک عالوہ ،مقایم سطح پر اور ملک سطح پر کئ
مختلف جدت پسند پائلٹ پروگرام موجود ہٹ۔
اس یک ایک مثال مقایم انسان دوست (فالنتھروپک) فنڈز ےک ساتھ ایک حالیہ ررساکت داری ہ ( $1.2ملٹ)
جس ےک تحت ایک  12ماہ ےک نموئ پر  100خاندانوں ےک ساتھ ررساکت داری یک گئ ہ جو کہ ماہ مارچ س
ررسوع ہ۔ اس پہل ن  12ماہ ےک عرصہ ےک دوران ق خاندان  $12000ڈالر یک رسمایہ کاری یک ہ
(/$1000ماہ)۔ خاندانوں س جانئ ےک لئ ق الحال اس ےک اثرات پر تحقیق جاری ہ۔
جہاں شہر آسٹ ابیھ اس بات پر غور کر رہا ہ کہ ن دخیل ےک خالف لڑائ ،رہائش ےک استحکام ،اور عوام یک
حکمت عملیوں پر کیےس نظر ثائ کرئ ہ ،تو
حفاظت ےک لئ کس وسائل کو کیےس منتقل کرنا ہ اور اس ےک لئ
ِ
وہٹ دورسی جانب انوویشن آفس ،ایکویئ آفس ،نیت ہوڈ ہاؤسنگ اینڈ کمیونئ ڈویلپمنٹ ،اور میت آفس
ٓ
حکمت عمیل
آمدئ یک منتقیل اور گارنئ شدہ امدئ ےک ایےس پروگراموں یک تالش کر رہ ہٹ جو طاقت پر مبئ
ِ
حکمت عمیل مٹ کمیونٹیوں ےک خیاالت کو سننا اور ان س سیکھنا اور خاندانوں کو ان ےک
کو اپنان ہٹ۔ اس
ِ
ٓ
ُ
اقدامات پر انتخاب اور اختیار دین ہوئ ،انہٹ غت محدود رسمایہ مہیا کرنا بیھ شامل ہ۔ گارنئ شدہ امدئ ےک
ُ
ر
معایس عدم مساوات ےکلئ ایک طرح س مرمت ےک طور پر بیھ کام کرئ ہٹ
پروگرام ےک لئ ان تاریخ اور ساخئ
ر
سودییس اور دیگر مختلف رنگ و نسل یک کمیونٹیوں ےک افراد سینکڑوں سال تک ملک اور
جن کا سامنا سیاہ فام،
ٓ
مقایم سطح پر کرئ چےل ا رہ ہٹ۔ شہر آسٹ یک جانب س خاض بڑی مقدار مٹ رسمایہ کاری رصوری ہ۔
 .bیہ کیےس کام کرے گا:
.i

ٓ
گارنئ شدہ امدی پروجیکٹ پائلٹ :ق مرکز  200گھروں مٹ ایک سال ےک لئ $1000
ماہانہ  5 xمراکز۔ کل  $12ملٹ ڈالر ساالنہ۔
ّ
نقد گرانٹ ان محےل ےک مراکز کو دی جان یک جو اس عالق ےک اہل رہائشیوں ےک مابٹ باقاعدیک ےک ساتھ
براہ راست رقوم تقسیم کریں ےک۔

.iii

یہ پروجیکٹ ان لوگوں پر اپئ توجہ مرکوز کرئ ہوئ کام کرے گا جو ایک قائم کردہ معیار یک بنیاد پر
سب س زیادہ محتاج ہٹ نہ کہ ایک عام الٹری یک بنیاد پر۔

.iv

سئ ایکویئ آفس ایک ایسا عمل طلب کرے گا جو ایکویئ یک تشخیص ےک آےل کا استعمال کرئ ہوئ اہلیت
ےک تقاضوں کا تعٹ کرے گا۔

.v

ایکویئ آفس ےک عمےل ن اپئ جانب س مدد یک پیش کش یک ہ اور یہ کہا ہ کہ وہ عمےل ےک تعلق س اور
براہ راست نقدی امداد یک خاطر تعاون کرئ ےک لئ راض ہٹ۔

.vi

ٓ
ایکویئ آفس گارنئ شدہ امدئ ےک فنڈز ےک ہر ممکنہ وصول کنندہ ےک لئ فائدہ وصول کنندگان کو مایل مشاورت
یک خدمات فراہم کرئ یک کوششوں یک حمایت کرے گا۔ یہ مالیائ مشتان ہر ممکنہ وصول کنندہ کو ان ےک
فائدہ یک خدمات یک رصورت ےک مطابق وضاحت کریں ےک اور اس کا جائزہ کروائٹ ےک اور اس بات یک وضاحت
ٓ
کریں ےک کہ گارنئ شدہ امدئ ادائیگیاں کس طرح س انہٹ ق الحال حاصل ہوئ وایل دیگر فوائد یک ادائیگیوں
مٹ مداخلت کر سکئ ہٹ یا اثر انداز ہو سکئ ہٹ۔

.vii

ایکویئ آفس اس بات کو یقیئ بنان ےک لئ ٹیکساس ہیلتھ اینڈ ہیومن رسورس ےک ساتھ مل کر کام کرے گا کہ
گارنئ شدہ آمدئ یک ادائیگیوں کو فوائد س متعلق آمدئ ےک حساب مٹ شامل نہ کیا جان تاکہ ان رصوری فوائد
یک خدمات مٹ مداخلت نہ ہو جو اہل باشندے ق الحال وصول کر رہ ہٹ۔ ایکویئ آفس دیگر گارنئ شدہ
آمدئ وال پائلٹ منصوبوں کو ہر لحاظ س کامیاب بنان ےک لئ اہم اقدامات کرے گا ایےس طریقوں ےک بارے مٹ
ُ
تحقیق کرئ اور انہٹ دریافت کرئ ےک لئ جن مٹ گارنئ شدہ آمدئ یک ادائیگیوں یک تقسیم ان دیگر فوائد یک

.ii
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ادائیگیوں ےک ساتھ مداخلت نہ کرئ ہوں جو ر ر
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ایکویئ آفس ساالنہ بنیاد پر کارکردیک یک پیمائش کرئ ےک لئ اور اس کا جائزہ لین ےک لئ ایک تشخییص عمل بیھ
نافذ کرے گا۔ یہ اعداد و شمار مسلسل عمل درآمد س آگاہ کرسکئ ہٹ اور رسائ ،عمل پذيری ،اور پہنچ مٹ
مستقل طور پر بہتی الن مٹ مدد کرسکئ ہٹ۔ یہ ملک بھر مٹ ایس طرح یک دیگر کوششوں ےک لئ بیھ مددگار
ثابت ہوسکئ ہٹ۔

 .Bشہر ےک موجودہ عالقوں ےک لئ مختص فنڈز یک شناخت کریں جو ان کمیونٹیوں ےک لئ نامزد ہٹ جن کو مرکز یک پلیسمنٹ ےک لئ
بیھ منتخب کیا گیا ہ اوران وسائل ےک پولز ےک لئ مرکز کو فنڈ مینیجر ےک طور پر نامزد کریں۔
 .aاس ےک عالوہ ،ہمارا ماننا ہ کہ عوایم وسائل تک رسائ حاصل کرئ س ہماری کمیونٹیوں کو بڑے پیمان پر فائدہ ہوسکتا
ہ جیےس شہر یک عمارتٹ ،ساز و سامان ،پولیس یک گاڑیاں وغتہ۔ جیسا کہ ہمارے موسم رسما ےک طوفان مٹ دیکھن مٹ
ٓ
ایا تھا ،اتئ سارے وسائل دستیاب تھے کہ شہر ان کو استعمال کرئ یا قابل رسائ بنان مٹ ناکام رہا۔ عمارتٹ استعمال مٹ
ہ نہٹ الئ گئٹ جبکہ رسدی س بچن ےک لئ پناہ گاہوں ےک طور پر ان کا استعمال کیا جاسکتا تھا؛ پولیس یک بھاری بھرکم
ُ
گاڑیاں جو ان سخت حاالت کو برداشت کرئ ےک قابل تھٹ ،ان کا استعمال پھنےس ہوئ اور بھوےک افراد کو ادھر س ادھر ےل
جان ےک لئ کیا جاسکتا تھا لیکن وہ خایل اور غت استعمال شدہ ہ پڑی رہٹ۔ ہم شہر یک ایکویئ اور جائیداد پر عوایم اور
کمیونئ یک ملکیت کا مطالبہ کرئ ہٹ اور ہم توقع کرئ ہٹ کہ شہر ان وسائل تک رسائ فراہم کرے گا جن کا یا تو کم
استعمال کیا جاتا ہ یا غلط استعمال ہوا ہ۔
 .bکیس بیھ فنڈنگ استیمز کو جو عالقہ س متعلق مداخلتوں ےک لئ وقف ہ (پروجیکٹ کنیکٹ ،ریور سائیڈ ٹیوگرنس)
کو قیادت اور فیصلہ سازی یک صالحیتوں ےک لئ محےل ےک مرکزوں مٹ بھیجنا چاہن ،ان عالقوں ےک رہائشیوں س رائ ےک
ذریع آگاہ اور کارفرما ہوں۔
 .Cشہر  APDبجٹ اور شہر ےک دیگر فنڈز دونوں ہ مٹ س نئ قابل تجدید فنڈز کا ایک بہت بڑا حصہ مختص کرے گا۔ کل $32.8
ملٹ ساالنہ۔ شہر کو APDس فنڈز کو دورسی جگہوں پر منتقل کرنا جاری رکھن کا عزم کرنا چاہن۔ لیکن اہم وسائل یک وسیع
رسمایہ کاری کرئ ےک لئ محض  APDےک بجٹ س فنڈز کو منتقل کرنا ہ کاق نہٹ ہ۔ یعئ ایےس وسائل جو کہ کمیونٹیوں کو
ّ
ُ
ر
رہائیس اور محےل ےک استحکام ےک اقدامات کو نافذ کرئ وال ٹولز فراہم کرئ ےک لئ درکار ہٹ۔ یہ اقدامات کیس بحران ےک وقت
ّ
محض ان پر رد عمل ظاہر کرئ یک بجان ان یک روک تھام کرئ مٹ بیھ مدد کریں ےک۔  APDےک بجٹ س منتقل کئ جان وال فنڈز
ےک عالوہ ،رہائش ےک عدم استحکام اور گھروں س ن دخیل کو دور کرئ وال فنڈنگ ےک مختلف دیگر ذرائع بیھ سب س زیادہ براہ
راست متاثر ہوئ وایل کمیونٹیوں یک مدد ےک لئ ان ےک ستد کئ جان چاہن --یعئ وہ کمیونٹیاں جو کئ دہائیوں س شہر س ن
دخیل ےک خالف لڑئ ےک لئ وسائل کا مطالبہ کر رہ ہٹ۔ مایل اعانت ےک وہ ذرائع جن یک نگرائ براہ راست متاثرہ کمیونٹیوں کو
کرئ چاہن ،ان مٹ شامل ہٹ :کفایئ رہائش ےک بانڈ فنڈز ،ہاؤسنگ ٹرسٹ فنڈ ،میت ستائک فنڈ ،پروجیکٹ کنیکٹ اینئ-
ڈسپلیسمنٹ فنڈز ،اور جتل ریوینیو فنڈز (جنہٹ مجمویع طور پر’’ ،اینئ-ڈسپلیسمنٹ‘‘ کہا جاتا ہ)۔شہر مقایم ،براہ راست
متاثرہ کمیونئ ےک ممتان ےک ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ کمیونئ مٹ دوبارہ رسمایہ کاری ےک لئ طویل مدئ سفارشات تیار یک
جاسکٹ ،جس مٹ شہر یک ملکیت وایل جائداد پر نئ کم الگت وایل رہائش ،موجودہ رہائش کو برقرار رکھن ےک لئ اینئ-
ڈسلیپلیسمنٹ وال اقدامات ،سیالب ےک اثر کو خاتےم یک کوششٹ ،وسیع تر براہ راست نقدی امداد ،وغتہ کو شامل کیا جا سےک۔ اس
تعلق س فیصلہ سازی جگہ پر مبئ ہویک اور یہ کمیونئ ممتان یک کونسلوں ےک ذریعہ تیار کردہ ایک کمیونئ یک منصوبہ بندی ےک
ُ
ُ
عمل ےک ذریعہ ُرونما ہوگا۔ منصوبہ بندی ےک عمل ےک لئ بیھ اور ان منصوبوں کو نافذ کرئ ےک لئ جن یک نشاندہ یک گئ ہ،
وسائل مختص کئ جائٹ ےک۔ اس ےک عالوہ ،کمیونٹیوں یک نقل مکائ اور عدم استحکام کو روکن ےک لئ ،قلیل مدئ رسمایہ کاری ےک
ُ
پروگراموں کو شہر یک جانب س مایل اعانت مےل یک ،ان فنڈز کا استعمال کرئ ہوئ جنہٹ  APDےک بجٹ س منتقل کیا گیا ہ ،اور
اس کا انتظام مراکز کریں ےک۔ ان مائکرو-لون اور مائیکرو -گرانٹ پروگراموں یک تفصیالت ذیل مٹ ہٹ۔
ّ
ر
رہائیس اور محےل ےک استحکام ےک اقدامات کو نافذ کرئ ےک لئ کمیونٹیوں کو بااختیار بنا
 .Dاییس رسمایہ کاری جو پیش قدیم کرئ ہوئ
ّ
کر بحرانوں کو روکئ ہ نہ کہ رصف اس پر ردعمل ظاہر کرئ ہ ،اس یک حمایت کرئ ےک لئ ایک کمیونئ پر مبئ رسمایہ کاری ےک
عمل کو تیار کریں اور اس نافذ کریں۔
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 .aکیوں؟
.i

ٓ
رہائش ےک عدم تحفظ کا اثر نہایت ہ گہرا ہوتا ہ۔ ایےس کرایہ دار ،جن یک امدئ ان ےک کرایہ ےک مطابق نہٹ
ہوئ ہٹ ،وہ اخراجات ےک بوجھ تےل دب جان ہٹ ،مایل تناؤ کا سامنا کرئ ہٹ اور/یا ن گھر ہوئ ےک نتیج مٹ
مختلف اقسام ےک دائم تناؤ س وابسطہ صحت ےک اثرات کا تجربہ کرنا پڑ سکتا ہ۔ متعدد عوامل جیےس رہائش
کا ناقص معیار ،مایل اور ر
رہائیس عدم استحکام کا تناؤاور متناسب خوراک اور صحت یک دیکھ بھال ےک لئ پیسوں
یک کم جیےس مختلف عوامل اکت صحت یک خرائ ےک نتائج کا باعث بنن ہٹ۔ سماچ نیٹ ورکس مٹ رکاوٹ یک
وجہ س صحت ےک ان چیلنجوں مٹ زیادئ ہو سکئ ہ۔
شہر کو الزیم طور پر ان اثاثوں مٹ رسمایہ کاری کرئ چاہن جو ان کمیونٹیوں ےک پاس پہےل س ہ موجود ہٹ،
ّ
ُ
ر
معایس دباؤ
جیےس کمیونئ ےک ممتان اور محےل ےک کاروباروں ےک مابٹ سماچ ہم آہنگ ،اور اس ان مختلف
مٹ س کچھ کو ختم ےک لئ وسائل فراہم کرئ چاہن جن س کمیونئ ےک رہائشیوں یک صحت متاثر ہوئ ہ۔
یہ نہایت ہ رصوری ہ کہ ان کمیونٹیوں کو وہ وسائل مہیا کئ جائٹ جن ےک ذریعہ وہ ان مختلف تناؤ یک
وجوہات اور مسائل کا تعٹ کر سکٹ اور ان کا مناسب حل تیار کرسکٹ ،جن کا وہ سامنا کر رہ ہٹ۔

 .bیہ کیےس کام کرے گا:
.i

جغرافیائ بنیاد پر کام کرئ وال محےل ےک مراکز یک نگرائ ےک ساتھ ،کمیونئ ےک ممت ان عالقوں ےک لئ مختص اثر
ےک لئ شہر یک جانب س نامزد فنڈز کا انتظام کرئ ےک عمل یک قیادت کریں ےک۔ ایک مائکرو -لون پروگرام ،ایک
ہنگایم مائیکرو -گرانٹ امدادی فنڈ ،اور ایک کرائ پر مائکرو -گرانٹ امدادی فنڈ قائم کرئ ےک لئ شہر کو ق
مرکز  $6ملٹ ڈالر یک ابتدائ رسمایہ کاری کرئ چاہن اور اس اگےل  10سالوں ےک لئ اضاق طور پر ہر سال ق
مرکز  $6ملٹ ڈالر یک رقم ساالنہ جمع کرائ کا عزم کرنا چاہن۔ ذیل مٹ سیکشن ڈی مٹ انہٹ مزید تفصیل ےک
ساتھ بیان کیا گیا ہ۔

.ii

ّ
مراکز کمیونئ ممتان یک کونسلز تشکیل دیں ےک جو اس بات کا فیصلہ کریں یک کہ ان محلوں ےک فنڈز اور گرانٹ
کا انتظام کیےس کیا جان۔ مائکرو -لون ہنگایم امدادی فنڈز یا بحران س متعلق امدادی فنڈز یک جگہ نہٹ لٹ
ےک؛ ان کا اصل مقصد کمیونئ یک ترق اور ایکویئ مٹ رسمایہ کاری ےک لئ استعمال کرنا ہ۔

.iii

یہ کمیونئ ممتان یک کونسلز اس بات کا بیھ فیصلہ کریں یک کہ ن دخیل ےک خالف لڑئ ےک لئ فنڈز یک
رسمایہ کاری کس طرح یک جائ چاہن۔ اس امر کا تعٹ کرئ ےک لئ ایکویئ یک تشخیص ےک ٹول کا استعمال
رصوری ہ کہ فنڈز کا استعمال کس طرح ہوگا۔ کمیونئ ممتان یک کونسلز ر ر
ہائیس استحکام حاصل کرئ ےک
لئ مناسب جگہ پر مبئ اقدامات کا تعٹ کرئ ےک لئ کمیونئ یک منصوبہ بندی یک کوششوں مٹ بیھ شامل
ہوں یک۔ ان کونسلز کو چاہن کہ وہ اپن ممتان مٹ کرایہ داروں کو بیھ رصور شامل کریں۔

 .Eن دخیل ےک خالف لڑئ ےک لئ فنڈنگ اور کمیونئ ےک لئ امدادی فنڈنگ
 .aمائکرو -لون پروگرام فنڈز ےک ایک حےص 50%--تک--کو چھوئ کاروباروں ےک لئ کیپٹل فنڈ یا چھوئ کاروباروں ےک لئ
لون پروگرام کو قائم کرئ ےک لئ استعمال کیا جاسکتا ہ تاکہ اس عالق مٹ موجود کمیونئ یک خدمت کرئ وال
ر
معایس تحفظ ےک ماڈل تیار کئ جا سکٹ ،جیےس کوآپریٹو
کاروباروں یک مدد یک جاسےک اور/یا کمزور رہائشیوں ےک لئ جدید
ر
رہائیس چالن ہوں۔
بزنس (جیےس ڈے کیتز) جےس مقایم
ُ
 .bمائکرو -لون پروگرام فنڈز ےک کم از کم  50%حےص کا استعمال لوگوں کو ان یک انفرادی اور خاندائ رصوریات ےک لئ مائکرو
لون فراہم کرئ ےک لئ ہوگا ،جیےس کرایہ س متعلق امداد ،گھر یک مرمت ےک لئ امداد ،بچوں یک دیکھ بھال ےک لئ امداد،
گاڑی یک مرمت ،اور دیگر غت متوقع رصوریات۔ مائکرو -لون ہنگایم امدادی فنڈز یا بحران س متعلق امدادی فنڈز یک جگہ
نہٹ لٹ ےک،
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 .cاس ےک عالوہ ،ایک ہنگایم امدادی مائکرو گرانٹ فنڈ یک حمایت کرئ ےک لئ کمیونئ مراکز کو فنڈز مختص کئ جائٹ
ُ
ےک۔ اس مائیکرو -گرانٹ فنڈ کا استعمال ان رہائشیوں کو ہنگایم امداد فراہم کرئ ےک لئ کیا جان گا جو فوری مایل بوجھ
کا سامنا کررہ ہٹ ،جیےس یوٹیلیئ امداد ،ن دخیل س بچاؤ ےک لئ امداد ،طئ اخراجات مٹ مدد ،وغتہ
 .dان سب ےک عالوہ ،کمیونئ مراکز کو رینٹل اسسٹنس یا کرایہ داروں ےک لئ امدادی پروگرام یک حمایت کرئ ےک لئ،
عالم وباء ےک بعد فنڈز مختص کئ جائٹ ےک۔
 .eموجودہ اور مستقبل یک کفایئ رہائش بانڈ یک رقم اور کفایئ رہائش جتل فنڈ یک رقم کا کم از کم  ،25%ن دخیل ےک خالف
لڑئ ےک لئ جملہ اقدامات کو نافذ کرئ ےک مقاصد ےک تحت کمیونئ مراکز کو مختص کیا جان گا  --اور یہ فنڈنگ ےک دیگر
ذرائع جیےس میت ستائک فنڈ اور پروجیکٹ کنیکٹ اینئ-ڈسپلیسمنٹ فنڈز ےک عالوہ ہوگا۔ ان ن دخیل ےک خالف لڑئ
وال اقدامات مٹ زمٹ کا حصول ،کمیونئ لینڈ ٹرسٹ ،اور ن دخیل ےک عمل مٹ کم الن ےک لئ دیگر حکمت عملیاں
شامل ہوسکئ ہٹ۔ کمیونئ ممتان یک کونسلز ،مرکز یک جغرافیائ حدود مٹ شہر یک ملکیت وایل جائیداد پر کونسلز
رہائش یا دیگر وسائل یک تعمت یک نگرائ کرئ ےک لئ بانڈ یک رقم کا استعمال بیھ کرسکئ ہٹ۔
 .fمذکورہ باال بیان کردہ ن دخیل ےک خالف لڑئ ےک لئ فنڈز مٹ س ایک حصہ کو کمیونئ ممت کونسلوں ےک ذریعہ کرایہ
داروں ،مکان مالکان اور دیگر کمزور آبادیوں یک صالحیت کو بڑھان ےک عمل مٹ استعمال کرئ ےک لئ الگ رکھ دیا جان گا
تاکہ وہ اییس پالیسیوں کو منظم کرسکٹ ،ان یک حکمت عمیل بنا سکٹ اوران یک حمایت کرسکٹ جو نہایت ہ کفایئ
کرائ پر جائیداد اور گھر یک ملکیت یک حفاظت کرئ ہوں۔
ےکناخراجاتن
موجودہنمایلنسالن ن

 10کمیونئ پارٹتشپ قائم کریں (/$100000پارٹتشپ)

 $1ملٹ

کمیونئ یک فوری رصوریات کو پورا کرئ ےک لئ مایل اعانت فراہم
کریں ( $1,000,000ق عالقہ)

 $10ملٹ

لنےکنفنڈزن
کلن-نموجود نہنمایلنسا ن

ٹن
$11نمل ن
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گن
سنآ ن
ساالنہنرسمایہنکارینمایلنسالن2021-22ناو نرناسن ن
(نوٹ :کل درخواست رصف  5محلہ مراکز کو قائم کئ جان یک عکایس کرئ ہ۔ اگر  5س زیادہ مراکز کو منتخب کیا جاتا ہ تو ،کل کو ایس
ےک مطابق ایڈجسٹ کیا جانا چاہن۔)
 5محلہ مراکز ےک لئ عملہ ،انتظامیہ ،اور پروگرامنگ
(ق مرکز)$500000/

 $2.5ملٹ

ایک شہر کا رابطہ کار (پڑوس ےک مراکز ےک لئ)؛ دو ایکویئ
آفس ن پروگرام مٹ نگرائ اور مدد فراہم کرئ ےک لئ
بھرئ کیا
ٓ
گارنئ شدہ امدی پروجیکٹ پائلٹ (ایک سال ےک
لئماہانہ  $1000کل  200گھرانوں کو ق مرکز 5 x
مراکز)

$300000

کمیونئ رسمایہ کاری فنڈ

 $12ملٹ

 $30ملٹ

موجودہ چھوئ کاروباروں اور کاروباری مواقع یک حمایت
کرئ ےک لئ لون پروگرام کا قیام کریں؛ ان فنڈز مٹ س
نصف کا استعمال ہنگایم کرائ یک امداد ،ہنگایم گھر یک
مرمت ،ن دخیل س بچاؤ اور دیگر غت متوقع ہنگایم
صورتوں ےک لئ مائکرو -لون پروگرام کو فنڈ کرئ ےک لئ
ّ
کیا جان گا۔ (ہر محےل ےک مرکز ےک لئ  $4ملٹ ڈالر ،کل
 $20ملٹ ڈالر)
رہائشیوں ےک لئ ہنگایم امداد فراہم کرئ ےک لئ ہنگایم
امدادی فنڈ کا قیام کریں :ر ر
ہائیس امداد؛ یوٹیلیئ امداد؛
گھر/گاڑی یک مرمت؛ صحت ےک اخراجات؛ وغتہ (ق مرکز
 $1ملٹ ڈالر ،کل  $5ملٹ ڈالر)
پڑوس ےک مراکز ےک عالقوں مٹ کرائ س متعلق امدادی
پروگرام کو جاری رکھنا  -عالم وباء ےک بعد۔
(ق محلہ مرکز  $1ملٹ ڈالر ،کل  5$ملٹ)

کل  -ساالنہ رسمایہ کاری

$44,800,000
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ّ
محےل ےک مراکز یک حمایت کرئ ےک لئ شہر یک آمدئ ےک دیگر ذرائع س فنڈز محفوظ کریں:
کفایئ رہائش ےک لئ وقف بانڈ
فنڈنگ
کفایئ رہائش ےک لئ ساالنہ
مختص جتل فنڈ
دیگر ن دخیل ےک خالف لڑئ ےک لئ فنڈز

URDU

ّ
محےل ےک مراکز مٹ ن دخیل کو کم کرئ ےک لئ 25%
فنڈز مختص کریں
ّ
محےل ےک مراکز مٹ ن دخیل کو کم کرئ ےک لئ 25%
فنڈز مختص کریں
مختص مراکز ےک لئ کمیونئ ممتان یک کونسلز ہ ن
دخیل ےک خالف لڑئ ےک لئ فنڈز یک اکتیت ےک اخراجات
یک رہنمائ اور نگرائ کریں ےک۔

ایکویئ یک دوبارہ رسمایہ کاری ےک ہمارے مقصد کو آگ بڑھان ےک عالوہ ،ہم کمیونئ ہیلتھ ورکرز ےک ایک نیٹ ورک اور ٹریننگ ےک مرکز ےک
ضمن مٹ پبلک ہیلتھ ری انوسٹمنٹ ورکنگ گروپ یک سفارش یک بیھ حمایت کرئ ہٹ۔
اس شہر یک جانب س پولیسنگ یک رسمایہ کاری کو کم کرئ اور کمیونئ یک بھالئ ،استحکام ،ترق اور حفاظت مٹ رسمایہ کاری کرئ یک
ُ
جانب ایک اضاق قدم ےک طور پر ،یہ ورکنگ گروپ کمیونئ ہیلتھ ورک فورس یک اس سفارش پر عمل درآمد یک حمایت کرتا ہ اور اس کا
مطالبہ کرتا ہ جےس پبلک ہیلتھ ری انوسٹمنٹ ورکنگ گروپ ن سامئ رکھا ہ۔ ہمارا ماننا ہ کہ ایک کمیونئ ہیلتھ ورکر ورک فورس یک
ترق ایکویئ یک دوبارہ رسمایہ کاری ےک ہمارے مقصد کو آگ بڑھان ےک ضمن مٹ ہماری سفارشات کو پورا کرئ کا کام کرئ ہ۔

ہم اپن مجوزہ کمیونئ مراکز ےک مابٹ باہم تعاون کا تصور کرئ ہٹ نت ہم ایک ایےس ورک فورس ےک قیام اور ترق کا بیھ تصور کرئ ہٹ جو
ٓ
ہماری کمیونٹیوں مٹ بہت سارے ایےس افراد ےک لئ مواقع پیدا کرے یک جن کو ایک با وقار امدئ ےک ساتھ مستحکم روزگار حاصل کرئ تک
رسائ نہٹ دی گئ ہ یا جو ایےس روزگار حاصل کرئ ےک قابل ہٹ۔ گزشتہ کئ سالوں س ،سلسےل وار نسل پرسئ ن ہماری کمیونٹوں کو غت
مستحکم بنا دیا ہ اور مختلف رنگ و نسل ےک افراد کو نشانہ بنا کر اور انہٹ فوچ اندراج اور قانون نافذ کرئ وال اداروں یک تربیت یک پائپ
الئنوں ےک ذریع کھانا کھال کر ،اس ن ہماری غربت اور رصورتوں کا شکار کیا ہ۔ کمیونئ یک دیکھ بھال اور ان ےک ساتھ باہم تعاون پر مبئ
ُ
نئ مواقع فراہم کرنا ،زندہ تجربات جو مہارتٹ فراہم کرئ ہٹ ان پر رسمایہ کاری کرنا ،اور تشدد اور جت ےک بجان عالج اور بحایل کو ترجیح
دینا ،یہ کمیونئ یک فالح و بہبود ،استحکام ،ترق اور حفاظت یک طرف ایک واضح اقدام ہ ،اور ہم کونسل س اس اقدام کو اپنان یک
درخواست کرئ ہٹ۔
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خبنمشغولیتنےکن نلئننورکنگنگروپن
کمی نونٹننےکنساتھنمعٹنن ن
غت متناسب طور پر متاثرہ رہائشیوں ےک لئ مختلف طریقہ کار اور مواقع پیدا کرےک عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ یک گفتگو مٹ ان افراد یک
ٓ
اواز کو توجہ کا مرکز بنانا جنہٹ نظام ےک ذریعہ سب س زیادہ براہ راست نقصان پہنچا ہ۔
اس ضمن مٹ ان ےک تجربات اور اپن خیاالت پیش کرئ ےک لئ کہ محفوظ محسوس کرئ ےک لئ انہٹ کس چت یک رصورت ہ۔ ِان ُپٹ
اس بات کو یقیئ بنان گا کہ ٹاسک فورس ورکنگ گروپ یک تجاویز اور سفارشات س رصف تنظیم نمائندؤں کو ہ نہٹ بلکہ کمیونئ ےک
ٓ
ممتان کو بیھ اگاہ کیا جان گا۔
رابطہ ن:ن
ّ
ِالیسیا ٹوریسatorres@grassrootsleadership.org :
ممبان ن:ن
ر
الیسیا ّ
ٹوریس TF RPS ،ممت؛ ای میل:
ِ
atorres@grassrootsleadership.org
ربیکا سانچت؛ ای میلrsanchez@grassrootsleadership.org :
مونیکا گوزمان TF RPS ،ممت؛ ای میل:
monica@goaustinvamosaustin.org
کتی رابرٹس
ٹیمیٹوپو اولوجئ؛ ای میلtemitolujobi@gmail.com :
ڈورس ایڈمز؛ ای میل dee.adams543@gmail.com :لیس نوین؛ ای
میلlucy@aachi.org :
پس منظر اور سیاق و سباق

 Power to The Pollsآرٹ کا
کام از آڈریانا آریاگا ماکفی
ماخذ از Amplifier Art

ٓ
آسٹ سئ کونسل ےک ذمہ ان وال عالقوں کو مشغول کرئ ےک لئ جو نظام اور
طریقہ کار استعمال کئ جا رہ ہٹ وہ کمیونئ یک ِان رصورت کو پورا نہٹ کرئ ہٹ
یعئ ان کا یہ محسوس کرنا کہ ان یک بات سئ جا رہ ہ اور
فیصلہ سازی ےک عمل مٹ انہٹ بیھ شامل کیا جا رہا ہ۔ عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ ےک لئ معئ خت کمیونئ یک مشغولیت کا ورک
گروپ سخئ س اس بات یک تجویز کرتا ہ کہ سئ کونسل کو موجودہ مستعمل طریقہ کار کو نمایاں طور پر بہت بنانا چاہن کیونکہ
ُ
ہماری روزمرہ یک زندیک کو متاثر کرئ وایل رسگرمیوں پر رائ لینا ہماری کمیونئ ےک لئ نہایت ہ رصوری ہ۔ یہ خاص طور پر ان کمیونئ
ممتان ےک لئ سچ ہ جو شہر یک جانب س عوام یک حفاظت ےک سلسلہ مٹ کئ جان وال فیصلوں س سب س زیادہ متاثر ہوئ ہٹ ،یعئ،
ہمارے غت دستاویزی ،ن گھر ہوئ وال افراد ،معذور افراد ،LGBTQIA+ ،کم آمدئ اور/یا  BIPOCکمیونئ ےک ممتان جن یک نمائندیک سئ
کونسل مٹ نہٹ یک جائ ہ اور جن کو اکت نظرانداز کر دیا جاتا ہ۔
کمیونئ ےک ساتھ معئ خت مشغولیت ےک لئ ورک گروپ ن سب س زیادہ براہ راست متاثرہ کمیونئ ےک ممتان یک جانب س سئ کونسل
ےک ساتھ مشغول ہوئ اور ان یک زندگیوں کو متاثر کرئ وال فیصلوں پر اثر انداز ہوئ یک کوششوں ےک دوران ان ےک تجربات ےک متعلق ےک
گواہیوں کو جمع کیا ہ۔ رہائشیوں یک آراء پبلک ورچوئل سنئ وال سیشن ےک عالوہ آن الئن رسوے ےک ایک مجموع ےک ذریعہ جمع یک گئ
تھٹ۔ ان معلومات س ہم ن یہ تعٹ کیا ہ کہ براہ راست متاثرہ حلقوں کو فیصلہ سازی مٹ شامل کرئ ےک لئ موجودہ نظام اور طریقہ
کار کو درست کرئ ےک لئ ،سئ کونسل کو مندرجہ ذیل حمایتیوں پر توجہ مرکوز کرئ چاہن:
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 .1کمیونئ آؤٹ ری چ
a۔ اس بات کو یقیئ بنائٹ کہ شہر یک جانب س پہنچائ گئ معلومات صاف شفاف اور کئ زبانوں مٹ قابل رسائ
ہوں
 .1کمیونئ ےک ساتھ مشغولیت
 .aاس بات کو یقیئ بنائٹ کہ تمام تر فیصلہ سازی س قبل ،اس ےک دوران اور بعد مٹ رہائشیوں پر توجہ مرکوز ہو
اور وہ اس مٹ مشغول بیھ ہوں
 .2رسائ
 .aزبان (ترجمہ  +ر
ترسی ح یا ترجمائ)
 .bوقت  /محل وقوع
 .cٹیکنالوچ
 .3رسمایہ کاری
 .aشہر ےک فیصلہ سازی ےک عمل مٹ براہ راست متاثرہ حمایتیوں یک بہت شمولیت یک حمایت ےک لئ
مساوی کمیونئ یک رسمایہ کاری کو یقیئ بنائٹ
ان باتوں پر اپئ توجہ دین ےک ساتھ ہ ،ہم ن کمیونئ کو مرکزی نقطہ بنان ہوئ سفارشات کا ایک سیٹ تیار کیا ہ جن کا نفاذ کرنا اپن
متعلقہ حمایتیوں ےک ساتھ بہت طور پر مشغول ہوئ ےک لئ سئ کونسل ےک لئ نہایت ہ رصوری ہ۔ یہ سفارشات اندروئ طور پر عوایم
تحفظ پر نظر ثائ کرئ ےک لئ ٹاسک فورس ےک رہنما اصولوں ےک ساتھ جڑی ہوئ ہٹ جنہٹ ہم ،رصف ٹاسک فورس ےک نمائندوں یک حیثیت
س ہ نہٹ بلکہ منتخب حمایتیوں اور کمیونٹیوں ےک ممتان یک حیثیت س بیھ مضبویط س برقرار رکھن ہٹ ،وہ سئ کونسل ےک تمام کاروائیوں
کا مرکز ہوئ چاہن۔
سفارشاتنن
 .Aتجوی نزن1ن-نسٹننکونسلنےکناجالسوںنمٹننفیصلہنسازینتکنکمیونٹننیکنرسانننک نونترجیحندیںننج نونشفافنہوںناو نرنثقافتوںنےکن
مٹنثقافٹننطو نرنپ نرنذم نہندا نرنبیھنہوں ن:ن
تنوع،نرسائیوںناو نرنحمایتیوںننیکنزبانوںنےکنضمنن ن
•

سئ کونسل ےک کیس بیھ اجالس س پہےل ،اس ےک دوران اور اس کو منعقد کرئ ےک بعد سئ کونسل ےک طرز عمل ےک بارے مٹ
کمیونئ کو مطلع کرئ ےک لئ قیمتا اشتہارات ،ئ وی ،ریڈیو ،سوشل میڈیا ،بل بورڈ اور بسوں ،بس اسٹاپس کا استعمال کریں
(متعدد زبانوں مٹ)
•

شہر اور سئ کونسل ےک بارے مٹ معلومات حاصل کرئ ےک لئ کمیونئ ےک تمام ممتان ےک پاس شہر آسٹ یک ویب سائٹ
تک رسائ نہٹ ہ اور/یا وہ اس کو استعمال کرئ کا طریقہ نہٹ جانئ ہٹ لہذا ،عوام کو مطلع کرئ ےک لئ کئ مختلف
مواصالئ آالت کا استعمال کرنا نہایت ہ رصوری ہ۔ پروجیکٹ کنیکٹ یک مہم ےک دوران ،ہم ن کمیونئ ےک ممتان یک
حیثیت س مشاہدہ کیا ہ کہ معلومات کو عام کرئ اور کمیونئ آؤٹ ری چ ےک حوال س شہر آسٹ اور سئ کونسل کس
قدر کارگر ثابت ہو سکئ ہٹ۔ کمیونئ ےک ساتھ معئ خت مشغولیت ےک لئ ورک گروپ یہ تجویز پیش کرتا ہ کہ سئ
ُ
کونسل انیہ حکمت عملیوں اور طریقہ کار کا زیادہ س زیادہ استعمال کرے جو اس ن پروجیکٹ کنیکٹ یک مشہوری ےک
دوران سئ کونسل ےک تمام اجالسات یک عوام مٹ تشہت کرئ ےک لئ کئ تھے۔

•

وہ تمام معلومات جن یک تشہت یک جارہ ہ ان کا ترجمہ سب س زیادہ بویل جان وایل زبانوں مٹ ہونا چاہن ،ایےس
جغرافیائ عالقوں کو مدنظر رکھن ہوئ جہاں مخصوص کمیونٹیاں بسئ ہٹ جن مٹ انگریزی کا سب س کم علم رکھن وال
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لوگ ہٹ۔ اگر کمیونئ ےک ممتان یک جانب س درخواست یک جائ ہ توان تمام معلومات کا فوری طور پر ترجمہ کرائ یک
بیھ مکمل تیاری ہوئ چاہن۔ سئ کونسل ےک اجالسوں ےک دوران ،ہر کونسل رائ دہ ےک انعقاد س پہےل ،عیل االعالن نام
لٹ کہ کمیونئ ےک کتئ ممتان ن کیس آئٹم ےک لئ (اندراج کیا/اس ےک خالف بات یک)۔
•
•

یعئ اگرچہ کہ اس آئٹم ےک خالف  367افراد ن اندراج کیا ،لیکن اس ےک باوجود سئ کونسل اس یک منظوری دین ےک لئ
متفقہ طور پر ووٹ دے رہ ہ وغتہ۔

ہر اجالس ےک بعد سئ کونسل ےک اجالس یک جانب س کئ گئ اقدامات ےک ضمن مٹ دوبارہ رپورٹ دیں جس مٹ یہ شامل ہو:
•

کل ووٹ اور ہر ممت ن کیےس ووٹ دیا

•

ٓ
عوایم ردعمل/تبصہ ،یعئ کتئ لوگوں ن اندراج کیا یا ائٹم ےک حق مٹ اور مخالفت مٹ بات یک

•

دونوں ہ رپورٹٹ قابل رسائ زبان مٹ لکیھ جائ چاہن اس یک وضاحت یک گئ ہو کہ ووٹ کا کیا مطلب ہوتا
ہ ،تاکہ ان کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو

•

شہر آسٹ یک ویب سائٹ پر نظر ثائ کریں جس س اس بات کو یقیئ بنایا جا سکتا ہ کہ اس کا ترجمہ پیشہ ورانہ انداز مٹ
کیا گیا ہ ،اس کو استعمال کرنا بہت آسان ہ ،یہ زیادہ صارف دوست ہ

سنبراہن
ممباننیکنرسکتنےک نلئننمزی ندنقابلنرسانننبنائٹننسبن ن
 .Bتجوی نزن:2ن ن
سٹنکونسلنےکناجالساتنےکنعملنک نونکمیونٹننےکن ر
لنمرک نزنبنانننہونن ن۔ن
لنافرا ندنیکنآوازوںناو نرنتجرباتنک نونتوجہنکناناص ن
ہوننوا ن
راستنمتاث نرن ن
•

ٓ
ایک ایسا درجہ بندی کا نظام نافذ کریں جس ےک تحت سئ کونسل ےک کیس ان وال فیصےل س سب س زیادہ متاثر ہوئ وال افراد
پہےل اپئ گواہ پہےل شیت کریں ،کیس خاص زیر غور فیصےل ےک لئ متعلقہ درجوں یک شناخت کرئ ےک لئ  CBOsاور ایکویئ آفس
ےک ساتھ مل کر کام کرےک
•

•

•

یعئ  RPSٹاسک فورس کمیونئ ےک سنئ وال سیشن مٹ اسپیکر یک درجہ بندی کا جو نظام ہم ن بنایا تھا اس ےک تحت
ان لوگوں کو ترجیح دی جائ تیھ جن پر  APDےک ذریعہ اٹھان جان وال اقدامات کا سب س زیادہ براہ راست اثر پڑتا تھا

سئ کونسل ےک اجالسوں ےک دوران ریئل ٹائم مٹ ہماری کمیونئ ےک ممتان ےک ذریعہ بویل جان وایل زبانوں یک ایک بڑی تعداد
فراہم کرےک موجودہ ترجمہ اور ترجمائ یک خدمات ےک نظام کو نمایاں طور پر بہت بنائٹ اور کمیونٹیوں ےک ممتان ےک لئ آڈیو
ریکارڈنگ دستیاب کرائٹ جنہٹ وہ کیس بیھ وقت ُسن سکٹ۔
•

بریم

•

ہسپانوی

•

کوریائ

•

عرئ

•

چیئ (مینڈرن)

•

ويتنایم

•

اردو

ورچوئل یا ذائ طور پر سئ کونسل ےک اجالسات ےک لئ اسپیکر ےک اندراج اور اسپیکر ےک انتظار ےک عمل کو اور
زیادہ موثر اور قابل رسائ بنائٹ ،بشمول:
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•

رجستڈ اسپیکرز کو اپئ پسند ےک کیس بیھ فارمیٹ مٹ گواہ دین یک اجازت دینا ،جس مٹ ویڈیو ،آڈیو ،صوئ میل
اور تحریری گواہ پیش کرنا شامل ہ ،اجالس ےک دوران تحریری گواہ کو چالن اور ایس موقعہ پر وہٹ اس یک ترجمائ
کئ جان یک اجازت دینا ورچوئل اجالست ےک لئ رجست شدہ اسپیکرز کو وائس میلز بھیجن یک اجازت دے کر ڈائلِ -ان
انتظار ےک وقت مٹ کم کرنا

•

ایک ایسا نظام بنانا جس ےک ذریعہ کمیونئ ےک ممتان کو کیس بیھ وقت سئ کونسل ےک اجالسات مٹ ڈائل کرئ یک
سہولت مےل

•

لوگوں کو بولن ےک لئ پہےل س رجست کرائ ےک قاعدہ کو ختم کرنا؛ کونسل ےک اجالسات سب ےک لئ کھےل ہوئ چاہن جن مٹ
ہر کوئ کیس بیھ وقت حصہ ےل سےک

•

اس قاعدہ کو ختم کرنا کہ وہ لوگ جن کو ترجمہ یک رصورت ہویک انہٹ ترجمائ ےک لئ درخواست دیئ ہویک اور دیگر
تمام افراد س  2دن پہےل رجست کرنا ہوگا

•

کنمضبوطنکمیونٹننےکن
ےک نلئننای ن
ہونن ن
لئنالزیمنقرا نرندیںنکہنوہنفعالنطو نرنپ نرنمشغولن ن
ممباننےک ن ن
تجوی نزن:3ن ن
سٹنکونسلنےکن ر
ُ
ںن
ممباننپ نرنتوج نہنمرکو نزنکریںنج نونکونسلنےکنفیصلو ن
ساتھنشمولیتنیکنحکمتنعمیلنتیا نرنکریںناو نرن ن
اپننضل نعنمٹنننکمیونٹننےکنانن ر
سنزیادہنمتاث نرنہونننہٹن۔ن
سنسبن ن
ن

•

ُ
کم از کم  1کمیونئ ےک سنئ وال اور تاثرات دین وال سیشن کا انعقاد کرائٹ ،اور ان امور س متعلق  1سوال و جواب کا سیشن (جو
متعدد زبانوں ،رسائ ےک فارمیٹ وغتہ مٹ دستیاب ہو) کرائٹ جن کو وہ سئ کونسل ےک ہر اجالس ےک لئ اسپانرس /کو
اسپانرس کر رہ ہٹ۔
ُ
عوام ےک سامئ ان *اصل* رابطوں یک نشاندہ کریں جو کمیونئ یک تنظیموں یا گروپوں ےک ساتھ بنان گئ تھے
ٓ
مجوزہ آئٹمز پر کمیونئ ےک ممتان س ان یک اراء اور مہارت حاصل کرئ ےک لئ۔

•

کمیونئ پر مبئ تنظیموں مٹ رسمایہ کاری کریں جن ےک فیصلوں س سب س زیادہ متاثر ہوئ وال لوگوں ےک ساتھ اچھے تعلقات
ہوئ ہٹ اور اس بات یک یقٹ دہائ کرئ ےک لئ کہ آپ باخت فیصےل کرئ ہٹ ،ایک مضبوط دو طرفہ مواصالت ےک نظام کا قیام
کریں۔

•

•

بہت ساری کمیونٹت مٹ مضبویط ےک ساتھ رائج زبائ روایت کو دیکھن ہوئ ،ایےس سیشت ےک انعقاد کرئ س جہاں
ُ
لوگ براہ راست خود مختلف امور پر تبادلہ خیال کرسکئ ہٹ ،ان ےک اندر یہ احساس پیدا ہوئ مٹ مدد مل سکئ ہ
ُ
کہ ان یک رائ بیھ اہمیت رکھئ ہ۔ یہ تقاریب بہت طور پر زیادہ دوستانہ ہوں یک جہاں لوگ براہ راست/یا چھوئ
کمیونئ پر مبئ  Zoomسیشت مٹ اور یہ  CBOsےک زیر اہتمام منعقد کئ جا سکئ ہٹ۔ کمیونئ ےک ساتھ مثبت
تعلقات استوار کرنا کمیونئ یک شمولیت کو یقیئ بنان مٹ مرکزی حیثیت رکھتا ہ۔

•

دیگر عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ ےک لئ ٹاسک فورس ورک گروپس یک جانب س تجویز کردہ کمیونئ ےک موجودہ مراکز
اور ’’ہبس‘‘ (مراکز) مٹ رسمایہ کاری کریں اور ان ےک ساتھ مشغول ہوں۔

•

دفبن()CPIOنےکن
سنمواصالتناو نرنعوایمنمعلوماتنےکن ن
تجوی نزن:4نترجم نہناو نرنترجماننننیکنخدماتنےکناخراجاتنادنانکرنننیکنغرضن ن
بجٹنےک نلئننفورینطو نرنپ نرن$5نملٹننڈال نرنیکنرسمایہنکارینکریں،ناو نرنہ نرنشہرینمحکمہنےک نلئننضورینہننکہنوہ ن:ن

•

کمیونئ ےک ساتھ شمولیت ےک لئ بنیادی بجٹ الئن یک آئٹم شامل کرے ،پارٹتز (کمیونئ تنظیمٹ) کو مندرجہ ذیل
چتوں یک ادائیگ کرئ ےک لئ لچکدار فنڈز (بشمول/لیکن ان تک ہ محدود نہٹ):
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•

ترجمہ  /ترجمائ ( ر
ترسی ح) یک خدمات

•

بچوں یک دیکھ بھال

•

مقام یک معاونت

•

ریموٹ رسائ یک معاونت

•

کمیونئ تنظیم (تنظیمات) س سہولت مہیا کرئ یک درخواست کریں

•

کمیونئ کا فرد (افراد) جو اوپر بیان یک گئ یک چتیں فراہم کرسکئ ہٹ

•

ر
رہائیس (رہائشیوں) ےک لئ وظیفہ
اوپر بیان کردہ چتوں یک حمایت ےک لئ زندہ تجربہ رکھن وال

•

کمیونئ پارٹتز (تنظیموں) جو پہےل ہ مصوف عمل ہٹ اور مرکز ےک رہائشیوں ےک ساتھ مشغول ہوں؛ اور،

•

ہر سال  $K250ہزار ڈالر 2 ،نئ عمےل ےک ممتان ےک لئ ایکویئ آفس ےک بنیادی بجٹ مٹ شامل کیا جان ( FTEs 2ےک لئ تنخواہ
 /فوائد)۔
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گشتناو نرننگرانننکنان نونرکنگنگروپن
ر
سودییس اور مختلف رنگ و نسل ےک افراد ( )BIPOCکو نقصان
اس بارے مٹ بات کرنا کہ کیےس گشت اور نگرائ یک پالیسیاں سیاہ فام،
پہنچائ ہٹ اور کمیونئ یک حفاظت کو فروغ دین مٹ ناکام رہئ ہٹ۔ یہ گروپ دریافت کرے گا کہ ان اس طرح یک کارروائیوں س کمیونئ یک
رصوریات ےک لئ مختلف تخلیق حل یک جانب فنڈگ کو کیےس منتقل کرنا ہ۔
رابطہ:
ڈیوڈ جانسنsleadership.org -criminaljustice@grassroot :
ممبان ن:ن
ورکنگنگروپنےکن ر
ڈیوڈ جانسن ُسو
گیتیل روڈئ سیت
بیتھائ کارسن
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباق ن:ن
کنسیفٹنننہٹننہنن
پولیسنپبل ن
پولیس جرائم کو ہوئ س نہٹ روکئ ہ اور نہ ہ روک سکئ ہ۔
 2019مٹ ،امریکہ مٹ ہوئ وال جرائم مٹ س نصف س بیھ کم
یک رپورٹ یک گئ تیھ ،اور ان رپورٹ شدہ مٹ س نصف س بیھ کم
معامالت حل ہوئ تھے۔ 1گھریلو امالک ےک جرائم مٹ س رصف
 32.5%یک رپورٹ کروائ گئ اور رپورٹ شدہ امالک ےک جرائم مٹ
2
س رصف  17.2%کو حل کیا گیا تھا۔
پولیس اپنا زیادہ تر وقت ُپرتشدد جرائم پر توجہ دین مٹ نہٹ گزارئ ہ۔  APDجتئ
ُ
3
کالز کا جواب دیتا ہ ان مٹ  1%س بیھ کم کالز ُپرتشدد جرائم س متعلق ہوئ ہٹ۔
اس ےک باوجود بیھ ،جب تک وہ وہاں پہنچن ہٹ تو اکت وہ بہت ہ کم کچھ کرسکئ
ہٹ۔ اس شخص کا بیان پڑھٹ جس ن ہمارا رسوے ُپر کیا اور ایک مرتبہ اس ےک گھر
مٹ ڈکیئ ےک بعد پولیس ےک ساتھ اپن تجرئ کا حال بیان کیا ہ:

 Protect Kids Not Gunsآرٹ کا
کام از مائکا بزن
ماخذ از  Amplifierآرٹ

"ایک مرتبہ ہمٹ یہاں آسٹ مٹ گھر مٹ ڈکیئ کا سامنا کرنا پڑا اور ہمارا دروازہ توڑ دیا گیا تھا۔ افرسان ن ہمٹ
ّ
بتایا کہ وہ اس ےک بارے مٹ کچھ نہٹ کرسکئ ہٹ۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس س ہمٹ کچھ تسیل مل سکئ ہ
تو وہ کچھ انگلیوں ےک نشانات ےل سکئ ہٹ لیکن اس کا امکان بہت ہ کم ہ کہ اس س کچھ ہوئ واال ہ۔‘‘
ٓ
چونکہ زیادہ تر معامالت مٹ پولیس جرائم کو نہ تو روکئ ہ ،اور نہ ہ جرائم کو "حل" کرئ ہ ،تو پھر اخر وہ کیا کرئ ہٹ؟ گشت
وایل پولیسنگ کا جنم تشدد س خوفزدہ کرےک سیاہ فام ،بھوری ،اور غریب کمیونٹیوں یک نگرائ کرئ
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s
https://austinjustice.org/assessment-of-apd-calls-for-service
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ٓ
اوران پر قابو پائ یک رصورت ےک چلئ ہوا تھا۔ 4اج تک ےک اعداد و شمار اور زندہ تجربوں یک بنیاد پر ،اس کا اثر ابیھ بیھ ویسا کا ویسا ہ
ہ۔ گشت نہ رصف غت موثر ہ ،بلکہ جان بوجھ کر ان کمیونٹیوں ےک لئ نقصان دہ بیھ ہ۔
•
•

•

 2015س  2021تک ،پولیس ن کم از کم  35افراد کو ہالک کردیا ( 4مزید افراد ان یک حراست مٹ ہالک ہوئ تھے لیکن
ر
خودکیس یا حادثائ موت تیھ)۔
 APDن دعوی کیا کہ وہ
ّ
ُ
جوئس جیمز یک رپورٹ مٹ پتہ چال ہ کہ "آسٹ ےک ان محلوں ےک باشندے جہاں افریق امریگ یا ہسپانوی /الطیئ باشندوں
ُ
یک آبادی اکتیت مٹ ہ ،جو غربت مٹ ہٹ ،اور وہ محےل جہاں جرائم یک ررسح مٹ سب س زیادہ ہ ،ان پر غت متناسب طور
5
س طاقت اور طاقت یک شدت کا استعمال ہوتا ہ۔ "
 APDنسیل پروفائلنگ ڈیٹا ےک شہر ےک مشتکہ تجزئ ےک مطابق ،نسیل پروفائلنگ ےک اعداد و شمار س گاڑیوں کو روکن اور
تالشیاں کرئ مٹ واضح نسیل تفاوت کا انکشاف ہوتا ہ۔ سیاہ فام لوگ آسٹ یک آبادی کا تقریبا  8%حصہ ہٹ لیکن وہ ٹریفک
مٹ روےک جان کا  14%شکار ہوئ ہٹ ،ان مٹ س  25%معامالت مٹ روےک جان ےک بعد ر
تالیس بیھ ہوئ ہ ،اور  25%معامالت
سائٹیشن) ےک
مٹ گرفتاری عمل مٹ الئ جائ ہ۔ تمام زمروں مٹ سیاہ فام لوگوں یک نمائندیک سب س زیادہ تیھ سوائ سمن ( ِ
6
جس مٹ ہسپانوی لوگوں یک نمائندیک سب س زیادہ تیھ۔ تمام زمروں مٹ سفید فام لوگوں یک نمائندیک سب س زیادہ کم تیھ۔

تن
کمیونٹننےکنساتھنمشغولی ن
ہمارے موجودہ پولیسنگ ےک نظام س سب س زیادہ براہ راست متاثر ہوئ وال افراد کو ترجیح دین ےک ٹاسک فورس ےک اصولوں ےک
تسلسل مٹ ،گشت اور نگرائ ےک ورکنگ گروپ ن  40ایےس لوگوں س مالقات یک جو نظر بندی ،ملک بدری ،یا امیگریشن ےک نفاذ س براہ
راست متاثر تھے ،یہ جانئ ےک لئ کہ ان ےک لئ حفاظت ےک کیا معئ ہٹ ،نت پولیسنگ س متعلق ان ےک تجربات کیےس ہٹ۔ آج یک تاری خ تک،
ہم ن  39رسوے جمع کئ ہٹ ،جن کو براہ راست متاثرہ افراد اور ان یک اپئ کمیونئ تک زبائ الفاظ ےک ذریعہ پھیالیا گیا تھا۔
ُ
ہمارے جواب دہندگان ےک تجربات ،جذبات اور خیاالت ان باتوں یک عکایس کرئ ہٹ جنہٹ ہم تاری خ اور مجمویع اعداد و شمار مٹ بیھ
دیکھن ہٹ :کہ پولیس انہٹ یا ان یک کمیونئ کو محفوظ نہٹ رکھئ ہ۔ ررسکاء ن پولیسنگ ےک نقصان دہ عالقوں س کمیونئ ےک دیگر
ایےس وسائل جن س وہ اپن آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کریں ےک ،مٹ منتقل کرئ ےک مقصد ےک لئ حمایت کا اظہار کیا۔
پولیس یک گشت اور نگرائ ےک بغت ایک محفوظ کمیونئ کا تصور کرنا ایک مثایل خیال لگ سکتا ہ ،لیکن حقیقت مٹ آج اییس جگہٹ
موجود ہٹ۔ ہمارے کمیونئ ےک ساتھ مشغولیت ےک سیشن ےک ایک ررسیک ےک تجرئ پر ذرا غور کریں:
’’ہم ایک خوبصورت سفید فام ،امتوں وال مضافائ عالق مٹ منتقل ہوئ تھے۔ اور مجھے اچیھ طرح س یاد ہ کہ مٹ
دیکھتا تھا کہ وہاں گرورسی ےک اسٹور ےک پاس کوئ پولیس نہٹ ہوئ تیھ ،اور نہ ہ پارکوں مٹ۔ کہٹ پر بیھ نہٹ۔ اگر
آپ یہ جاننا چاہن ہٹ کہ پولیس یک موجودیک ےک بغت کوئ کمیونئ کییس ہوئ ہ تو ،کیس امت ،سفید فام مضافائ
ُ
عالق مٹ جائٹ۔ ان یک زندیک کا ہر دن ایسا ہ ہوتا ہ۔ یعئ یہ کیس بیھ قسم یک نگرائ ،کیس بیھ طرح یک پولیس یک
موجودیک س پاک ہوتا ہ۔ اور مجھے یاد ہ کہ یہ متے لئ کتئ حتت انگت بات تیھ...حقیقت تو یہ ہ کہ جب
ر
معایس تحفظ ،بچوں یک دیکھ بھال ،صحت یک دیکھ بھال ،رہائش ،غذا اور پائ یک سہولیات موجود ہوں تو ،اس صورت
ُ
مٹ پولیس یک موجودیک یک کوئ رصورت ہ نہٹ ہوئ۔ مٹ رصف ان لوگوں کو یاد دالنا چاہتا ہوں جو یہ کہن ہوئ اس
ر
معارسے مٹ ابیھ اییس بہت سارے
تجویز کو روک دینا چاہن ہٹ کہ ہم پولیس کو ختم نہٹ کرسکئ ہٹ ،کہ ہمارے
ٹاسک فورس یک جانب س تیار کردہ پولیسنگ ٹائم الئن یک تاری خ مالحظہ کریں ،جس مٹ مفرور غالم قانون’’ ،الطینیوں کو آسٹ س باہر نکالئ‘‘ ےک
لئ ’’ویجیلینس کمیٹیاں‘‘ ،اس حقیقت یک وجہ س آسٹ مٹ ایک پولیس فورس تشکیل دین کا فیصلہ کہ ’’نیگروز یک ایک بڑی تعداد جنہٹ ان ےک مالکان
ن رہا کر دیا ہ ،وہ آسٹ مٹ اور اس ےک آس پاس جمع ہو رہ ہٹ‘‘ اور  APDےک چیف مورس کا یہ حکم کہ "تمام ایےس سیاہ فام افراد جو بغت کام ےک
ٓ
ُ
بیکار پائ جان ہٹ انہٹ گرفتار کر لیا جان اور ان پر اوارہ ہوئ کا جرمانہ لگایا جان۔" شامل ہ austintexas.gov/publicsafety/task-force //:https
http://www.austintexas.gov/edims/pio/document.cfm?id=352525
https://spectrumlocalnews.com/tx/austin/news/2020/11/17/report-finds-police-pull-over--arrest-black-austi nites-atdisproportionate-rate
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واقعات موجود ہٹ ،جہاں آپ لوگوں یک روز بروز یک کمیونئ مٹ پولیس یک موجودیک نہٹ پائ ہٹ۔ یہ یاد رکھنا رصوری ہ۔‘‘
مدنننقطہننظ نرناو نرنسفارشاتنن
طویلن ن
ہمٹ طویل مدت ےک لئ ،اس مکمل نسل پرستانہ ،کالسسٹ گشت وایل پولیسنگ ےک ماڈل س کنارہ ر
کیس اختیار کرئ ہویک۔
•

ّ
ٓ
مبٹنپولیسنگنوایلنپورینالئننائٹمنک نونمرحلہنوا نرنختمنکینانجاننانچاہننن
محلنپ نرن ن
ےکنبجٹنمٹنن$210604299نمالیتنیکن ن
APDن ن
لنپ نرنمبٹننہن۔ "مجرموں" یک تالش کرئ ےک لئ گاڑی مٹ گھومن پھرئ
لنماڈ ن
کیونکہنیہنایکنتاریخننطو نرنپ نرنپریشانننپیدناننکرنننوا ن
کا طریقہ کار ،ایک ایےس نگرائ اور کنتول کرئ ےک نظام پر مبئ ہ جےس تشدد یک دھمگ پر نافذ کیا جاتا ہ۔

•

چاہن۔ اس ماڈل ےک تحت افرسان کو تربیت دینا یقیئ طور پر ایک "ہمارے مقابلہ مٹ وہ"
ن
مزی ندنکیڈٹنکالسٹنننہٹننہوننن
یک ذہنیت پیدا ہویک ،قطع نظر اس ےک کہ دیکھن مٹ تربیت کییس ہ مختلف لگئ ہو۔

•

ےکنہ نرنقسمنےکناستعمالنک نونمرحلہنوا نرنختمنکریں۔ ایک مکمل طور پر مسلح اور عمےل س بھری ہوئ پولیس کو
مہلکنہتھیاروںن ن
برقرار رکھنا عوام یک حفاظت ےک لئ ایک سنگٹ خطرہ ہ۔ یہ ناقابل برداشت ہ کہ بہت سارے سیاہ فام اور براؤن لوگ جنہٹ
ُ
ُ
ٹریفک اسٹاپس پر روکا جاتا ہ ،انہٹ ان لوگوں س اپئ جان کا خطرہ لگا رہتا ہ جنہٹ ان یک حفاظت ےک لئ تنخواہ دی جائ ہ۔
اس حقیقت کو پہےل س بڑھ کر کمیونئ آؤٹ ری چ س حل نہٹ کیا جا سکتا ہ؛ بلکہ اس کو ان یک زندیک کو درپیش خطرے کو
روک کر ہ حل کیا جا سکتا ہ۔

•

ناقابل تعزیر قرار دین اور غت مسلح رسکاری مالزمٹ
ن
لناداروںنک نونالگنک نرندیننان
ٹریفکنک نونناف نذنکرنننوا ن
چاہن۔ ٹریفک جرائم کو ِ
کو ٹریفک یک نگرائ کرئ یک اجازت دین اور شہری ٹریفک یک خالف ورزیوں ےک لئ اسٹاپ بنان ےک لئ ریاسئ سطح پر تبدیلیوں
یک رصورت ہ۔ حاالنہ کچھ اییس عبوری تبدیلیاں ہٹ جن کا اطالق ابیھ ممکن ہ۔

•

سنمتعلقنایےسنوسائلنپ نرناسنیکنرسمایہنکارینکریںن
پولیسنگنیکنرقمنک نوندوبارہنمختصنکرےکنمعاش،نصحت،ناو نرنرہائشن ن
گنوایلنکمیونٹیوںنےک نلئنناصلنحفاظتناو نرنفالحن نونبہبو ندنحاصلنہو۔ مختلف رنگ و نسل یک
سنزیادہنپولیسن ن
سنح ندن ن
جنن ن
کمیونٹیاں ان وسائل س محروم ہٹ جن یک انہٹ زندہ رہن ےک لئ رصورت ہ ،جس ےک نتیج مٹ لوگوں ےک مجرم بنن ےک ایک
قابل مزمت سلسلہ کو بڑھاوا ملتا ہ۔ ہم سب محفوظ ہوں ےک جب ہماری کمیونئ ےک ہر فرد ےک پاس وہ چتیں ہوں یک
ُ
جو ان ےک زندہ رہن ےک لئ رصوری ہٹ۔

سنمتعلقنفورینسفارشاتن
بجٹن ن
گشت اور نگرائ یک وجہ س پیدا ہوئ وال عوایم تحفظ ےک خطرے کو کم کرئ اور جامع طور پر عوایم تحفظ مٹ پھر س رسمایہ کاری
کرئ کیلن مایل سال  2021ےک ررسوع س ہ درج ذیل سفارشات پر عمل درآمد کیا جانا چاہن۔ ان مٹ س اکت اشیاء کو ہر سال ےک بجٹ
مٹ شامل کیا جاتا ہ ،جس ےک نتیج مٹ کمیونئ ےک وسائل اور خدمات مٹ لگاتار رسمایہ کاری کرئ کا ایک اچھا موقع پیدا ہوتا ہ۔
حفاظتنیہ...نامتیازیناو نرنخطرناکنگشتنکنانخاتمہنہن ن۔ن
آسٹ مٹ مختلف رنگ و نسل یک کمیونٹیاں پولیس تشدد ےک مستقل خطرہ ےک تحت رہئ ہٹ۔ پولیس یک جانب س طاقت کا
ُ
استعمال کرئ اور قتل عام ےک واقعات مٹ ان یک نمائندیک دورسوں یک نسبت بہت ہ زیادہ ہ۔ بعض مخصوص پروگرام اور یونٹس
واضح طور پر ان تفاوتوں اور خطرات مٹ حصہ ڈالئ ہٹ۔ ٹیکساس گینگ ڈیٹا بیس مٹ  APDن جو ڈیٹا اپ لوڈ کیا ہ اس مٹ
سیاہ فام اور براؤن افراد یک نمائندیک سب س زیادہ ہ۔ 7ریور سائیڈ ٹوگیدرنیس پروجیکٹ ،جس یک وجہ س جہاں مائک راموس مارا
گیا تھا ،اس جگہ ےک متعدد بالک مٹ کم سطح وال ٹریفک اور ’معیار زندیک‘ ےک جرائم ےک لئ پولیس یک گشت مٹ اضافہ ہوا تھا ،وہ
ابیھ بیھ جاری ہ۔ APDنگزشتہ سال ےک نسیل انصاف ےک لئ احتجاج ےک دوران درجنوں افراد کو شدید طور پر زخم کیا تھا
لیکن اس ےک باوجود یہ ذمہ دار ہ 7گرارسوٹ لیڈرشپ یک جانب س اوپن ریکارڈ یک درخواست ےک جواب مٹ  APDیک طرف ست
فراہم یک گئ معلومات ےک مطابق۔ شکاگو جیےس دورسے شہروں ن گینگ یک غنڈہ گردی ےک نتیج مٹ انتہائ نسیل تفاوت اور
نابالغوں ےک مجرمانہ سلوک ےک موضوع پر تحقیق یک ہ۔ http://erasethedatabase.com/wp-content/uploads/2018/07/Expansive-and-
cused-Surveillance-June-20 18_final.pdf -Fo
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 APDن گزشتہ سال ےک نسیل انصاف ےک لئ احتجاج ےک دوران درجنوں افراد کو شدید طور پر زخم کیا تھا لیکن اس ےک باوجود ’’ہجوم کو
سنبھالئ‘‘ یک ذمہ داری ایس کو دی گئ ہ۔ اگر مبینہ طور پر م کیس جائیداد یک رسپرسئ کوئ جرم کرئ وال ،نقل مکائ ،رارساف داری اور
دولت ےک فرق کو ابھارئ وال افراد کرئ ہٹ تو ،اس جائیداد کو قانونا مص قرار دیا جاسکتا ہ اور اس پر قبضہ کیا جاسکتا ہ۔ APD 8ےک
پاس ایک امریگ مارشل ٹاسک فورس ہ جو اپن نفرت انگت جنگجو روایت اور مقایم پولیس محکموں یک نسبت کہٹ زیادہ شہریوں یک غت
ذمہ دارانہ ہالکت ےک لئ بدنام ہ۔ 9متعدد اطالعات ن کیڈٹ اکیڈیم یک مستقل جنگجو ذہنیت اور "ہمارے مقابلہ مٹ وہ" وایل ذہنیت
ُ
کا مشاہدہ کیا ہ۔ اس ےک باوجود شہر ن ان پروگراموں اور یونٹس کو فنڈز فراہم کرنا جاری رکھا ہوا ہ جو مختلف رنگ و نسل ےک افراد
ےک لئ خطرہ اور تفاوت کو بڑھان کا موجب بن رہ ہٹ۔ اس منفرد نوعیت ےک نقصان کو روکن کا بہتین طریقہ یہ ہ کہ اس یک اصل وجہ یک
فنڈنگ کو ہ ختم کر دیا جان۔
سفارشات:نن
 .1بجٹ مٹ س مندرجہ ذیل چتوں یک فنڈنگ ختم کریں:
•  $216581کراؤڈ مینیجمنٹ
•  $2276488گینگ یک روک تھام ےک لئ یونٹ
•  $312381پریشائ مٹ کم
•  $60000010ریور سائیڈ ٹوگیدرنیس پروجیکٹ
فیوجٹؤ ٹاسک فورس
•  $1453743امریگ مارشلز یک لون اسٹار
ِ
•  $685161ہتھیار اور فوچ سامان (رائفل ،پستول ،گولہ بارود" ،کم مہلک" ،ٹارگیٹس اور بیکرس)
•  $7.6ملٹ نئ کیڈٹس یک تربیت اور بھرئ(11نظر ثائ ےک فنڈ س :کیڈٹ یک تربیت ،تربیت ،بھرئ  $2.2 +ملٹ موجودہ
کالس ےک لئ زیر غور ریٹائرمنٹ مٹ اضاق اور اوور ٹائم مٹ التوا س)12
کل $12.5 ~ :ملٹ
ُ
 .2جس ٹریفک گشت کو فوری طور پر الگ نہٹ کیا جاسکتا ہ ان کو غت مسلح کر دیں:
•

یہ کیس صورت مٹ بیھ قابل قبول ہ کہ سیاہ فام اور براؤن کمیونئ ےک افراد کو معمول ےک ٹریفک اسٹاپس ےک دوران اپئ
جان ےک لئ خطرہ محسوس کرنا پڑا۔ معمول ےک ٹریفک اسٹاپ ےک لئ ذمہ دار افرسان کو مہلک ہتھیاروں س لیس نہٹ ہونا
ُ
چاہن ،بلکہ اس یک بجان انہٹ تنازعہ یک صورتحال یک شدت مٹ کم الن ےک لئ زیادہ س زیادہ اور بہت تربیت دی جائ چاہن۔
ہم سمجھ سکئ ہٹ کہ  APDگشت کا خاکہ جیےس بنائ ہ ،اس تجویز ےک لئ اس یک تنظیم نو یک رصورت ہویک ،چونکہ اس
وقت محےل ےک تمام گشت یونٹ ٹریفک کو نافذ کرئ ےک کاموں مٹ حصہ لین ہٹ۔ اس یونٹ کو محکمہ کو مزید غت مسلح
کرئ ےک لئ ایک نموئ ےک طور پر بیھ استعمال کیا جاسکتا ہ ،محکمہ یک جانب س مہلک ہتھیاروں ےک استعمال کو مکمل
طور پر مرحلہ وار ختم کرئ یک ہماری سفارش ےک مطابق۔

•

نئ حلف بردار  FTE’sکو شامل کرئ ےک ساتھ کوئ بیھ ہتھیاروں کا بجٹ شامل نہٹ کیا جانا چاہن۔

ُ
 .3اس رقم کو ان خدمات یک مایل اعانت کرئ ےک لئ دوبارہ مختص کریں جو سب س زیادہ نقصان اٹھان وایل کمیونٹیوں پر پڑئ وال
اثرات کو کم کرئ مٹ معاون ثابت ہوں یک۔
• عوایم محافظ ےک دفت ےک ذریعہ تارکٹ وطن ےک دفاع یک مایل معاونت کریں
•

حد س زیادہ پولیسنگ جھیلن وایل کمیونٹیوں ےک لئ براہ راست نقد امداد یک مایل معاونت کریں ایک

ایک  ProPublicaےک تجزئ مٹ یہ بات سامئ آئ ہ کہ پریشائ مٹ کم ےک لئ ہوئ وایل کارروائیوں کا نقصان خصوض طور پر اقلیتوں کو ہ
ُ
برداشت کرنا پڑتا ہ اور یہ کہ جن لوگوں ن کیس بیھ جرم کا ارتکاب نہٹ کیا ہ ،ان ےک لئ تباہ کن اثرات مرتب ہوئ ہٹ۔
nypd-nuisance-abatement-evictions /https://www.propublica.org/article
https://www.themarshallproject.org/2021/02/11/u-s-marshals-act-like-local-police-with-more-violence-and-l ess-accountability

ُ
وفاق گرانٹ یک مایل اعانت۔ کل متان مٹ شامل نہٹ کیا گیا کیونکہ فنڈز کو دوبارہ مختص نہٹ کیا جا سکتا ہ۔
یہ ایک منفرد سال ہ کیوں کہ کونسل ن کیڈٹ کالس یک تنخواہوں ےک لئ کوئ بیھ رقم مختص نہٹ یک اور دورسی الئن آئٹموں مٹ کم الئ ہ۔
ٓ
اس مایل سال ےک لئ سئ منیجر یک جانب س تجویز کردہ بجٹ یک بنیاد پر ان ائٹمز یک کل الگت  $7972069ےک برابر ہویک۔
https://www.austinchronicle.com/news/2021-03-26/small-change-at-apd/
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ٓ
گارنئ شدہ امدی ےک نموئ ےک ذریع جغرافیائ محلوں ےک مراکز ےک ذریع جیسا کہ کمیونئ
ورکنگ گروپ مٹ ایکویئ ری انوسٹمنٹ ن تجویز کیا ہ۔
• حد س زیادہ پولیسنگ جھیلن وایل کمیونٹوں ےک لئ کردار سازی اور ذہئ صحت ےک اقدامات سمیت صحت ےک کاموں
یک مایل اعانت کریں ،بشمول کمیونئ ہیلتھ ورکرز ےک لئ مایل اعانت ےک ،جیساکہ پبلک ہیلتھ ری انوسٹمنٹ ورکنگ
گروپ ن تجویز کیا ہ۔
ّ
رہننیکن
سن ن
سماجناو نرنتفریخنمقاماتنپ نرنپرامننطریقنن ن
ر ن
ل،ن
اپننمح ن
بغبن ن
چھبنچھاڑےکن ن
…نپولیسنیکنمسلسلنموجودیکنناو نرن ن
سنمراد ن
حفاظتن ن
ٓ
ازادینہن ن۔ آسٹ مٹ پولیسنگ یک تاری خ س پتہ چلتا ہ کہ پولیس ن مختلف رنگ و نسل یک کمیونٹیوں ےک خالف کنتول اور تشدد کا
ٓ
استعمال کرنا اغاز کیا۔ 13نسیل پروفائلنگ ن اطالع دی ہ کہ APD ،ےک ذریعہ ہالک ہوئ وال اور وحشت ناک سلوک کئ گئ مختلف رنگ
و نسل ےک افراد یک تعداد ،اور جن لوگوں ےک ہم ن انتویو لئ ہٹ ان ےک زندہ تجربات س پتہ چلتا ہ کہ اس مٹ کوئ تبدییل نہٹ آئ ہ۔
(ایک جواب دہندہ ن بتایا کہ تٹ افرسوں ن ان ےک نوعمر بین پر اپئ بندوقٹ تانیٹ جب وہ کوروناڈو ِہلس مٹ چل رہا تھا۔ اس بتایا گیا کہ
ُ
ٓ
اس کا ’’حلیہ ایک عٹ اس شخص یک مانند ہ‘‘ جےس پولیس تالش کر رہ تیھ لیکن اخر مٹ اس چھوڑ دیا گیا۔ ایک اور جواب دہندہ کو
ُ
جم مٹ گاڑی پارک کرئ ےک دوران ایک بات چیت ےک بعد گرفتار کیا گیا تھا جب افرس ن اس یک گاڑی یک ر
تالیس لین ےک لئ کہا ،اس زبائ طور
ِ
پر دھمگ دی ،اور جسمائ طاقت کا استعمال بیھ کیا۔) ہمٹ تفریخ اور آزادانہ تقریر کرئ وایل جگہوں یک پولیسنگ کو ختم کرنا ہوگا اور
ّ
محےل مٹ گشت مٹ نمایاں طور پر کم النا ہویک۔ ہم اچیھ طرح س جانئ ہٹ کہ پولیس یک مستقل موجودیک ےک بغت محفوظ محےل کیےس
ٓ
نظر ان ہٹ کیونکہ زیادہ تر سفید فام ،متمول محلوں یک حقیقت ییہ ہ۔ شہر کو رصورت س زیادہ پولیسنگ یک مایل اعانت بند کرئ
چاہن اور ان رقوم کو براہ راست نقدی امداد ،کم آمدئ وایل رہائش ،اور حد س زیادہ پولیسنگ جھیلن وایل کمیونٹیوں ےک لئ اینئ
ڈسپلسمنٹ فنڈ جیےس وسائل مٹ دوبارہ مختص کرنا چاہن۔
سفارشات:
 .1بجٹ مٹ س مندرجہ ذیل چتوں یک فنڈنگ ختم کریں
• اوور ٹائم $3174647
• پارک پولیس $5634493
• ماؤنٹیڈ گشت $2042835
• خصوض گشت $53519
•  $17ملٹ "محےل یک پولیسنگ" گشت کا ~10%
• موٹرز $7408707
کل 35.3~ :ملٹ
ر
تفتییس  /صوابدیدی اسٹاپس اور "آفیرس ےک ذریعہ ررسوع کردہ" فیصےل کو ختم کریں:
.2
•

•

صوابدیدی اسٹاپس پر روےک جان وال افراد غت متناسب طور پر سیاہ فام اور براؤن ہ ہوئ ہٹ۔ فائیٹویل ،شمایل
کتوالئنا مٹ تترفتاری ،DWI ،رکن ےک نشانوں یا الئٹس یک خالف ورزی ،یا دیگر "غت محفوظ نقل و حرکت" ےک عالوہ
دیگر تمام خالف ورزیوں یک تعداد مٹ کم یک وجہ س ر
تالیس لئ جان وال سیاہ فام ڈرائیوروں یک تعداد مٹ  50%تک کم
واقع ہوئ ہ14۔ طاقت کا استعمال ،عام شہریوں اور افرسان کا زخم ہونا ،اور افرسان ےک خالف شکایات مٹ بیھ کم
ٓ
ائ ہ۔ وہ رقم جو پہےل ان اسٹاپس پر خرچ یک جائ تیھ اس کو ایےس وسائل ےک لئ دوبارہ مختص کریں جو حد س زیادہ
پولیسنگ جھیلن وایل کمیونٹیوں ےک لئ حقیق حفاظت پیدا کرئ ہٹ۔
اس ےک نتیج مٹ بات چیت مٹ کم آن یک جیسا کہ ایک شخص ہمارے رسوے مٹ بیان کیا ہ کہ۔ ’’مجھے رسک پر
ُ
روکا گیا کیونکہ مٹ ایک پالسٹک ےک تھیےل کو کھڑیک س باہر اڑئ س روکن ےک لئ مٹ پچھیل سیٹ پر پہنچا تھا۔ پولیس
وال ن سوچا کہ مٹ کچھ چھپا رہا ہوں۔ باآلخر اسٹیکر یک میعاد ختم ہوئ پر رسا دی گئ۔‘‘ انہوں ن بتایا کہ اس یک
وجہ س مایل پریشائ پیدا ہوئ ،ذہئ صحت پر منق اثر ہوا اور اس ن قانون نافذ کرئ وال اداروں پر عدم اعتماد کو
جنم دیا ہ یا اس مزید بڑھایا  -اور یہ سب محض اس وجہ س کہ ایک افرس ن کباڑ کو کھڑیک س باہر اڑئ س روکن ےک
لئ ایک اخالق قدم کو مشکوک خیال کیا۔
https://austintexas.gov/publicsafety/task-force

جالو ،احمد 29 ،مارچ2021 ،۔ پولیس کو ٹریفک اسٹاپس س روکنا  -کیا اس س کوئ فرق پڑتا ہ؟ www.wral.com/taking-cops-out-of- //:https
fbclid=I- wAR2AXpEQrzS-& traffic-stops-does-it-make-a-difference/19599910/?version=amp
JD_6Rz8KmH6ISEQvEacNEDPqKG5TpAPiMjl46zz7eT-Dcco15
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 APD .3س درج ذیل اشیاء کو الگ کریں:
• ٹریفک کو نافذ کرئ وال یونٹ جو ٹریفک کو ہدایت دین ،ٹریفک اسٹاپس کا اہتمام کرئ ،یا مجرمانہ الزامات دائر
کرئ مٹ شامل نہٹ ہوئ ہٹ:
• ٹریفک انتظامیہ $99536
• /AVتخریب کار $590760
• ہائ انتظامیہ  /تجارئ گاڑیوں واال یونٹ $2766584
15
• گاڑیوں مٹ تخفیف کا عمل $300000
• خصوض تقاریب  APD :$4471999کو تقاریب ےک جائزے اور سیکیورئ س مکمل طور پر خارج کر دیں۔ تقاریب یک
حفاظت ےک لئ ایک نیا تصور شدہ عمل ساتھ مل کر تیار کرئ ےک لئ ،جس مٹ غت مسلح سیکیورئ شامل ہو ،کمیونئ
ےک ممتان یک ایک ٹیم جمع کریں۔ رصوریات کا دوبارہ س جائزہ لٹ اور اخراجات کو کم کریں تاکہ اس مٹ س کچھ رقم
کو دوبارہ مختص کیا جاسےک۔
ر
• جھیل پر گشت  EMS $1445684ےک ذریعہ تالیس اور بچاؤ ےک کام زیادہ تتی س اور مؤثر طریق س انجام دن جائٹ
ُ
ےک۔ اس وقت ،جن لوگوں کو طئ دیکھ بھال ےک تجرئ یک رصورت ہ ،انہٹ خطرناک طور پر طویل وقت ےک لئ انتظار
کرنا پڑتا ہ کیونکہ فرست رسپانڈر پتامیڈیک نہٹ ہٹ بلکہ پولیس وال ہٹ۔ اس بجٹ کا کوئ بیھ ایسا حصہ جو ر
تالیس
ُ
اور بچاؤ ےک کاموں ےک لئ درکار نہٹ ہ ،اس دوبارہ مختص کیا جانا چاہن۔
• ن گھر ہونا ( :309928$ )HOSTاس کو کیس عوایم صحت اور سماچ خدمات فراہم کرئ وال ےک لئ دوبارہ مختص
کیا جانا چاہن جو  APDیا کیس دیگر مسلح سیکیورئ کو ملوث نہ کرے۔ کل $10~ :ملٹ
ہن
لن نونحرکتنیکنآزادین ن
انناو نرننق ن
بغبناظہا نرنر ن
…ننگرانننکئننجانننےکن ن
سنمراد ن
حفاظتن ن
آسٹ مٹ ،کمیونئ ےک وہ ممتان جو مختلف تقاریب کا اہتمام کر رہ ہٹ یا اپئ روزمرہ یک زندیک گزار رہ ہٹ ،وہ مسلسل بڑھئ ہوئ
نگرائ ےک تحت چ رہ ہٹ۔ ویڈیو ےک ذریعہ نگرائ اور ریئل ٹائم نگرائ ےک ذریع ،ہم سب پر نظر رکیھ جا رہ ہ۔ آسٹ ریجنل
انٹیلیجنس سنت ( )ARICےک ذریعہ ،غت تربیت یافتہ مختوں ےک ایک چھوئ س گروپ کو "مشکوک برتاؤ" یک اطالع دین یک ترغیب دی جائ
ہ۔ حال ہ مٹ ،ثقافئ تقریبات کا انعقاد کرئ وال سیاہ فام کارکنوں پر ایک سوشل میڈیا مائننگ معاہدے ےک ذریعہ نظر رکیھ گئ ،نت
 ARICےک ذریعہ بیھ۔ اس ڈیٹا کو نت پولیس ےک تعامل کو  DHSاور  ICEسمیت سینکڑوں دیگر قانون نافذ کرئ وال اداروں ےک شیت کئ جان
وال ایک ڈیٹا بیس مٹ اپ لوڈ کیا جاتا ہ۔ یہ نگرائ سیاہ فام منتظمٹ ےک بارے مٹ ٹرمپ ےک "سیاہ فام شناخت ےک انتہا پسند" وال بیانات
ٓ
یک طرف مائل نظر ائ ہ اور یہ مقایم اور وفاق سطح پر کمیونئ ےک منتظمٹ پر  COINTEL-PRطرز ےک حملوں ےک لئ بنیاد فراہم کرئ
ُ
ہ۔ یہ تارکٹ وطن کمیونٹیوں ےک محل وقوع کو  ICEےک ساتھ شیت کرےک انہٹ بیھ خطرے مٹ ڈالئ ہ ،جس ےک نتیج مٹ اپن گھر س
نکلئ وال کیس بیھ فرد کو ملک بدری اور اہل خانہ س علیحدیک کا خطرہ ہوتا ہ۔ شہر کو فوری طور پر اس نگرائ ےک انفراستکچر یک
فنڈنگ ختم کرئ ہویک اور اس غت فعال بنانا ہوگا نت یہ یقیئ بنانا ہوگا کہ مشتکہ قانون نافذ کرئ وال اداروں ےک ڈیٹا بیس س اس ڈیٹا کو
حذف کر دیا گیا ہ۔
سفارشات:نن
 .1بجٹ مٹ س مندرجہ ذیل چتوں یک فنڈنگ ختم کریں
•  2022228$آسٹ ریجنل انٹیلیجنس سنت ()ARIC
• * 2402429$ریئل ٹائم کرائم سینت HALO /
• ُ StarChase 55500.00$
پرسوٹ مینجمنٹ ٹکنالوچ سالوشن کل $4.5 ~ :ملٹ
 .2آسٹ کرائم کمیشن ےک ذریعہ عطیہ کئ گئ  13ڈرونز سمیت  APDےک تمام ڈرونز ےک استعمال (تکنیگ صالحیتٹ ،فنکشن اور محل
وقوع) ےک بارے مٹ شفافیت فراہم کریں۔ ویڈیو نگرائ ےک لئ ان ڈرونز کا استعمال فوری طور پر بند کر دیں اور قانون نافذ کرئ وال
اداروں ےک ڈیٹا بیس س تمام فوٹیج حذف کر دیں۔
 .3چہرے یک شناخت وال سافٹ ویت ےک استعمال پر پابندی لگائٹ ،جیےس 16 Clearview AIکیس بیھ  APDےک افرس یا شہر ےک مالزم ےک
ذریعہ۔
ایک رسرسی تخمینہ جو کہ  $2.1ملٹ ڈالر ےک ٹریفک تفتیش (میجر) الئن آئٹم پر مبئ ہ جس مٹ گاڑیوں مٹ تخفیف اور گاڑیوں س ہوئ وایل
ہالکتوں یک تفتیش دونوں ہ شامل ہٹ۔
اس رپورٹ مٹ پتا چال ہ کہ  APDن  Clearview AIکا استعمال کرےک  11-50تالشیاں عمل مٹ الئ ہٹ۔ ممکنہ طور پر یہ اسلئ بیھ ہو سکتا ہ کہ
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ٓ
شناننانہننننن
سنصحتنعامہنیکنطرحنپی ن
گنکنانخاتمہنکرنناناو نرنمنشیاتنےکناستعمالن ن
…نمنشیاتنےکنخالفنجن ن
سنمراد ن
حفاظتن ن
منشیات ےک خالف جنگ یک وجہ س مختلف رنگ و نسل یک کمیونٹیوں کو بہت نقصان پہنچا ہ۔ اییس منشیات جنہٹ زیادہ تر
ُ
سیاہ فام ،براؤن اور غریب کمیونٹیاں استعمال کرئ ہٹ ،ان پر سخت رسائٹ دین ےک لئ جان بوجھ کر بہت سارے منشیات کو
رکھن اور تقسیم کرئ ےک خالف قانون بنان گئ تھے۔ بہت سارے تفاوت ابیھ بیھ باق ہٹ۔ آسٹ یک  2020یک نسیل پروفائلنگ یک
رپورٹ مٹ ممکنہ وجوہات یک تالش مٹ شدید نسیل عدم مساوات کو ظاہر کیا گیا جو کہ منشیات ےک الزامات ےک تحت گرفتاری
اور قانوئ کارروائ کا باعث بئ۔  K9یونٹ موجودہ تعصب ےک اثرات کو مزید بڑھا سکئ ہٹ ،جیسا کہ یہ دکھایا گیا ہ کہ کتوں
ےک ہینڈلرز اکت جان بوجھ کر یا الشعوری طور پر اپن کتوں کو اشارہ کرئ ہٹ جب وہ کیس س کچھ ملئ کرئ یک توقع کرئ ہٹ،
جس ےک نتیج مٹ ُانہٹ ر
تالیس یک اجازت مل جائ ہ۔17پولیس ےک کتوں س وابستہ تاریخ صدم یک وجہ س ،خاص طور پر سیاہ
فام امریکیوں ےک لئ ،وہ طاقت ےک زیادہ س زیادہ استعمال کا بیھ باعث بن سکئ ہٹ اور غترصوری طور پر ٹکراؤ کو بڑھا سکئ
ہٹ۔ 18اس ےک عالوہ ،لوگوں کو مجرم بنانا اور نظر بندی ر
نےس یک عادت یا اس یک بنیادی وجوہات کو حل کرئ مٹ ناکام ثابت ہوئ
ُ
ہٹ۔ کردار سازی اور ذہئ صحت س متعلق صحت ےک عالج یک ان خدمات ےک بارے مٹ سوچٹ ،جنہٹ ہم  $10.4ملٹ ڈالر
س فنڈنگ دے سکئ ہٹ ،اور اگر شہر رسا یک بجان درسئ ےک لئ مایل اعانت فراہم کرتا تو خاندانوں اور کمیونٹیوں مٹ حفاظت پر
ہوئ وال اثرات ےک بارے مٹ بیھ سوچٹ۔
سفارشات:
 .1بجٹ مٹ س مندرجہ ذیل چتوں یک فنڈنگ ختم کریں:
•  K-9یونٹ$1713812
•  K-9ممانعت$1286953
• منشیات ~7.5ملٹ(ساز باز ،حمایت ،گیل)
کل$10.4 :ملٹ
 .2اس رقم کو درج ذیل کاموں کو فنڈ کرئ ےک لئ دوبارہ مختص کریں:
•

•

کردار سازی اور ذہئ صحت ےک عالج یک خدمات ،خاص طور پر نقصان کو کم کرئ ےک لئ ڈراپِ -ان مراکز اور ہم
بیک وقئ دواؤں یک مدد س عالج معالج ےک پروگرام جیساکہ پبلک ہیلتھ ری انوسٹمنٹ ورکنگ گروپ ن تجویز
کیا ہ
ر
ر
کم آمدئ اور معاون رہائیس بشمول نقصان کو کم کرئ ےک لئ رہائیس فرسٹ پروگرام جیساکہ پبلک ہیلتھ ری انوسٹمنٹ
ورکنگ گروپ ن تجویز کیا ہ ،اور مختلف رنگ و نسل ےک افراد ےک لئ ہاؤسنگ ٹرسٹ ،ہاؤسنگ سبسڈی ےک پروگرام،
اور بحران س حفاظت ےک لئ نیٹ پروگرام جیساکہ  VSSPورکنگ گروپ ن تجویز کیا ہ۔

حفاظت س مراد… کمیونئ ےک ساتھ خود غرض وال اور اپئ بڑائ کرئ وال پولیس ےک ّ
روئ کا خاتمہ ہ جب پولیس کو اس چت یک تنخواہ
ملئ ہو کہ وہ ناکاق وسائل وایل کمیونٹیوں مٹ کھانا اور کھلوئ تقسیم کریں اور ان ےک ساتھ بات چیت کریں جبکہ دورسی طرف ان
کمیونٹیوں ےک ہ ممتان کو ہراساں کرئ ،زخم کرئ اور ہالک کرئ کا سلسلہ جاری رکھٹ تو یہ خود غرض ہوئ ہ نہ کہ تعلقات استوار
کرنا۔ جب افرسان محےل یک یا کاروباری ایسویس ایشن ےک اجالسات مٹ ررسکت کرئ ہٹ تو ،یہ امالک کو پہنچن وال نقصان یا مشکوک طور
ّ
پر گھومن س متعلق خدشات ےک ردعمل مٹ مزید افرسان کو شامل کرئ کا ایک بامعاوضہ موقع ہوتا ہ ،جبکہ ان مسائل یک بنیادی
وجوہات کو حل کرئ وال وسائل مہیا کرئ ےک لئ کچھ کئ بغت ہ۔ جب وردی پہن ہوئ افرسان ناکاق وسائل وال بچوں ےک لئ کوئ پروگرام
چالن ہٹ یا اسکولوں مٹ بیس بال ےک کارڈ تقسیم کرئ ہٹ تو ،ہم ایک پوری نئ نسل کو یہ سکھا رہ ہوئ ہٹ کہ حفاظت کا مطلب
پولیس ہ ،جبکہ دورسی جانب مختلف رنگ و نسل س تعلق رکھن وال نوجوان ان پروگراموں ےک محدود تناظر س باہر پولیس ےک ہاتھوں
ہالک ہو رہ ہوئ ہٹ۔ اس نقصان کو روکن یک ذمہ داری  APDیک ہ ،نہ کہ کمیونئ یک کوئ ذمہ داری ہ کہ وہ پولیس پر بھروسہ کریں یا
انہٹ معاف کریں جب کہ ان کا نقصان بند نہٹ ہو رہا۔  APDیک عزت کو پہنچن وال نقصان کو کنتول کرئ ےک لئ افرسان کو پیےس
ایک افرس محکمہ یک قیادت یا عوام ےک علم مٹ الن بغت ہ مفت ٹرائل کا استعمال کرتا ہ۔

https://www.buzz-feednews.com/article/ryanmac/clearview-ai-local-police-facialrecognition?utm_source=d ynamic&utm_cam-paign=bftwfwd&ref=bftwfwd&d_id=2086347
17. https://www.npr.org/2017/11/20/563889510/preventing-police-bias-when-handling-dogs-that-bite
18. https://www.themarshallproject.org/2020/10/15/mauled-when-police-dogs-are-weapons
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دین ےک بجان ،شہر کو چاہن کہ وہ ِان وسائل کو کمیونئ پر مبئ اقدامات کو فنڈنگ دین ےک لئ دوبارہ مختص کرے جو حقیق معنوں مٹ
تشدد یک روک تھام کرئ ہٹ اور اس پر بات کرئ ہٹ۔
سفارشات:نن
 .1بجٹ مٹ س مندرجہ ذیل چتوں یک فنڈنگ ختم کریں:
•
•

 $2513050کمیونئ پارٹتشپس
 $728285ضلیع نمائندے کل $3.2 :ملٹ

 .2اس رقم کو درج ذیل کاموں کو فنڈ کرئ ےک لئ دوبارہ مختص کریں:
•

کمیونئ پر مبئ تشدد س بچاؤ ےک تعلیم پروگرام جیسا کہ تشدد س بچن والوں ےک لئ خدمات اور
روک تھام ( )VSSPورکنگ گروپ ن تجویز کیا ہ

•

کمیونئ روٹیڈ سیفئ گرانٹ پروگرام جیساکہ  VSSPورکنگ گروپ ن تجویز کیا ہ

•

تشدد کا عالج یا ہسپتال پر مبئ تشدد یک مداخلت کا پروگرام جیسا کہ  VSSPورکنگ گروپ ن تجویز کیا ہ

ہن
غبنجانبداریناو نرناحتسابن ن
سنمرا ند...ن ن
حفاظتن ن
ق الحال ،اس فنڈنگ یک منظوری س پہےل  APDےک معاہدوں ،گرانٹس ،اور چندوں یک رسمایہ کاری س ظاہر ہوئ وال اثرات کا اندازہ لگان ےک
لئ اسکریننگ کا کوئ بیھ الزیم طریقہ کار زیر عمل نہٹ ہ اور نہ ہ تھوڑی یس شفافیت یا کمیونئ یک رائ دہ ےک لئ کوئ موقع ہ۔
ُ
کمیونئ ےک ممتان اور کارکنوں یک نگرائ کرئ اور ان پر حملہ کرئ ےک معاہدے ،جیےس حال ہ مٹ مظاہرین ےک خالف ان ےک ُپرتشدد
استعمال ےک فورا بعد کم مہلک ہتھیاروں یک خریداری ،باوجود اس ےک کہ انہوں ن جو نقصان پہنچایا ہ ،اس یک وجہ س عوام یک جانب س
اس یک سخت مخالفت ےک ،اس یک منظوری نہایت ہ غت شفاف طور پر دی گئ۔ 19۔ اپن پاس ایک بڑا بجٹ ہوئ ےک باوجود APD ،ن
ر
خامویس ےک ساتھ
اوور ٹائم اور ڈرون جییس اشیاء ےک غت مختص شدہ اخراجات کو پورا کرئ ےک لئ عام فنڈ س رقم حاصل ہ۔  APDن
آسٹ کرائم کمیشن جیےس گروپوں س عطیات قبول کئ ،اور اس ےک نتیج مٹ اس ن پولیس اور سفید فام رارسافیہ ےک مابٹ نہایت ہ
مضبویط ےک ساتھ ُبن ہوئ تاریخ اتحاد کو مزید آگ بڑھان کا کام کیا۔
سفارشات:نن
 .1معاہدہ کرنا  APDےک کنتول مٹ نہ رکھٹ۔
 .2تمام  APDمعاہدوں اور گرانٹس ےک لئ ایک الزیم غت جانبدار اسکریننگ کا عمل تشکیل دیں۔
•

•

یہ الزیم قرار دے دیں کہ  $5000س زیادہ ےک تمام ممکنہ  APDےک معاہدوں کا جائزہ ایکویئ آفس (اس طریقہ کار پر جس
یک تعزیری اور نقصان دہ ثقافت کو جڑ س اکھاڑ پھینکئ وال ورکنگ گروپ ن یک ہ) یک جانب س لیا جانا چاہن اور اس
ےک بعد ہ  APDکیس مصنوع/خدمت کو طلب کرئ یا گرانٹ یک تجویز دین ےک لئ ایک مسابقئ بویل لگان ےک عمل کو
ررسوع کر سکتا ہ ،جیےس ابیھ حال ہ مٹ کم مہلک ہتھیاروں ےک لئ جےس منظوری دی گئ تیھ۔ معاہدہ یا گرانٹ طلب
نہٹ یک جائ چاہن اگر اس ایکویئ آفس یک طرف س ناکام قرار دیا جان ےک متادف اسکور مال ہ۔
کیس بیھ نئ معاہدہ یا تجدید ےک لئ  $50000س زیادہ یک مالیت ےک معاہدہ کو مصنوع/خدمت کو طلب کئ جان س قبل
ایکویئ آفس یک اسکریننگ ےک عمل س ہو کر گزنا ہوگا ،اور اس س پہےل کہ اس یک منظوری دی جاسےک ,اس ایک عوایم
اجالس مٹ کمیونئ یک رائ حاصل کرئ ہویک جس کا اعالن  10دنوں ےک نوٹس ےک ساتھ کیا گیا ہو۔

 .3ماض مٹ غت مختص اشیاء (جیےس حال ہ مٹ خریدے گئ شاہراہ ڈرون) ،یا زائد خرچ وال بجٹ یک اشیاء( ،جیےس حالیہ اوور ٹائم
ےک اخراجات) ےک لئ گرانٹ یک فنڈنگ یا عطیات سمیت کیس بیھ مجوزہ اخراجات ےک لئ ایکویئ آفس س منظوری حاصل کرنا الزیم
ہونا چاہن ،اور اس ےک بعد محکمہ ےک باہر س رقم لین س پہےل ،ووٹنگ ےک لئ اس کونسل ےک سامئ پیش کیا جانا چاہن۔
19. https://www.kut.org/austin/2020-11-02/austin-police-pledged-to-stop-using-less-lethal-rounds-on-crowds-t hen-it-orderedthousands-more
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کلنبجٹن
اسنسالندوبارنہنمختصنکریں$66~ :ملٹ ۔ ان مٹ س کچھ اشیاء پہےل ہ نظر ثائ اور الگ کرئ ےک فنڈز مٹ موجود ہٹ ،لیکن ابیھ
تک انہٹ دوبارہ مختص نہٹ کیا گیا ہ۔ کوئ بیھ اییس فنڈنگ جو  APDس نکال کر نظرثائ یا ڈی کپل فنڈ مٹ منتقل یک گئ ہ ،اس
 APDکو واپس نہٹ دیا جانا چاہن۔ حقیق نظر ثائ کرئ مٹ وسائل کو جامع عوایم حفاظت ےک لئ اصل حل یک طرف منتقل کرنا
شامل ہوتا ہ ،نہ کہ ایک  APDےک کام س کیس دورسے مٹ رقم منتقل کرنا۔
اسنسالنعلیحدہنکریں $10~ :ملٹ ۔ یہ وہ کام ہٹ جو عوام یک حفاظت ےک لئ رصوری ہٹ لیکن انہٹ  APDےک باہر زیادہ موثر انداز مٹ
ُ
اور کم س کم نقصان ےک ساتھ انجام دیا جاسکتا ہ۔ جب عمےل اور دیگر رصوری کاموں ےک اخراجات یک ڈیکوپلنگ (علیحدہ کرنا) ےک عمل
مٹ دوبارہ تشخیص کر یل جان تو پھر اس فنڈ مٹ س کچھ حےصکو دورسے کاموں مٹ دوبارہ مختص کر دیا جانا چاہن۔
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سناسٹافنگ:نگشتناو نرنمجرمانہنتحقیقاتنورکنگنگروپن
پولی ن
حکمت عملیوں ےک لئ سفارشات تیار کرئ ےک لئ موجودہ پولیس یک اسٹافنگ اور گشت ےک ماڈلز
جرائم یک روک تھام ےک لئ موثر متبادل
ِ
کا جائزہ لینا اور ساتھ مٹ کمزور کمیونٹوں پر گشت اور مجرمانہ تفتیش ےک طریقہ کار ےک منق اثر کو کم کرنا۔
رابطہ:
کیتیھ مچلmitckagardener@yahoo.com :
ممبان ن:ن
ر
کتی رابرٹس کیتیھ
مچل ُسو گیتیل
جیسکا جانسن نک
ہڈسن چاس مور
امینڈا لیوس
قن
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسبا ن
 .1جھیل یک گشت کا کام  EMSکو سنبھالنا چاہن۔ کیوں:
آسٹ کا محکمہ پولیس لیک پیتول
ٓ
آسٹ یک  28میل پر محیط ائ راستوں پر
ریاسئ قوانٹ اور شہر ےک آرڈیننس کو نافذ کرتا ہ ،ٹریوس کاؤنئ
شتف ےک آفس لیک پیتول LCRA ،رینجرز ،اور ٹیکساس پارکس اور
وائلڈ الئف ےک ساتھ مل کر۔  APDکل  $1.4ملٹ ڈالر یک الگت س 10
 FTE’sےک ساتھ  7کشتیاں چالئ ہ۔ اس ےک فرائض
The Care Club
مٹ شامل ہ "لوگوں س حفاظت ےک بارے مٹ بات کرنا ،تھک ہوئ تتاکوں
آرٹ کا کام از نانا ڈے ماخذ از
Amplifier Art
کو سواری فراہم کرنا ،پھنےس ہوئ مالحوں یک مدد کرنا ،الپرواہ ڈرائیوروں یک
نگرائ کرنا ،تالش اور بچاؤ ےک کام مٹ  APDےک غوطہ خور ٹیم یک مدد کرنا،
اور پائ ےک اندر ثبوت یک بازیائ کرنا[ ،اور] ڈوئ ہوئ درخت ےک تنوں یک مانند
خطرناک ملئ کو پائ س باہر نکالنا۔" سب س زیادہ عام شکایت جےس APD
لیک پتول حل کرئ ہ وہ شور یک شکایت ہ۔ چونکہ  APDےک بہت سارے کام جرائم کو حل کرئ یک بجان لوگوں یک جان بچان
س تعلق رکھن ہٹ ،اور متعدد دیگر پولیس یک ایجنسیوں ےک پاس بیھ اس ےک موافق بیک وقت اختیار ہوتا ہ ،اسلئ ہماری تجوز
ہ کہ  EMSےک حق مٹ  $1.4ملٹ ڈالر مختص کرئ ےک لئ ،خریداری ےک ساتھ  5اضاق  1( FTE's EMSکپتان اور  4کلینیکل
ماہرین) شامل کرئ ےک لئ اور پائ مٹ اعیل درج یک الئف سپورٹ
کیت فراہم کرئ وایل دو ایمبولینس کشتیوں ےک ساتھ لیس کرئ ےک لئ جھیل س  APDیک موجودیک کو ختم کیا جان۔
حمایت کرئ وال ورک گروپ ےک ممتان :جیسکا جانسن ،امینڈا لیوس ،کیتیھ مچل ،چاس مور
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 .2پولیس ےک کتوں کا استعمال بند کیا جانا چاہن۔
ٓ
کیوں 2015 :س  2019تک آسٹ مٹ کتوں ےک کاٹئ ےک معامالت کا جائزہ لین س درج ذیل معلومات سامئ ائ ہٹ:
•

کتوں ےک کاٹئ ےک واقعات مٹ بنیادی طور پر ہسپائ اور سیاہ فام مرد شامل ہٹ۔

•

بج بیھ شامل ہوں۔
اس بات ےک بیھ امکان ہٹ کہ بعض واقعات مٹ ے

•

 55مٹ س رصف  2موقعوں پر کان گئ شخص ےک پاس بندوق تیھ۔

•

ان مٹ س  35%معامالت مٹ کوئ جرم شامل نہٹ تھا۔

•

ہر وہ شخص جس پر کوئ کتا حملہ کرے وہ "بچن یک کوشش" یا "مزاحمت" کرے گا اور زیادہ تر ن ایسا ہ کیا۔ ان
مٹ س بعض افراد کو مزاحمت س متعلق سنگٹ اضاق مجرمانہ الزامات جھیلن پڑے۔

کیس فرار ملزم کو روکن یا تالش کرئ ےک لئ کتوں ےک استعمال کو بند کرےک طاقت کا غلط استعمال کرئ ہوئ  K9ےک ذریعہ کان
جان وال واقعات کو ختم کیا جانا چاہن۔  APDیک ویب سائٹ ےک مطابق" ،عام طور پر K9ٹیموں کا استعمال مشتبہ افراد کو
تالش کرئ ےک لئ کیا جاتا ہ جو کیس جرم یک جگہ س بھاگ جان ہٹ۔" یا کم س کم ،لوگوں کو کاٹئ ےک لئ کتوں کو تربیت دن
جان کا رواج ختم کیا جانا چاہن اور لوگوں ےک خالف کتوں کو استعمال کرئ ےک لئ بنان گئ موجودہ یونٹوں کو ختم کر دیا جانا
ُ
چاہن۔ ہر وہ  K9جےس ایک انسان پر حملہ کرئ ےک لئ تربیت دی گئ ہ اس کیس اچھے گھر مٹ بھیج کر ریٹائر کیا جانا چاہن۔
حمایت کرئ وال ورک گروپ ےک ممتان :جیسکا جانسن ،امینڈا لیوس ،کیتیھ مچل ،چاس
ُ
ُ
گیتئیل
مور ،سو ر
 .3پولیس ےک گھوڑوں کا استعمال بند کیا جانا چاہن۔
کیوں :بہت س دورسے شہروں جیےس بالٹیمور ،واشنگٹ ڈی یس ،بوسٹ ،تالسا ،الس ویگاس ،کنساس سئ ،اور سینٹ پال ن اپن
سوار یونٹوں کو منقطع کر دیا ہ۔ سوار گشت تقریب ےک فرائض انجام دیتا ہ اور شہر ےک وسط مٹ بھت کو کنتول کرئ کا کام
کرتا ہ۔ حاالنہ بھت کو کنتول کرئ کا کام گھوڑوں ےک بغت بیھ مختلف طریقوں س کیا جاسکتا ہ۔ سوار یونٹ کو منقطع کیا
جانا چاہن اور گھوڑوں کو اچھے گھروں مٹ منتقل کیا جانا چاہن کیونکہ رصف تقاریب مٹ کام کرئ کا مقصد مسلسل اخراجات
ےک لئ کاق نہٹ ہ۔ ان گھوڑوں یک کفالت کرنا بہت ہ مہنگا ہ اور تقریبا ایک دہائ ےک بعد بیھ  APDووٹرز یک جانب س منظور
شدہ رقم س مطلوبہ اصطبل تعمت نہٹ کرسکا ہ۔ سوار
ُ
یونٹ ےک افرسان پہےل ہ گشت پر منتقل ہوچک ہٹ ،اور انہٹ مستقل طور پر منتقل کر دیا
جانا چاہن۔
حمایت کرئ وال ورک گروپ ےک ممتان :جیسکا جانسن ،امینڈا لیوس ،کیتیھ مچل ،چاس
ُ
ُ
گیتئیل
مور ،سو ر
ٓ
ٓ
 APD .4کو چاہن کہ وہ افیرس یک جانب س اپ ررسوع کردہ کالوں کا استعمال بند کرے۔
ٓ
ٓ
کیوں :اپ ررسوع کردہ کالوں مٹ مجرمانہ تفتیش ،جیسا کہ گشت وال افرسان کرئ ان ہٹ ،اس ےک متعلق دستیاب اعداد و شمار س
ٓ
ُ
پتہ چلتا ہ کہ شاذ و نادر ہ اس ےک نتیج مٹ کوئ رپورٹ ہوئ ہ ،کیس جرم ےک لئ گرفتاری تو دور یک بات ہ۔ یہ اپ ررسوع
ُ
کردہ کالٹ "کال" یک کل مقدار ےک  35%یک نمائندیک کرئ ہٹ ،دورسی قسم یک کالوں ےک مقابےل مٹ ان پر زیادہ وقت لگتا ہ ،اور
ٓ
بعض ےک نتیج مٹ طاقت ےک غلط استعمال ےک واقعات رونما ہوئ ہٹ۔ ٹریفک ےک عالوہ اپ ررسوع کردہ کالوں کو بیھ ختم کیا
جانا چاہن اور رصورت ےک مطابق اس آفیرس کو  911کال رسپانس ےک لئ مختص کیا جاتا ہ ،یا اہل افرسان کو جرائم ےک بارے مٹ
ر
تفتییس یونٹوں مٹ منتقل کیا جاسکتا ہ۔
ڈھانج وال مجرمانہ
قابل عمل معلومات ےک حصول ےک لئ مزید
ے
ُ
ُ
گیتئیل
حمایت کرئ وال ورک گروپ ےک ممتان :جیسکا جانسن ،امینڈا لیوس ،کیتیھ مچل ،چاس مور ،سو ر
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 .5کیڈٹ اکیڈیم کا ایک مرتبہ کمیونئ مکمل نصاب کا جائزہ لیا جانا چاہن۔
کیوں :پولیس س توقع یک جائ ہ کہ وہ کمیونئ یک حفاظت کریں ےک اور خدمت کریں ےک ،لیکن شہر یک جانب س جاری یک گئ
متعدد رپورٹس ےک مطابق APD ،کو اس طرح یک تربیت دی گئ ہ جیےس مانو افرسان کیس معرکہ جنگ مٹ ہوں اور کوئ بیھ
شہری ان پر حملہ آور ہوسکتا ہ۔ "ہمارے مقابلہ مٹ وہ" وایل ذہنیت کو ایک سماچ خدمت وایل ذہنیت مٹ تبدیل کرنا،
جس مٹ ایک رسپرست کا کردار اس خدمت کا حصہ ہو ،لیکن ساتھ ہ دیگر خدمات ےک کرداروں کو بیھ مؤثر طریق س شامل
کرنا جن کو نبھان ےک لئ اکت پولیس والوں کو ہ بالیا جاتا ہ ،یہ سب رصف و رصف نصاب مٹ ایک اہم تبدییل کرئ ےک ساتھ
ہ ممکن ہو سکتا ہ۔  APDن لگاتار مطلوبہ تبدییل یک مقدار کو کم س کم کرئ یک کوشش یک ہ ،اور اس تبدییل کو محض ایک
مٹیھ بھر کوررس تک محدود کرئ یک کوشش یک ہ۔ اس سال ےک ماہ فروری س کرول میمو ےک مطابق ،اکیڈیم کو دوبارہ ررسوع کرئ
ےک لئ ہوئ وال ووٹ س کچھ ہ عرصہ پہےل" ،اکیڈیم ےک نگرانوں اور اساتذہ یک جانب س دن جان وال انتویو س پتہ چلتا ہ کہ
وہاں ابیھ بیھ نیم فوچ ماڈل ہ غالب ہ۔" (کرول 26 ،فروری ،2021 ،صفحہ  )5کرول مزید لکھتا ہ کہ  APDیک قیادت نیم
فوچ اکیڈمیوں س متعلق دیگر رپورٹس ےک کلیدی انکشافات س اتفاق نہٹ کرئ ہ۔ ماہ فروری تک ،اساتذہ ن ارصار کیا تھا کہ
ّ
"جن کیڈٹوں ن اکیڈیم پہنچن س پہےل جسمائ طور پر حملہ کئ جان یا مےک کھان کا تجربہ نہٹ کیا ہ ،انہٹ اس کا تجربہ کرنا
چاہن "،اور "وہ اس بات پر ایک قائل کرئ وایل عقیل دلیل فراہم کرئ س قارص رہ کہ آخر کیا معقول وجہ ہ کہ اس طرح یک
مشق اکیڈیم ےک آخری ایام مٹ نہٹ ہوسکئ؟ بعد اس ےک کہ کیڈٹ تمام رصوری دفایع حربوں یک تربیت حاصل کر لٹ۔ "
(صفحہ  )6یہ یقیئ بنان ےک لئ کہ ایک پورے نصاب ےک ارد گرد ایک نیا ماڈل ُبنا جان ،مکمل کیڈٹ نصاب اور تمام تدرییس مواد
کو عوام ےک سامئ جاری کیا جانا چاہن تاکہ شفافیت کو فروغ دیا جاسےک اور کمیونئ ےک ساتھ اعتماد پیدا کیا جاسےک۔
حمایت کرئ وال ورک گروپ ےک ممتان :جیسکا جانسن ،امینڈا لیوس ،کیتیھ مچل ،چاس
مور
 .6حقیق معنوں مٹ عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ ےک جذن مٹ ،کوئ بیھ گرفتاری س پہےل ڈائیورژن یک حکمت عمیل ن گھر ہوئ
یک حالت کو جرم تصور کرنا ختم کرئ ،ذہئ صحت ےک مسائل ،جنیس کام ،نشوں ےک استعمال اور غربت ےک متبادل نہٹ ہوئ
چاہن ،جو کہ اکت گرفتاری س پہےل ڈائیورژن ےک پروگراموں کا محور ہوئ ہٹ اور جن کو کمیونئ پر مبئ ،پولیس ےک عالوہ کیس
اور یک جانب س ررسوع یک جان وایل بات چیت ،تجربہ کار افراد ےک ذریع چالن جا رہ نقصان کو کم کرئ اور آؤٹ ری چ ےک
پروگراموں ےک ذریع حل کیا جاسکتا ہ۔
اس ےک عالوہ ،کیس بیھ گرفتاری س قبل ڈائیورژن یک حکمت عملیوں مٹ ایےس پروگرام نہٹ بنان جان چاہن جو افرسوں یک
صوابدید پر منحص ہوں۔ پھر بیھ پولیس ےک یہ مقابےل بڑھ سکئ ہٹ اور عام لوگوں اور کمیونٹیوں کو شدید نقصان پہنچا سکئ
ہٹ اور نت اس ےک نتیج مٹ گرفتار ہوئ وال افراد ےک خالف نسیل تفاوت بیھ پیدا ہوسکتا ہ۔
کیوں :کمیونئ مٹ ایکویئ ری انوسٹمنٹ ےک لئ ورکنگ گروپ اور پبلک ہیلتھ ری انوسٹمنٹ ورکنگ گروپس یک جانب س پیش یک
گئ سفارشات مٹ رسمایہ کاری کرےک ،گرفتاری س قبل ڈائیورژن یک طرح ےک پروگرام یک رصورت تقریبا مفقود ہوجان یک۔
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پبلکنہیلتھنرینانوسٹمنٹنورکنگنگروپن
کفایئ ،مساوی ،قابل رسائ ،اعیل معیار یک صحت یک دیکھ بھال اور رہائش تک رسائ شامل کرئ ےک لئ عوام یک حفاظت (اور کچھ
طریقوں س صحت عامہ) یک نئ وضاحت کرئ ےک طریقوں یک تالش کرنا۔ نقصان دہ تعزیرائ ماڈلز مٹ رسمایہ کاری کو ختم کرئ ےک
ساتھ ساتھ پبلک ہیلتھ ری انوسٹمنٹ ےک لئ یک جان وایل سفارشات پر توجہ دی جان یک۔
رابطہ ن:ن
کیٹ گریزیائ ()cgraziani@harmreductiontx.org
اراکٹن ن:ن
گلتٹو پتیز
ُ ّ
سورب یھ کوےک
ٓ
جوانا ساؤسیڈو
کیٹ گریزیائ  RPSTFممت
برائن گارسیا
کرس ہتس  RPSTF -ممت
ایالیس لینگ کارٹت
ریچل یل
سنیہال پٹیل
کوئنیس ڈنالپ۔  RPSTFممت
شیٹ جونز ۔  RPSTFممت
آرن فرگسن
متی میک ڈاول

 We All Belong Hereآرٹ کا کام
از سیلسیٹ مائکا بزینٹ
ماخذ از  Amplifierآرٹ

درج ذیل افراد یک رائ ےک ساتھ:
ہییل ایزیل
ریکارڈو گتی
پس منظر اور سیاق و سباق
پبلک ہیلتھ اجتمایع سماچ کوششوں ےک ذریع انسائ فالح و بہبود ےک تحفظ اور اس فروغ دین کا فن اور سائنس ہ۔ پبلک ہیلتھ صحت
یک تعریف کرئ ےک لئ افراد اور کمیونٹیوں ےک حقوق یک حفاظت کرئ ہ ،اور ایےس اقدامات یک اجازت دیئ ہ جو اجتمایع رصوریات ےک
مقابےل مٹ انفرادی رصوریات کو غالب رکھن ہوئ ان مٹ توازن برقرار رکھن ہٹ۔ پبلک ہیلتھ انسائ خت ختیت یک حفاظت اور نشو نما کا
عمل ہ ،اور صحت یائ اور ر
خویس ےک حصول ےک لئ افراد ےک حقوق کو برقرار رکھن کا عمل ہ۔ ان کوششوں کا مرکزی نقطہ نظر یہ
ر
معایس عدم مساوات ،جنس اور عمر ےک لحاظ س تفریق ،نسل پرستانہ قوانٹ اور پولیسنگ ،نفرت
اعتاف ہ کہ نسل پرسئ ،سماچ و
اور باآلخر العلم ہ صحت ےک عدم مساوات یک بنیادی وجوہات ہٹ۔
پبلک ہیلتھ کا طرز عمل ان منظم ناانصافیوں کو دور کرئ کیلن طاقت اور رعایت ےک سسٹم کو جوابدہ ٹھہراتا ہ اور عدم مساوات کو جڑ
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ُ
س اکھاڑ پھینکئ وال اقدامات کو ترجیح دیتا ہ۔ پبلک ہیلتھ عوایم امور کیلن انسانیت پسندانہ طرز عمل اختیار کرتا ہ ،جس کا اپئ
مداخلت یک رہنمائ کیلن سب س زیادہ انحصار سائنس اور عقل پر ہوتا ہ۔ خود کو درست کرئ وال میکانزم فکری عاجزی اور شواہد ےک
مطابق اپن عقائد پر نظر ثائ کرئ یک آمادیک کو یقیئ بنان ہٹ۔ صحت مند آبادیوں اور ترق پزیر کمیونٹیوں یک تالش مٹ ،پبلک ہیلتھ ےک
اقدامات صحت ےک سماچ عنارص کا تعٹ ،تفاوت اور نقصان پہنچان وال ڈھانچوں یک نشاندہ کرئ ہٹ ،اور اعیل معیار ےک ،قابل رسائ اور
ثقافئ طور پر باخت ہیلتھ کیت تک مساوی رسائ کو یقیئ بنان کیلن ،روک تھام اور مداخلت یک حکمت عملیوں پر عمل درآمد کرئ ہٹ۔
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباقن-ننکمیونٹننہیلتھنورکر نزن()CHWsن

پبلک ہیلتھ ری انوسٹمنٹ ورک گروپ کا ماننا ہ کہ عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ ،صحت ےک نتائج کو بہت بنان اور اپئ کمیونئ یک حالت
کو تبدیل کرئ ےک لئ ،ہمٹ صحت عامہ یک ایک اییس افرادی قوت مٹ رسمایہ کاری کرئ چاہن جنہٹ اچھا معاوضہ ملتا ہو ،جن کا ن حد
عزت و اختام ہوتا ہو اور جو ہماری کمیونٹت یک صحت اور تندرسئ کو یقیئ بنان مٹ ایک اہم کردار ادا کریں۔ ہمارینسفارشنہننکہنشہ نرن
چاہن۔
ن
ےکنقیامنمٹننرسمایہنکارینکرننن
کنٹریننگنمرک نزن ن
کنا نو نرنای ن
ک نونکمیونٹننہیلتھنورکر نزنےکنایکنخاط نرنخواہنکیڈ نرناو نرنایکنCHWننیٹنور ن
کمیونٹننہیلتھنورکرز پہیل قطار مٹ کام کرئ وال پبلک ہیلتھ ےک کارکنان ہوئ ہٹ جن کا تعلق ان کمیونٹیوں س ہوتا ہ جن یک خدمت وہ
ُ
ُ
کر رہ ہوئ ہٹ یا ان کا اس کمیونئ س ایک قریئ رشتہ ہوتا ہ۔ جن کمیونٹیوں ےک مابٹ وہ کام کرئ ہٹ ان ےک ساتھ اس قریئ تعلقات یک
وجہ س CHWs ،خدمات تک رسائ کو آسان بنان ےک لئ اور خدمات یک فراہم ےک معیار کو بہت بنان ےک لئ صحت اور سماچ خدمات اور
کمیونئ ےک ممتان ےک مابٹ ایک قابل اعتماد رابطہ کار یک خدمات بجا الن ہٹ۔
 CHWsایک تسلسل ےک ساتھ کام کو انجام دین ہٹ جس مٹ انفرادی طور پر صحت کو فروغ دینا ،ہم مرتبہ افراد یک مدد ،اور خدمات یک
فراہم ےک ساتھ ساتھ کمیونئ یک صحت کو فروغ دینا جیےس کمیونئ یک صحت س متعلق رصوریات کو فیصلہ سازوں تک پہنچانا اور
کمیونئ کو بااختیار بنان ےک عمل کو اور سماچ انصاف کو آگ بڑھانا وغتہ شامل ہ۔ اور یہ سب ان یک کمیونٹیوں ےک اثاثوں اور رصوریات پر
مبئ ہوتا ہ۔ وہ کمیونئ ےک ممتان یک طئ گھروں (میڈیکل ہومز) ےک قیام مٹ مدد کرئ ہٹ تاکہ ابتدائ دیکھ بھال ےک لئ فوری
ٓ
ایمرجنیس کمروں اور فوری دیکھ بھال ےک استعمال س بچا جاسےک ،جس ےک نتیج مٹ دیکھ بھال ےک تسلسل مٹ بہتی ائ ہ۔  CHWیک
وجہ س اخراجات مٹ کم ،صحت ےک نتائج مٹ بہتی ،دیکھ بھال ےک معیار مٹ بہتی اور صحت ےک تفاوت مٹ کم جیےس نتائج بیھ
ظاہر ہوئ ہٹ۔
افرادینقوتنیکنتشکیل :آسٹ مٹ مختلف رنگ و نسل ےک افراد ےک محنت کش طبق ےک لوگوں کیلن مناسب تنخواہوں ےک ساتھ ُپر وقار
مالزمتٹ پائ کا ایک موقع فراہم کرنا شہر مٹ مساوات ےک حصول اور طاقت پیدا کرئ کا الزیم حصہ ہوگا۔ اس س مختلف رنگ و نسل ےک
افراد کو قانون نافذ کرئ وال اداروں مٹ جھونکئ وایل موجودہ پائپ الئن یک جگہ پر ایک نئ پائپ الئن کو تشکیل دیا جاسکتا ہ۔ حد س
زیادہ پولیسنگ س سب س زیادہ متاثر ہوئ وایل کمیونٹیوں یک مدد کرئ کیلن کمیونئ ہیلتھ ورکرز کا ایک کیڈر بنان ےک نتیج مٹ مزید
ُ
حفاظت ہویک اور وقت ےک ساتھ ساتھ اس ےک بہت نتائج برآمد ہوں ےک۔ حد س زیادہ پولیسنگ ےک نقصان دہ اثرات کو دور کرئ کیلن اور
پولیسنگ س رسمایا کاری ختم کرئ یک وجہ س مختلف رنگ و نسل ےک افراد کیلن فائدہ مند روزگار ےک متوقعہ نقصان ےک حل ےک طور پر
سماچ اقدار اور حقیقت پسندانہ تنخواہ ےک ڈھانچہ ےک ساتھ مستحکم نوکریوں کا ہونا رصوری ہ۔  APDےک وسائل یک ایک اییس APH
ُ
افرادی قوت مٹ از رس نو رسمایہ کاری یک جا سکئ جو ان کمیونٹیوں یک عکایس کرئ وایل ہو جنہٹ اس یک سب س زیادہ رصورت ہ۔
کناو نرنمرکز CHWs :سب س زیادہ کامیاب تب ہوئ ہٹ جب وہ  CHWsےک ایک نیٹ ورک کا حصہ ہوئ ہٹ اور کمیونئ پر مبئ
نیٹنور ن
تنظیموں مٹ کام کرئ ہٹ۔ باقاعدہ اور مفت ،یا کم الگت وایل ،تربیت اور رسٹیفیکیشن ےک لئ ایک مرکز کا قیام کرنا  CHWsکو مہارتٹ پیدا
کرئ اور ان مٹ پہےل س زیادہ بہتی الن ےک لئ اور تھکاوٹ اور شدید دباؤ ےک امکانات س نمٹئ ےک لئ رصوری مدد اور سوچ سمجیھ نگرائ
حاصل کرئ ےک لئ ایک اہم وسیلہ فراہم کرے گا۔ اس ےک عالوہ یہ مرکز وسیط ٹیکساس مٹ  CHWsےک لئ ہدایات ،تشخیص ،اور امداد ےک
بارے مٹ مالزمت دین والوں کو تعلیم اور تربیت فراہم کرسکتا ہ۔  CHWsمختلف موضوعات پر تربیت حاصل کریں ےک جیےس دائم
امراض ،COVID-19 ،تشدد س بچاؤ ،پیدائش ےک وقت صحت ےک مسائل ،نشہ آور چتوں کا استعمال اور غلط استعمال ،نقصانات کو کم
کرنا ،ذہئ صحت ،بحران کا خاتمہ ،صدم س آگاہ یک دیکھ بھال اور مقایم وسائل یک سمت شنایس۔ زندہ تجربات اور کمیونئ یک ذہانت کو
تسلیم کرئ ےک لئ تمام تربیت اور نگرائ ایک انسداد نسل پرسئ ،سماج مٹ امتیازی سلوک ےک انسداد ےک فریم ورک اور آبادی یک تعلیم ےک
ُ
طریقہ کار ےک مطابق تشکیل دی جان یک ،تاکہ صحت اور حفاظت کو فروغ دین ےک لئ کمیونئ مٹ شعور پیدا کرئ اور انہٹ بااختیار بنان مٹ
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مدد مل سےک۔
وسائل ایک س زیادہ زبانوں مٹ ہوئ چاہن نت اس بات کو یقیئ بنان ےک لئ رسمایہ کاری یک جائ چاہن کہ رصورت ےک مطابق ترجمہ اور
ٓ
ترجمائ دستیاب ہو۔ باالخر ،اس مرکز یک رہنمائ اور اس چالن کا کام  ،CHWsکمیونئ ہیلتھ ورکر انستکتز اور کمیونئ ےک اتحادیوں ےک
ذریعہ ہونا چاہن۔

پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباقن-ننکمیونٹننےکنہیلتھنمراکزن
سن  2017یک آسٹ ٹریوس کاؤنئ یک صحت یک تشخیص ( )CHAمٹ پایا گیا ہ کہ:
•

ٹریوس کاؤنئ مٹ آمدئ غت مساوی طور پر مختلف گھرانوں ےک درمیان اور نسلوں ےک حساب س تقسیم ہوئ ہ۔

•

آمدئ کا قلیل ہونا خطرے ےک عوامل مٹ زیادئ اور صحت ےک خراب نتائج س منسلک ہوتا ہ۔

•

ٹریوس کاؤنئ مٹ  18س  64سال یک عمر یک آبادی کا تقریبا ¼ حےص ےک پاس صحت کا بیمہ نہٹ ہ ،اور بہت س لوگوں ےک لئ
صحت یک دیکھ بھال ےک لئ اخراجات ایک بڑی رکاوٹ ہٹ۔ ان رکاوٹوں مٹ صحت یک دیکھ بھال تک مایل رسائ اور جسمائ
رسائ ےک ساتھ ساتھ موجودہ خدمات کا علم بیھ شامل ہ۔

•

خرج یک وجہ س ڈاکت ےک پاس نہ جان یک رپورٹ دیتا ہ۔
چھ مٹ س ایک شخص
ے

ان وجوہات یک بناء پر 2018 ،مٹ کمیونئ ہیلتھ امتومنٹ پالن یک اولٹ ترجیح "صحت یک دیکھ بھال تک رسائ اور کم قیمت مٹ اس
یک دستیائ تیھ۔"
آسٹ شہر یک کم آمدئ وال کم مختلف رنگ و نسل یک کمیونٹیوں یک رصورت س کم مایل اعانت کرئ یک ایک طویل تاری خ ہ ،جس یک وجہ
ُ
س صحت ےک وسائل اور انفراستکچر تک انہٹ سفید فام ،زیادہ دولت مند ہمسایوں ےک برابر رسائ حاصل نہٹ ہوئ ہ۔ ہیلتھ ایکویئ
لینس کا استعمال کرئ ہوئ ،اس سفارش ےک تحت شہر س یہ مطالبہ کیا جاتا ہ کہ وہ ان محلوں مٹ کم الگت وال اور سالئیڈنگ اسکیل
ٓ
انٹیگریٹڈ کیت کلینکس کھول کر اور نقل و حمل اور ٹییل ہیلتھ ےک اپشت فراہم کرےک پچھیل کئ دہائیوں س ان کمیونٹیوں یک صحت مٹ یک
جان وایل رصورت س کم رسمایہ کاری کو بہت بنان۔ شہر کو یہ تسلیم کرنا چاہن کہ اعیل معیار اور کفایتئ صحت یک دیکھ بھال تک رسائ
ہ ایک صحت مند اور محفوظ کمیونئ کا سنگ بنیاد ہ۔
یہ کلینکس موجودہ کمیونئ تفری ح مراکز ےک ساتھ مشتکہ طور پر پیش کئ جان وال خدمات کو بڑھا سکئ ہٹ۔ باری باری ،ر
مرسق آسٹ
مٹ حال ہ مٹ بند کئ جان وال اسکولوں ےک کچھ حصوں کو اس طرح یک کمیونئ اسپیش ےک لئ دوبارہ استعمال کیا جاسکتا ہ۔
ان کمیونئ ہیلتھ مراکز مٹ محےل ےک افراد یک خدمت ےک لئ کمیونئ ہیلتھ ورکرز کا عملہ رکھا جان گا اور یہاں طئ رہائشیوں ،نرسنگ ےک
طلباء اور الئسنس یافتہ کاؤنسلروں ےک ذریعہ ایک ہفئ مٹ کئ بار طئ خدمات فراہم یک جائٹ یک ،اور بہت تو یہ ہوگا کہ یہ ڈیل میڈیکل
اسکول اور  UTاسکول آف نرسنگ ےک تعاون ےک ساتھ ہو۔ کاؤنسلروں ےک لئ رصوری ہوگا کہ وہ کمیونئ یک آبادی یک عکایس کریں اگر وہ
ریپڈ
اس کمیونئ س تعلق نہٹ رکھن ہٹ جس یک وہ خدمت کررہ ہٹ۔ کلینیکل خدمات مٹ احتیایط صحت یک اسکریننگ ،رٹریاجِ ،
ٹیسٹںگ اور ریفرل موجود ہوئ چاہن ،لیکن یہ ان تک ہ محدود نہٹ ہوئ چاہن اور اس مٹ ٹییل ہیلتھ آپشت بیھ رصور ہوئ چاہن۔
میڈٹیشن ےک لئ کالسٹ اور سپورٹ گروپس
صحت کو فروغ دین وایل دیگر رسگرمیاں جیےس کھانا پکان ،ورزش کرئ ،ذہن سازی  /مراقبہ اور ِ
اس پیش کش کا حصہ ہوئ چاہن۔
ٓ
گھریلو تشدد اور جنیس زیادتیوں یک روک تھام اور ردعمل ،جنیس کارکنوں تک اؤٹ ری چ اور نقصان کو کم کرئ مٹ معاونت سمیت کمیونئ
ٓ
یک رصوریات پر مبئ مدد افر کرئ ےک لئ کمیونئ ہیلتھ ورکرز دیکھ بھال ےک لئ ربط فراہم کرسکئ ہٹ ،کمیونئ یک تنظیموں ےک ساتھ
تعاون کر سکئ ہٹ۔ ہر مرکز کو ایک اییس وین س آراستہ کیا جانا چاہن جو لوگوں کو کلینک ےک دن اور دورسے پروگرامنگ مٹ ےل جان
مٹ مدد فراہم کرئ ےک لئ قابل رسائ طور پر رصوری سامان س لیس ہو۔ آسٹ ےک ر
مرسق کریسنٹ مٹ واقع حد س زیادہ پولیس یک نگرائ
ےک تحت اور بھاری تبدییل جھیلن وال محےل ان کمیونئ ہیلتھ سینتز یک سب س بڑی ترجیح ہوئ چاہن۔
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اس بات مٹ کوئ دو رائ نہٹ ہ کہ حقیقت مٹ پولیس یک موجودیک لوگوں کو صحت مند اور محفوظ محسوس نہٹ کرائ ،بلکہ ایےس
ُ
ُ
انفراستکچر یک موجودیک ،جو ان یک دیکھ بھال کرئ وایل ہو اور جب اور جہاں انہٹ کوئ رصورت پیدا ہو ،تو اس پورا کرئ وایل ہو۔ ایک
مضبوط کمیونئ ہیلتھ اینڈ ریکریریشن سینت ماڈل مٹ ایےس ماحول کو پیدا کرئ یک صالحیت موجود ہ جس ےک نتیج مٹ ہماری سب
س کمزور کمیونٹیوں ےک لئ صحت اور حفاظت ےک مضبوط نتائج برآمد ہوں۔
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ںن
لنسپالننننیکنالماریا ن
یلنمیڈیک ن
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباقن-ننکمنالگتنوا ن
شہر کو اییس کمیونئ میڈیکل سپالئ یک الماریوں کا ذختہ کرئ مٹ رسمایہ کاری کرئ چاہن جو جملہ رہائشیوں کو کم قیمت پر طئ سامان
فراہم کرئ وایل ہوں جو کہ پوری قیمت وال سامان کو خریدن ےک متحمل نہٹ ہٹ۔ زیادہ سنجیدہ طئ دیکھ بھال س بچن اور روکن ےک
ّ
لئ جراثیم س پاک پٹیوں اور زخموں یک نگہداشت یک رصورت ہوئ ہ تو ،ہماری کمیونٹیوں یک صحت اور فالح و بہبود ےک تحفظ ےک لئ
رصوری وسائل کو حاصل کرئ مٹ اخراجات ایک بڑی رکاوٹ نہٹ ہوئ چاہن۔ ان الماریوں مٹ زخموں ےک عالج کا سامان ،نسائ حفظان
صحت س متعلق مصنوعات ،حمل س متعلق چتیں ،ڈایتز ،بچوں کا کھانا اور فارموال ،ابتدائ طئ امداد کیت ،رسدی اور نزله یک دوائٹ،
نقل و حرکت مٹ تعاون کا سامان ،بزرگوں یک دیکھ بھال س وابستہ مصنوعات ،وٹامن ،حمل ےک ٹیسٹ ،جراثیم س پاک رسنج ،نقصان مٹ
کم کا سامان ،پالن  Bیک دوائٹ ،خاندائ منصوبہ بندی کا سامان ،اینئ بیکٹتیل صفائ کا سامان ،اور درد س نجات اور اس ےک انتظام یک
دوائٹ رکیھ جائ چاہن۔
یہ الماریاں تمام کمیونئ ہیلتھ مراکز مٹ ہوئ چاہن جہاں اجرت پر ایک کمیونئ ممت بیھ بطور عملہ ےک ہونا چاہن۔ تمام چتیں ایک
ٓ
سالئیڈنگ اسکیل پر فروخت یک جائ چاہن ،جہاں کیس چت کو خریدن کا امیدوار شخص انہٹ ق ائٹم  $0س ےل کر  $15ےک مطابق اپئ
من پسند قیمت پر خرید سکتا ہو۔ اپئ شناخت ظاہر کرئ یک رصورت ےک بغت ہ یہ الماریاں ہر کیس کیلن قابل رسائ ہوئ چاہن۔
ان چتون کو شہر یک جانب س ملئ وایل سبسڈی ےک نتیج مٹ دیگر شعبوں مٹ اخراجات کم ہوں ےک جہاں لوگ طئ امداد طلب
کرسکئ ہٹ۔ وہ کمیونئ یک صحت اور فالح و بہبود کو بیھ فروغ دیں ےک اور کوئ بیھ قرضہ لئ بغت تمام رونما ہوئ وال طئ مسائل یک
دیکھ بھال کرئ مٹ خاندانوں یک مدد بیھ کریں ےک ،خاص طور پر چونکہ  60%فیصد س زیادہ امریگ  $500ڈالر یک ہنگایم صورتحال کا
خرچ خود نہٹ اٹھا سکئ ہٹ۔
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباقن-ننکھانننیکنپینبین
خوراک اور غذائیت اچیھ صحت کا ایک ناقابل تردید پہلو ہ۔ فوڈ ڈیزیٹ پورے ملک مٹ اچیھ طرح س مصدقہ بحران ہٹ اور ر
مرسق
ی
مستثئ نہٹ ہ۔ سسئ غذائیت س بھرپور غذا ہر ایک ےک لئ قابل رسائ بنانا ہمارے صحت عامہ ےک نظام یک
آسٹ بیھ اس س کوئ
ایک بڑی ترجیح ہوئ چاہن۔اس مقصد ےک لئ ،یہ ورک گروپ ہر کمیونئ ہیلتھ سنت مٹ مفت فوڈ پینتیوں اور فرجوں یک دستیائ یک
تجویز کرتا ہ۔شہر کو مقایم کاشتکاروں اور تھوک فروشوں ےک ساتھ ررساکت قائم کرنا چاہن تاکہ ثقافئ لحاظ س متعلقہ خشک سامان
تیار کیا جاسےک اور کمیونئ ممتوں ےک لئ پیداوار دستیاب ہو۔ مثایل طور پر مرکز کو اییس رسزمٹ تک رسائ حاصل ہوئ چاہن جہاں
کمیونئ ےک ممتان مئ تک کام کرسکٹ اور جس چت یک کمیونئ ےک لئ رصورت ہ وہ بڑھ سکٹ۔ ان کمیونئ ےک ممتوں کو جو خوراک کو
بڑھان مٹ رہنمائ کرئ ہٹ ان کو ان یک خدمت اور ررساکت ےک لئ وظیفہ ملنا چاہن۔
شہر کو ایک اضاق اقدام اٹھانا چاہن جس مٹ کمیونئ ہیلتھ سینتز مٹ الئسنس یافتہ تجارئ باورچ خان ےک لئ سہولیات یک فراہم کرنا
ہ۔ یہ کچن باورچ خان مٹ پڑئ وال سامان یا کیتنگ ےک تقاضوں ےک لئ کھانا تیار کرئ ےک لئ تمام داخیل باورچ خان ےک سامان س لیس
ہوئ چاہن۔ یہ سہولیات چھوئ کاروباری مالکان کو تھوڑی یس فیس ےک لئ دستیاب ہوئ چاہئٹ۔ شہر کو ہنگایم صورت حال یک صورت
مٹ مقایم ریستوراں ےک ساتھ ہنگایم معاہدے بیھ تیار کرنا چاہن جہاں مزدوروں کو کچن مٹ کھڑا کرئ ےک لئ ادائیگ یک جاسکئ ہ اور
اجزاء اور گرم کھانا فراہم کرئ ےک لئ درکار ہر چت س لیس کیا جاسکتا ہ۔
ان سبیھ اقدامات ےک لئ ،شناخت ےک لئ ،دستاویزات ےک لئ یا کیس ےک سامان یک فراہم ےک لئ ایک پراکیس ےک لئ دستاویزات یک رصورت
ر
معارسئ نگہداشت مٹ قائم کمیونئ ےک پائیدار منصوئ کا ارادہ ہ۔
ےک لئ کوئ درخواست نہٹ ہوئ چاہن۔ یہ باہم امداد اور اجتمایع
لوگوں کو ان سہولیات تک رسائ یک حدود کا سامنا نہٹ کرنا چاہن جو ان یک بحایل یک رصورت ےک مطابق زندہ رہن ےک لئ رصوری ہٹ۔
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباقن-ندماغننصحتنیکنخدماتن
صحت عامہ کا ایک اضاق جزو ہماری کمیونئ ےک ممتوں اور رہائشیوں یک ذہئ تندرسئ ہ۔ بہت کم پروگرام اور خدمات موجود ہٹ جو یا
تو ایےس معالجٹ یک پیش کش کرئ ہٹ جو انتہائ پسماندہ آبادی جیےس موثر افراد اور معتض افراد ،سیاہ فام اور ٹرانس افراد ،سیاہ فام اور
بھورے لوگوں اور ہمارے تارکٹ وطن کو مؤثر اور قابلیت ےک ساتھ خدمات فراہم کرسکئ ہٹ۔
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اور غت دستاویزی کمیونئ ےک ممتان ،یا غت انگریزی بولن وال یا جو کم قیمت مٹ سالئیڈنگ اسکیلنگ خدمات مہیا کرئ ہٹ اور تقریبا
کوئ بیھ نہٹ جو پیش کرئ ہٹ۔ ہم شہر س مطالبہ کرئ ہٹ کہ وہ اپئ کمیونٹوں یک جمع شدہ ذہئ فالح و بہبود یک تائید اور بازیافت
کریں اور خاص طور پر کمزور آبادیوں ےک لئ ذہئ ٹییل ہیلتھ مواقع یک فراہم مٹ رسمایہ کاری کریں۔
اکت اوقات ،رنگ برنک لوگ ،قابل عالج یا قابل عالج بیماری اور بیماری س دوچار ہوجان ہٹ۔ جت س وابستہ دباؤ ،صحت یک دیکھ بھال
تک ناکاق یا ناکاق سہولیات یک عدم فراہم ،صحت س متعلق مشکالت کو بڑھا دین ہٹ یا پیدا کرئ ہٹ۔ فالح و بہبود ےک مکالےم ،ورکشاپس
حکمت عمیل کو اپنان ہٹ اور
اور وسائل جو کمیونئ یک بھر پور مہارت س وسائل حاصل کرئ ہٹ اور صحت اور تندرسئ ےک لئ ایک جامع
ِ
صحت اور فالح و بہبود ےک امور ےک بارے مٹ خود کو مطلع کرئ اور بااختیار بنان ےک لئ کمیونئ ےک ممتان ےک لئ محفوظ جگہٹ فراہم
ر
معارسئ پروگراموں یک تیاری اور متبائ کرئ چاہن
کرئ یک کوشش کرئ ہٹ۔ اس پروگرام کو ذہئ صحت اور تعلیم پر مبئ زیادہ س زیادہ
جو رنگ و رنگ اور ٹرانس لوگوں ےک ساتھ کام کرئ ےک لئ دوست اور تربیت یافتہ ہ۔
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباقن-نقابلنتجدی ندنتوانانننمٹننرسمایہنکارین
جس طرح ہماری کمیونٹیوں مٹ صحت عامہ کا جائزہ لینا ےک لئ غذا اور پائ تک رسائ اہم عوامل ،ایس طرح ہم اس ےک عالوہ بجیل تک
رسائ کو بیھ اتنا ہ رصوری سمجھن ہٹ۔ ہماری کمیونٹیوں ےک تمام افراد ےک پاس گرم اور ٹھنڈا کرئ یک سہولیات دستیاب ہوئ چاہن
خاص طور پر ٹیکساس مٹ سخت حاالت ےک چلئ جیساکہ حالیہ موسم رسما ےک طوفان مٹ ہم ن اس کا مشاھدہ کیا ہ نت گریم ےک ضمن
مٹ بیھ ہم اس آن وال موسم گرما مٹ مشاہدہ کرئ وال ہٹ۔ ہم کھانا تیار کرئ ےک لئ بجیل کا استعمال کرئ ہٹ ،بلکہ بہت س افراد تو
ُ
ایےس طئ سازوسامان کو چالن ےک لئ ایس پر انحصار کرئ ہٹ جن پر ان یک زندیک منحص ہوئ ہ۔ ہمارا ماننا ہ کہ شہر کو خودکفیل
بجیل ےک ذرائع مٹ رسمایہ کاری کرئ چاہن جس س کمیونٹیاں فائدہ اٹھاسکئ ہٹ۔ ہم شہر س اضاق کمیونئ سولر سہولیات یک تعمت کا
مطالبہ کرئ ہٹ خاص طور پر ان کمیونٹیوں مٹ جو اپن یوٹیلیئ بلوں یک بروقت ادائیگ کرئ مٹ سب س زیادہ جدوجہد کا سامئ کرئ ہٹ۔
عالق مٹ اہل باشندوں کو سولر گرڈ س منسلک کرئ ےک لئ اور موجودہ توانائ ےک ذرائع پر انحصار اور ادائیگیوں مٹ سبسڈی دین ےک لئ
بجیل حاصل کرئ ےک لئ شہر کو آسٹ انرچ ےک ساتھ مل کر کام کرنا چاہن۔ یہ خدمت مکینوں کو بال معاوضہ مہیا یک جائ چاہن اور شہر
یک سبسڈی یا قابل تجدید توانائ ذرائع ےک مراعات س وابستہ وفاق اور ریاسئ گرانٹ ےک ذریعہ اس یک خدمت یک جان۔
لنعالجنےک نلئننمایلناعانتنن
ہوننوا ن
سن ن
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباقن-نادویاتنیکنمد ندن ن
پبلک ہیلتھ ری انوسٹمنٹ ورک گروپ کا ماننا ہ کہ عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ ،صحت ےک نتائج کو بہت بنان اور اپئ کمیونئ یک
لنعالجنمٹننرسمایہنکارینکرے،نخاصن
ہوننوا ن
سن ن
دیننہٹننکہنوہنادویاتنیکنمد ندن ن
حالت کو تبدیل کرئ ےک لئ ،ہمنشہ نرنک نونیہنمشورہن ن
ک نرنمیتھاڈوننپروگراموںنمٹن ن۔
ٓ
ُ
 MATان لوگوں ےک لئ ایک ثابت شدہ علم االدویات ےک ذریعہ عالج کا طریقہ ہ جو اوئ ائڈ ٹریٹمنٹ پروگرامس ( )OTPےک زیر انتظام افیون
س بئ ادویات کا استعمال یا غلط استعمال کررہ ہٹ۔  FDAیک جانب س منظور شدہ دوائٹ ،میتھاڈون اور بیوپرینورفائن ،اس عالج ےک
ٓ
ٓ
طریق ےک لئریڑھ یک ہڈی یک حیثیت رکھئ ہٹ۔ وہ دماغ مٹ اوئ ائڈ رسیپتز کو چالو کر دیئ ہٹ ،نتیجۃ وہ اوئ ائڈ ےک نکلئ یک تکلیف دہ
عالمات کو روکئ ہٹ اور غت قانوئ منشیات ےک استعمال کو کم کرئ ہٹ ۔  MATن متعدد صحت س متعلق فوائد کا مظاہرہ کیا ہ جس
مٹ منشیات ےک استعمال ،حد س زیادہ مقدار مٹ استعمال ،اور متعدی بیماریوں ےک حصول مٹ کم شامل ہ۔ تاہم ،ٹریوس کاؤنئ مٹ
ُ
ایےس افراد جن ےک پاس بیمہ نہٹ ہ اور جو خود ادائیگ نہٹ کرسکئ ہٹ ،انہٹ کو میٹھاڈون ےک ذریعہ عالج کروائ ےک لئ ایک طویل انتظار
ُ
یک فہرست کا سامنا کرنا پڑتا ہ؛ جو لوگ انتظار یک فہرست مٹ شامل ہوئ ہٹ ان ےک حد س زیادہ مقدار ےک استعمال یک وجہ س مرئ کا
امکان دس گنا زیادہ ہوتا ہ۔
اس ےک عالوہ MAT ،انتہائ طور پر قیمت مٹ کم ہ ،لوگوں کا عالج نہ کرئ یک وجہ س ہر سال خرچ ہوئ وال سینکڑوں الکھوں ڈالر ،اور
 ،ERs ،EMSجیلوں اور دیگر عوایم خدمات پر کاق زیادہ منحص ہوئ یک نسبت۔ میتھاڈون یک دیکھ بھال ےک عالج ےک لئ ساالنہ الگت ق
ُ
ٓ
شخص تقریبا  $4500ڈالر ہ۔ مجرمانہ انصاف ےک نظام مٹ شامل ایک شخص جو اوئ ائڈ ےک استعمال یک برائ مٹ مبتال ہ ،اس ےک
عالج پر خرچ ہوئ وال ہر ڈالر یک رسمایہ کاری ےک بدےلچھ گنا واپس ملئ ہٹ۔
اسلئ ،ہم ایک جارحانہ پالییس پر زور دین ہٹ جو  MATکو ایک روک تھام ےک طور طریق ےک طور پر تسلیم کرئ ہو تاکہ ٹریوس کاؤنئ مٹ
منشیات کا استعمال/غلط استعمال کرئ وال افراد ےک لئ آزاد ،مطالبہ ےک مطابق ،اور مساوی افراد پر مرکوز  MATفراہم کیا جا سےک ،اور مایل
اعانت ےک ذریعہ عالج ےک لئ طویل انتظار یک مدت کو کم کیا جا سےک جس کا ہم ق الحال تجربہ کر رہ ہٹ۔
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ےکندائرہنکا نرننک نوننشہنآو نرنچبوںنےکناستعمالناو نرنغلطن
مبٹننقصاناتنک نونکمنکرنننیکنخدماتن ن
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباقن-ننکمیونٹننپ نرن ن
استعمالنےک نلئننمزی ندنوسیعنکریںن
ان لوگوں یک رصوریات کو بہت طور پر حل کرئ ےک لئ جو نشہ آور چتوں ےک استعمال اور غلط استعمال س جوجھ رہ ہٹ ،جنہٹ ذہئ
چاہننکہ وہن
ن
صحت اور ن گھری ےک مسائل درپیش ہٹ ،پبلک ہیلتھ ری انوسٹمنٹ ورک گروپ یہ تجویز پیش کرتا ہ کہ شہ نرنآسٹننک نون
سنفن نڈنفراہمنکرےنجیےسنرسنجنتکنرسانن،نڈراپناننسینب نز،ن
موجودہننقصاناتنک نونکمنکرنننیکنخدماتنےکندائرہنکا نرنک نونوسیعنکرےناو نرنا ن
کنتھامنےک نلئننمراک نزناو نرنذہٹننصحتنےکنبحرانن
سنزیادہنمقدا نرنیکنرو ن
نبنیہنکہنمزی ندنمداخلتوںنک نوناپنائٹننجیےسنح ندن ن
قابلنرسانننڈیٹاکس،ن ن
عن
سنوقٹننآرامنےک نلئننمراک نزنآسٹننمٹنننقصاناتنک نونکمنکرنننےکنبنیادینڈھانچننکومزی ندنوسیعنکرننناو نرنمتبادلنتجربہنکا نرنافرا ندنےکنذری ن
ن
لئ۔
غبنتعزیرانننمراک نزناو نرنامدادفراہمنکرنننےک ن ن
چالنننجنانرہن،ن ن
نقصانات کو کم کرئ وال ڈراپ ِان مراکز کمیونئ پر مبئ ایےس پروگرام ہٹ جو مختلف سپالئ؛ جراثیم س پاک رسنجٹ ،منشیات کا محفوظ
استعمال اور نیلوکسون مہیا کرئ ہٹ۔ یہ پروگرام  HIVاور ہیپاٹائٹس یک مہلک بیماریوں س بچاؤ کیلن ایک اہم کردار ادا کرئ ہٹ ،اس ےک
ُ
باوجود یہ ان لوگوں ےک لئ حفاظت کا جو ماحول بنان ہٹ جو منشیات استعمال کرئ ہٹ ،یہ انہٹ اس س کہٹ زیادہ فراہم کرئ ےک لئ تیار
کرتا ہ جس مٹ شامل ہ؛ اوپیئڈ ےک استعمال یک وجہ س خرائ ( )MOUDےک لئ سائٹ پر دوا ،زخموں یک دیکھ بھال؛ ڈراپ ان مراکز؛
گلیوں پر مبئ آؤٹ ری چ؛ غذا تک رسائ؛ ذہئ صحت ےک بحران س وقئ آرام؛ جراثیم س پاک رسنجوں اور انجیکشن کو ضائع کرنا؛
 COVID-19سمیت متعدی بیماریوں ےک لئ ویکسینیشن ،ٹیسٹنگ ،اور دیکھ بھال اور عالج س متعلق خدمات۔ بہت یہ ہوگا کہ ان ڈراپ ان
مراکز ےک ساتھ ایک اوپیئڈ ےک عالج کا پروگرام ( )OTPبیھ مشتکہ طور پر ساتھ واقع ہو ،اور اس مٹ ایک تجربہ کار افراد ےک ذریع چالیا جان
واال ایک ذہئ صحت ےک بحران س وقئ آرام کا سینت بیھ ہو اور اس مٹ مطالئ پر ادویات یک مدد س عالج تک رسائ بیھ مل سےک۔
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباقن-نایکنکمیونٹننرسنجنڈسپوزلنپروگرامنیکنمایلناعانتنکریں۔نن
طئ کوڑا کرکٹ ،جیےس شارپس (مثال ،سوئیاں اور رسنجٹ) کو مناسب طریق س ضائع کرنا ،کمیونئ ےک عالقوں مٹ بیھ اتنا ہ رصوری ہ
جتنا کہ صحت یک دیکھ بھال یک سہولیات ،خاص طور پر ان لوگوں ےک لئ جن یک روایئ صحت یک دیکھ بھال تک رسائ نہٹ ہ۔ کمیونئ
ےک ممتان ذیابیطس جییس مختلف بیماریوں ےک عالج ےک لئ ،یا محفوظ انجیکشن یک دوائیوں ےک استعمال ےک لئ سوئیاں اور رسنجٹ
استعمال کرئ ہٹ؛ امریگ گھرانوں مٹ ہر  12مٹ س  1گھرانہ طئ مقاصد ےک لئ شارپس کا استعمال کرتا ہ۔ نامناسب طور پر ڈسپوزل ےک
نتیجہ مٹ حادثائ انجکشن یک سوئ یک چوٹوں ےک ذریعہ  ،HCV ،HBVیا  HIVجییس خون س ہوئ وایل بیماریوں کا خطرہ ہو سکتا ہ۔
جب استعمال شدہ سوئیاں غلط طریق س ضائع یک جائ ہٹ تو کمیونئ ےک ممتان ،عام عوام اور عوایم خدمت ےک کارکنان (مثل ،فضلہ اٹھان
وال ،ری سائیکلنگ پالنٹ ےک مالزمٹ ،گند نکایس مٹ کام کرئ وال مالزمٹ) کو حادثائ طور پر انجکشن یک سوئ س چوٹ لگئ کا زیادہ
غبنرہائشننکیمپناو نرنپناہنگاہٹ،نپبلکنبیتنالخالء،نگیلن
غبنروایٹننڈسپوزلنیکنجگہٹننجیےسنپارکس،ن ن
خطرہ ہوتا ہ۔ اسلئ شہ نرنک نون ن
ّ
چاہن۔ن
ن
سنقائمنشدہنسائٹسنوغبہنقائمنکرےک،نایکنموث نرنکمیونٹننشارپنڈسپوزلنپروگرامنمٹننرسمایہنکارینکرننن
ےکننکڑ،نپہےلن ن
کوچوںن ن
سن
طرزنعملن ن
طٹ،ن ِن
اسنےکنعالوہ،نتمامنکمیونٹننہیلتھنسینب نزنمٹننڈسپوزلنکرنننیکنجگہٹننقائمنیکنجائٹننیک،نجہاںنپ نرنلوگناضافنن ر
کنرسانننحاصلنکرسکٹننےکن ن۔
سماجنخدماتنت ن
ر ن
متعلقناو نرن
سنآگایہنےکننظامنک نونتشکیلندینا
من ن
لئنصد ن
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباقن-ننکمیونٹنناو نرنعملنیکنمد ندنےک ن ن
صدم ےک صحت ےک اثرات وسیع پیمان پر تسلیم کئ جان ہٹ اور طویل مدئ دائم بیماری س ےل کر جسمائ چوٹ س ےل کر سلوک اور
ذہئ صحت ےک چیلنجوں تک کا دائرہ ہوتا ہ۔ پبلک ہیلتھ ری انوسٹمنٹ ورک گروپ تجویز پیش کرتا ہ کہ آسٹننشہ نرنتمامن
سن
لئنایکنصدمن ن
سنمتعلقنآسٹننپبلکنہیلتھنےکنتما نمنعملنیکنجارینتربیتنےک ن ن
سنآگایہنوایلندیکھنبھالن ن
من ن
پروگراموںنےک نلئنناو نرنصد ن
ٓ
اگایہنےک نلئننتشخییصنعملنیکنتشکیلنمٹننرسمایہنکارینکرے۔
صدم یک تعریف نشہ آور چتوں ےک استعمال اور دمایع صحت یک خدمات یک انتظامیہ ( )SAMHSAن یوں یک ہ کہ "ایک ایسا واقعہ،
واقعات کا ایک سلسلہ یا حاالت کا ایک مجموعہ جس کا تجربہ اس فرد یا کمیونئ ےک لئ جسمائ اور/یا جذبائ طور پر نقصان دہ یا دھمگ
ر
معارسئ ،جذبائ اور/یا روحائ خت ختیت پر دیرپا
آمت ہوتا ہ اور اس ےک اس فرد یا کمیونئ ےک کام کرئ یک صالحیت اور دمایع ،جسمائ،
منق اثرات مرتب ہوئ ہٹ۔" یہ صدمہ ثقافئ ،تاریخ اور انتجیتیشنل بیھ ہوسکتا ہ۔ جب صدم س بچ جان وال افراد صحت یک دیکھ
بھال یک خدمات طلب کرئ ہٹ تو عمےل ،ڈاکتوں ےک ساتھ باہم روابط ےک ساتھ ساتھ اہم طئ اور قانوئ نظام پریشان کن یا مزید تکلیف
دہ ہوسکئ ہٹ۔
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طئ اداروں مٹ واقع صدم یک سائٹس مٹ کئ مختلف مہلک نہٹ تو نقصان دہ قوتوں ےک ساتھ  -ساتھ ناگوار طریقہ کار ،بدنام کرئ وایل
زبان کا استعمال ،واضح اور مخق نسل پرسئ ،سیاہ فام افراد ےک خالف نفرت ،جنس پرسئ ،ہومو فوبیا ،اور ٹرانسفوبیا یک موجودیک ہو
سکئ ہ۔ صدم ،صحت ےک نتائج اور مریضوں ےک سلوک ےک مابٹ رابطوں کو سمجھنا صحت عامہ ےک نظاموں ےک لئ رصوری ہ کہ وہ
صحت س متعلق عدم مساوات کو دور کریں اور زیادئ س متعلق پولیس جیےس جابرانہ نظام ےک نقصان کو کم کریں۔
اگر ہیلتھ سسٹم پر توجہ نہ دی جان تو یہ بیھ اپن مؤکلوں اور ان ےک عمےل کو صدمات پہنچا سکئ ہٹ۔ صدم س آگاہ وال نظام "رد
عمل یک جگہ پر غور و فکر یک ،ن حیس ےک بدےل تجسس یک ،خود یک قربائ کرئ ےک بجان خود یک دیکھ بھال کرئ یک ،اور ر
منترس ڈھانچوں
یک جگہ اجتمایع اثر یک حمایت کرئ ہٹ۔ تھکاوٹ کو روکن ،شدید صدم کا عالج کرئ ،اور مالزمت مٹ اطمینان حاصل کرئ یک ذمہ داری
انفرادی طور پر (محض) عمےل ےک کیس ایک فرد پر نہٹ آئ ہ۔ صدم س آگاہ ےک نظاموں مٹ ،تنظیمٹ اس حقیقت کو تسلیم کرئ ہٹ
کہ عملہ ےک اراکٹ بیھ صدم کا شکار ہوئ ہٹ ،یلہذا محفوظ اور مددگار کام کا ماحول پیدا کرئ ےک لئ عمےل کو مختلف طریق س مشغول
رکھٹ اور عمےل یک فالح و بہبود کو ترجیح دیں۔
صدم س آگاہ وایل دیکھ بھال ےک لئ  SAMHSAیک جانب س تیار کیا گیا ایک موثر فریم ورک موجود ہ جس کا آسٹ پبلک ہیلتھ یک
پالیسیوں اور پروٹوکول کو بہت بنان ےک لئ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہ۔ ان چھ اصولوں ےک یہ فریم ورک :حفاظت ،اعتماد اور شفافیت،
ٓ
ساتھیوں یک معاونت ،باہم تعاون اور باہم اشتاک ،بااختیار بنان یک اواز اور انتخاب ،اور ایک ثقافئ ،تاریخ اور جنیس تجزیہ ،آسٹ
پبلک ہیلتھ یک ہر سطح پر صدم س آگاہ ےک طریقہ کار ےک لئ ایک تشخییص آےل یک بنیاد ےک طور پر کام کرسکتا ہ۔
ٓ
ٓ
اس اےل کو تیار کرئ اور صدم س اگاہ وایل نگہداشت ےک لئ معیار یک بہتی کا ایک مسلسل جاری عمل قائم کرئ ےک لئ ،یہ ورک گروپ
مضامٹ ےک ماہرین اور براہ راست متاثرہ کمیونئ ممتان ےک ایک مشاورئ گروپ یک تشکیل یک سفارش کرتا ہ تاکہ وہ کیس تشخیص پر
عمل درآمد ےک لئ عمل تیار کرے۔ اس تشخیص کو دورسی چتوں ےک عالوہ ،اس بات کا بیھ جائزہ لینا چاہن کہ مختلف رنگ و نسل ےک
افراد ،LGBTQIA+ ،معذور افراد یک عمےل مٹ خاص طور پر مینجمنٹ ےک فیصلہ سازوں مٹ کس حد تک مؤکل یک آبادی جھلکئ ہ اور اس
س فرنٹ الئن ےک عمےل اور مؤکلوں پر کس طرح س اثر پڑتا ہ۔ ایک بار جب تشخییص ٹول تیار ہوجان تو مشاورئ گروپ آسٹ پبلک ہیلتھ
ےک طریقوں اور خدمات کو ٹروما انفارمیڈ کیت ےک اصولوں ےک مطابق بنان ےک لئ پروٹوکولز اور پالییس مٹ مخصوص اور بروقت مداخلتوں
ےک بارے مٹ مزید تفصییل سفارشات پیش کرے گا۔
ایک بار یک تربیت ایےس سسٹم کو تبدیل کرئ ےک لئ کاق نہٹ ہویک جو رسوے والوں کو ذہن مٹ رکھن ہوئ نہٹ بنان گئ تھے۔ٹروما س آگاہ
نگہداشت اور عالج معالجہ پر مبئ مشغولیت ےک بارے مٹ جاری تربیت اس نظام کو تبدیل کرئ کا ایک الزیم جزو ہویک۔یہ صحت عامہ
ےک کام کو خدمت یک فراہم ےک ماڈل کو تبدیل کرئ ،فراہم کرئ والوں یک دیکھ بھال کو اولٹ ترجیح دین اور ر
معارسئ ررساکت داروں یک
معئ ررساکت داری بنان کا موقع فراہم کرے یک جو صحت عامہ یک کوششوں کو زیادہ مساوی اور موثر بنان یک۔
پاننےکنآرڈیننسنناف نذننکریںن
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباقن-نسسٹننرہائشنگاہنبنائٹنناو نرنکرایہنپ نرنقاب نون ن
ایک ورکنگ گروپ یک حیثیت س ،ہم صحت عامہ ےک بحران ےک طور پر سسئ رہائش یک عدم دستیائ یک نشاندہ کرئ ہٹ۔ جب ہمارے
پاس اس وقت اتئ بڑی آبادی ن گھر ہوچگ ہ تو ہماری جماعت اور ہمارے لوگ صحت عامہ ےک دیگر اقدامات پر بیھ غور کرنا ررسوع
کر سکئ ہٹ۔ جب لوگ رہائش ےک بغت ہوئ ہٹ تو ،ان ےک ماحول ناقابل اعتماد اور غت مستحکم ہوئ ہٹ۔ غذائ عدم تحفظ ،بہت کم
طئ سہولیات ،اور دمایع صحت س متعلق کچھ سہولیات ،یہ سب وبائ امراض س دوچار ہٹ ،مستقل رہائش ےک بغت زندیک برس کرئ وال
لوگوں ےک تجربات مٹ س ایک سست۔ ہمٹ پہےل لوگوں کو گھروں مٹ داخل ہوئ کو ترجیح دیئ چاہن۔ ایک بار جب مستحکم رہائش یک
صورتحال کا حصول ہوجان تو ،ایڈجسٹمنٹ ہوسکئ ہ ،لوگ استحکام یک ایک مستقل احساس مٹ منتقیل کرسکئ ہٹ اور پھر ان یک
رصوریات کو آگ بڑھئ ےک لئ خدمات فراہم یک جاسکئ ہٹ تاکہ یہ یقیئ بنایا جاسےک کہ رہائش دیرپا اور مستقبل ےک بحرانوں کا سبب بن
سکئ ہ۔ س بچا جاسکتا ہ۔
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ہاؤسنگ فرسٹ ایک ن گھر امدادی نقطہ نظر ہ جس یک جڑیں نقصان کو کم کرئ مٹ لک ہٹ جو ن گھر ہوئ وال افراد کو مستقل
رہائش فراہم کرئ کو ترجیح دیئ ہ۔ ہاؤسنگ فرسٹ نقطہ نظر مٹ ررسکاء ےک لئ یہ رصوری نہٹ ہوتا کہ وہ سلوک س متعلق صحت س
نمٹئ یا خدمات حاصل کرئ مٹ مینڈیٹ مٹ حصہ لین س قبل یا تو رہائش حاصل کریں یا رہائش برقرار رکھن ےک لئ ہاؤسنگ فرسٹ نظریہ
پر مبئ ہ رہائشیوں ےک انتخاب اور معاون خدمات مٹ حصہ لین ےک لئ ررسکاء کا انتخاب قابل قدر ہ ،اور اس انتخاب کو استعمال کرئ س
کیس ررسیک کو رہائش پذیر رہن اور ان یک زندیک کو بہت بنان مٹ زیادہ کامیاب ہونا پڑے گا۔ اس طرح کا پروگرام رہائش کو زندیک یک بہتی یک
بنیاد سمجھتا ہ اور عام کرایہ داروں س ماوراء ررسائط اور ررسائط ےک بغت مستقل رہائش تک رسائ ےک قابل بناتا ہ۔ مزید برآں ،باضابطہ اور
غت رسم معاون خدمات ہاؤسنگ فرسٹ ماڈل کا ایک حصہ ہٹ ،جیےس ،کمیونئ ہیلتھ ورکرز ،فزیشن ،سوشل ورکرز ،نقصانات مٹ کم
ےک منصوئ ،کنبہ ،دوست اور کمیونئ۔
ہمٹ مزید عبوری رہائش یک رصورت نہٹ ہ اور لوگوں کو انتظار یک فہرست س دور کرئ ےک وعدوں یک رصورت نہٹ ہ۔ جب رہائش پزیر
لوگوں کو ن گھر ہوئ کا سامنا کرنا پڑتا ہ تو گھر مٹ رہائش کیلن کوئ ڈھانچہ تیار نہٹ ہوتا ہ۔ یہ رصف عارض ہ اور یہ اس مسئےل کو
ٓ
حل کرئ کیلن کچھ بیھ نہٹ کرتا سوائ اس ےک کہ یہ شہر کو یہ اڑ اور پریزنٹیشن کا موقعہ دیتا ہ کہ کچھ بیھ دراصل ن گھر ہوئ ےک
مسئےل کو حل کرئ کیلن کیا جا رہا ہ۔ اس شہر کو مستقل رہائش یک رصورت ہ جو کم الگت وایل ہو اور جےس ایےس لوگوں کو دن جان کو
ترجیح دی گئ ہو جو اس وقت ن گھر ہٹ اور جنہٹ مزید اگےل چار سالوں تک انتظار کرئ کیلن انتظار یک فہرستوں مٹ رکھا گیا ہ۔
اس ےک عالوہ یہ ورک گروپ یہ بیھ تسلیم کرتا ہ کہ آسٹ مٹ رارساف داری کا کام ایک خطرناک تتی ےک ساتھ بڑھ رہا ہ۔ بہت سارے
لوگ جو سالوں س یہاں مقیم ہٹ ،جنہوں ن اپئ پوری زندیک یہاں گزاری ہ ،وہ اپن گھروں س محروم ہو رہ ہٹ اور ن گھر ہو رہ ہٹ
جوں جوں گھروں کا مارکیٹ تتی ےک ساتھ ٓاسمانوں کو ُ
چھو رہا ہ ،اور گھر خریدنا مہنگا ہوتا جا رہا ہ۔ یہ قابل قبول نہٹ ہ۔ ہمٹ اپئ
کمیونٹیوں اور ان ےک گھروں یک فالح و بہبود اور استحکام کا تحفظ کرنا چاہن اور ان تمام کاموں اور کوششوں کا احتام کرنا چاہن جو انہوں
ن اپئ کمیونٹیوں یک دیکھ بھال اور محبت ےک لئ یک ہٹ۔ ن گھر ہونا اور یہ محسوس کرنا حتت انگت تباہ کن ثابت ہوسکتا ہ کہ جیےس
سب کچھ ضائع ہوچکا ہ ،انتہائ تناؤ یا ی
حئ کہ سیاہ فام اور بھوری کمیونٹیوں ےک لئ کہ سفید فام رسمایہ کاری اور کاروباری مواقع الن یک
کوششوں مٹ ن گھر ہوئ یک وجہ س یہ انتہائ صدم پیدا ہو رہ ہٹ۔
ہم شہر س کرائ پر قابو پائ ےک ایک ایےس اقدام کو اپنان کا مطالبہ کرئ ہٹ جس مٹ ایکویئ آفس براہ راست متاثر کمیونئ ےک متعدد
ممتان پر مشتمل ایک رینٹ گائڈالئنس بورڈ کو مقرر کرے گا ،جو ہاؤسنگ مارکیٹ س آگاہ ہوئ ہوئ رہائش ےک سائز اور انداز ےک مطابق
گھروں ےک کرائ یک ررسح مقرر کرے گا۔
جب کوئ کرایہ دار چال جاتا ہ تو ،مکان مالک رصف مقرر یک گئ اس حد تک ہ کرایہ بڑھا سےک گا اور ِاضاق ےک طور اس مٹ رصف 0%
س ےل کر  4.5%ےک درمیان ایک مقررہ فیصد تک ہ ساالنہ بڑھوتری کر سےک گا ،جس کا تعٹ رینٹ گائڈالئنس بورڈ مٹ رائ دہ ےک ذریع
کیا جان گا۔
ر
رہائیس  1980س مستقل طور پر اپئ رہائش گاہ مٹ رہ رہا ہ اور کرایہ ادا کر رہا ہ تو ،کرایہ رینٹ گائڈالئنس بورڈ یک ہدایات
تاہم ،اگر کوئ
ےک ذریعہ مجوزہ "زیادہ س زیادہ بنیادی کرایہ" س تجاوز نہٹ کرنا چاہن (جس پر رہائشیوں یک جانب س اپیل یک جاسکئ ہ) اور یہ کرایہ
ٓ
رصف اس گھر یک دیکھ بھال ےک لئ ان وال مالک مکان ےک اخراجات کو پورا کرئ واال ہو۔ اس زیادہ س زیادہ بنیادی کرائ س کرایہ رصف
بتدری ج ہ بڑھایا جا سےک گا اور رینٹ گائڈالئنس بورڈ یک سفارش یک بنیاد پر ہ اس مٹ اضافہ کیا جا سکتا ہ۔
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباقن-ننوج نوانوںنیکنترفننک نونفروغندیںن
حکمت عمیل یہ ہ کہ مسائل کو حل کرئ پر توجہ دین ےک بجان ان کو طاقتوں کو
نوجوانوں یک صحت مند نشوونما اور ترق ےک لئ بہتین
ِ
بڑھانا ہ ،ایک فریم ورک جےس "مثبت یوتھ ڈویلپمنٹ" ( )PYDکہا جاتا ہ۔ موثر  PYDپروگرام ایک نوجوان شخص یک کمیونئ مٹ کام
حکمت عمیل کا استعمال کرئ ہٹ جو نوجوانوں یک زندیک ےک اہم شعبوں جیےس تعلیم ،آرٹ اور قیادت پر اپئ
کرئ ہٹ اور یہ ایک جامع
ِ
توجہ مرکاز کرئ ہٹ۔ مثال ےک طور پر ،ان نوجوانوں ےک لئ جو کچھ ایسا انتخاب کر سکئ ہٹ جو انہٹ پریشائ مٹ مبتال کر دے ،عوایم
تحفظ اور نوجوانوں ےک مثبت نتائج دونوں ہ ےک لئ سب س زیادہ مؤثر مداخلت یہ ہویک کہ وہ انہٹ اپن افعال یک ذمہ داری قبول کرئ
ر
معارسہ ےک حایم ساتھیوں ےک ساتھ مشغول ہوں ،اور
مٹ ان یک مدد کریں ،کیس بیھ ہوئ وال نقصان یک بھرپائ کرئ ےک مواقع فراہم کریں،
کمیونئ سپورٹ ےک ساتھ جڑے رہٹ۔
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ُ
لنرہائشیوںنےک نلئنننکیپیٹلنمیب نونیکنخدماتنک نونمفتنبنائٹنناو نرناننپروگراموںنک نونوسعتن
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباقن-ننکمنآمدنننوا ن
ٓ
دیںنج نونصحتنیکندیکھنبھالنتکنرسانننےک نلئننام ندن نونرفتنفراہمنکرنننہٹنن
ٓ
لوگوں کو صحت یک دیکھ بھال تک رسائ ےک لئ امد و رفت کو لگاتار ایک بڑی رکاوٹ قرار دیا گیا ہ۔  CTSAمٹ رہائشیوں اور پیشہ ور افراد ن
اس ہجرت پر تبادلہ خیال کیا ،اس بات کو دھیان مٹ رکھن ہوئ کہ تاریخ اعتبار س پسماندہ اور کم آمدئ وال سیاہ فام/افریق امریکیوں اور
الطیئ/ہسپانوی رہائشیوں یک وسیط آسٹ س باہر ایےس زیادہ کفایئ عالقوں مٹ نقل مکائ ےک واقعات کاق زیادہ ہٹ ،جہاں سسئ صحت یک
دیکھ بھال ،صحت مند غذا یک دوکانوں ،گھر س باہر تفریخ جگہوں ،اور نقل و حمل ےک ذرائع تک رسائ بہت ہ کم ہ۔
چبنکناناحاطہنکینانجانننگا،نMAPن
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباقن-نMAPنپروگرامنیکنوسعتنک نونبڑھائٹنناو نرنیہنفیصلہنکرنننےک نلئننکہنکسنکسن ن
ےکنصارفٹنناو نرنممکن نہنصارفٹننک نونبیھناسنعملنمٹننشاملنکریں۔نن
ٹیکساس لوگوں ن ایک اییس ریاسئ حکومت یک حکمرائ ےک تحت طویل عرےص س مشکالت کا سامنا کرنا پڑا ہ جو صحت عامہ پر
ر
رہائیس بیمہ ےک بغت ہ تھے۔
سیاست کو فوقیت دیئ ہ۔  Medicaidیک توسیع ےک بغت 2017 ،مٹ ¼ ٹریوس کاؤنئ ےک
رہائیس میڈیکل ّ
ر
ایسس پروگرام ( )MAPےک لئ اہل ہٹ ،لیکن رصف ایک محدود تعداد مٹ دوائٹ اور
اگرچہ کچھ ٹریوس کاؤنئ ےک بعض
فراہم کنندگان کا احاطہ کیا جاتا ہ ،جس س بہت سارے افراد ان یک رصورت ےک مطابق صحت یک دیکھ بھال س محروم رہ جان ہٹ۔ MAP
ےک ذریعہ کس کس چت کا احاطہ کیا جان گا اس بات کا فیصلہ  MAPےک صارفٹ یک رائ ےک ساتھ کیا جانا چاہن۔ بائیڈن انتظامیہ ےک تحت،
ُ
اییس افواہٹ اڑئ رہ ہٹ کہ کاؤنٹیوں کو کاؤنئ بہ کاؤنئ یک بنیاد پر  Medicaidکو وسیع کرئ یک اجازت ہویک۔
سفارشاتنن
سفارشاتن-نکمیونٹننہیلتھنورکر نزن()CHWsنن
 CHW 50 .1کو نوکری پر رکھن ےک لئ کمیونئ ہیلتھ ورکر ےک پائلٹ پروگرام کو مایل اعانت فراہم کریں
 .aپہےل سال  )CHW 50( 1ےک لئ  $4ملٹ
 .bپائلٹ پروگرام یک تشخیص ےک لئ $500000
 .2ایک  CHWنیٹ ورک اور تربیت اور رسٹیفیکیشن کا مرکز قائم کریں
 $4 .aملٹ
 .bبھرئ اور برقرار رکھنا
 .cترجمہ اور ترجمائ
 2025 .3تک ایک  CHW 1000کا گروہ بنان کا عزم کریں۔
 .aخاص طور پر ر
مرسق کریسنٹ اور اس وقت حد س زیادہ پولیسنگ س متاثر ہوائ وایل کمیونٹیوں یک خدمت کرئ ےک لئ
 .bاس قسم ےک مقاصد ےک حوالہ ےک طور پر  COVID-19ےک لئ بائڈن-ہتس یک قویم حکمت عمیل کو مالحظہ کریں:
’’ COVID-19 100000س متعلق رابطہ کو ٹریس کرئ وال ،کمیونئ ہیلتھ ورکرز ،اور پبلک ہیلتھ یک نرسٹ فراہم کرئ
ےک صدر مملکت ےک عزم کو پورا کرئ ےک ایک حےص ےک طور پر ،انتظامیہ ایک ُیو۔ایس پبلک ہیلتھ جابز کارپس کو قائم
ُ
کرے یک ،کمیونئ ہیلتھ ورکرز ےک لئ مدد فراہم کرے یک ،اور جو کمیونٹیاں سب س زیادہ خطرے مٹ ہٹ ،ان یک مدد
کرئ ےک لئ امریکیوں کو متحرک کرے یک‘‘
 $70 .cملٹ
لن
لناو نرنسالئیڈنگناسکی ن
ٹریوسنکاؤنٹ،نسینبلنہیلتھ،نناو نرنڈیلنمیڈیسننےکنساتھنرساکتنمٹنناوپننکمیونٹننہیلتھنسینب نزنکمنقیمتنوا ن
ٓ
سن
لنکلینکناف نرنک نرنرہنانہننج نونایکنکمیونٹننہیلتھنورک نرنورکنفورسنےک نلئننگھ نرنےکنمراک نزنیکنحیثیتن ن
مربوطندیکھنبھالنفراہمنکرنننوا ن
ےنرہننہٹن ن۔ن
خدماتنانجامند ن
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یہ مساوی کمیونئ یک زیرقیادت کمیونئ ہیلتھ انفراستکچر مٹ رسمایہ کاری یک سمت مٹ ایک نہایت ہ قوی قدم ہ۔
 .1کمیونئ ہیلتھ مراکز
 .aصحت کو فروغ دین وایل رسگرمیاں
.i

ورزش

.ii

دھیان لگانا

.iii

سپورٹ گروپس

.iv

کمیونئ یک تقاریب ےک لئ مالقات یک جگہ

 .bطئ خدمات
.i

ریپڈ ٹیسٹنگ

.ii

رٹریاج

.iii

انسدادی دیکھ بھال

.iv

دمایع صحت س متعلق مشاورت

 .cطئ سپالئ وایل الماری (مفت  /کم قیمت مٹ)
.i

مفت صاف رسنج

.ii

شارپس ڈسپوزل

.iii

بال نسخہ دواسازی

 .dخوراک یک پینتی
.i

کھانا اگان ےک لئ زمٹ  -نگرائ کرئ وال افراد ےک لئ وظیفہ

.ii

مقایم کاشتکاروں اور تھوک فروشوں ےک ساتھ ررساکت داری

 .eتجارئ طور پر الئسنس یافتہ باورچ خانہ
.i

چھوئ کاروباروں ےک استعمال ےک لئ

.ii

گرم کھان یک تقسیم

 .fفلت پائ بھرئ کا اسٹیشن
 .gشمیس توانائ س چلئ واال
 .hنقل و حمل
 .iکم از کم ایک وین
 .1کمیونئ ہیلتھ ورکرز،
 .aعمےل ےک لئ کمیونئ مراکز
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 .bصحت کو فروغ دینا
 .cگھر پر وزٹ
سفارشاتن-نکمیونٹننہیلتھنمراکزن
ٓ
اسٹ ےک ایست کریسنٹ مٹ مرکوز پانچ کمیونئ ہیلتھ سینت کھولٹ جو استیٹجک یعئ اہم مقامات پر واقع ہوں ،اور جن کا مقصد
منظم تشدد ،حد س زیادہ پولیسنگ ،اور وہاں رہن وایل کمیونٹیوں کو نشانہ بنا کر ان یک رارساف داری س نمٹنا ہو۔
a۔ اخراجات کا انحصار موجودہ تفریخ مراکز ےک ساتھ واقع ،نئ مراکز یک تعمت کرئ ےک شہر ےک فیصےل پر ہوگا
یا حال ہ مٹ بند ہوائ وال اسکولوں یک عمارتوں کو اس مقصد ےک لئ دوبارہ استعمال کریں۔
 .1پرائمری کیت ڈاکتوں اور نرسوں (طلباء سمیت) یک یک بعد دیگرے کام کرئ وایل ٹیموں یک مایل اعانت اور مدد کرئ ےک لئ ڈیل
میڈیکل اسکول ،ٹریوس کاؤنئ ،اور/یا سینتل ہیلتھ ےک ساتھ ایک معاہدہ کریں ہر مرکز مٹ ہر مہین مٹ کم س کم دو ہفتوں
تک یک مدت ےک لئ دیکھ بھال یک اپائنٹمنٹس ےک سالٹس مہیا کرئ ےک لئ۔
 .2تنظیموں یک سہولت اور ہم آہنگ ےک لئ شہر ےک عمےل ےک عالوہ مرکز ےک منتظمٹ مقرر کریں ،ترجیخ طور پر کمیونئ ےک منتظمٹ
اور ممتان مٹ س تاکہ کمزور آبادیوں کو نشانہ بنان ہوئ آؤٹ ری چ کرئ ےک لئ اس جگہ کا استعمال کیا جا سےک۔
 .3صحت کو فروغ دین وایل رسگرمیوں جیےس ورزش ،دھیان لگانا اور معاون گروپوں یک پیش کش کا اہتمام کریں۔
 .4ایک واٹر فلتنگ اسٹیشن بنائٹ جہاں س مقایم باشندے کنٹیت بھرئ اور گھر ےل جان ےک لئ مفت مٹ فلت شدہ پائ حاصل
کرسکٹ۔
ٓ
 .5ہر مرکز مٹ کم از کم ایک بڑی مسافر وین فراہم کریں تاکہ اس عالق مٹ رہائشیوں ےک لئ ان اور جان ےک لئ ٹرانسپورٹ کو
ممکن بنایا جا سےک
ںن
یلنمیڈیکلنسپالنننیکنالماریا ن
سفارشن-نکمنالگتنوا ن
ہر کمیونئ ہیلتھ سینت مٹ ایک کمیونئ میڈیکل سپالئ یک الماری رکھٹ اور اس مٹ سامان کا پورا ذختہ جمع کر دیں
a۔) ق الماری $250000
1۔) ق الماری  3افراد کو نوکری پر کرھٹ جن کا تعلق ان کمیونٹیوں س ہو جہاں انہٹ رکھا گیا ہ اور جو ن روزگار ہوں اور انہٹ مناسب
اجرت دین رہٹ۔
2۔) ان الماریوں کو ہر سال وسیع کرئ اور انہٹ بنان اور اسٹاک جمع کرئ رہن کا ایک منصوبہ بنائٹ
a۔) ہر سال کا پاٹ  $500000کا
ین
سفارشن-نخوراکنیکنپینب ن
پانچ کمرشیل باورچ خانوں کیلن  $3ملٹ ڈالر یک متوقع الگت جو کمیونئ ہیلتھ سینتز ےک ساتھ ایک ہ جگہ پر واقع ہوں ےک۔
سفارشن-ندماغننصحتنیکنخدماتن
 .1آسٹ پبلک ہیلتھ ےک کیس شعبہ یا محکمہ ےک اندر ان آبادیوں س تعلق رکھن وال ممتان مٹ س  50معالجٹ یک خدمات حاصل
کریں۔
 .aتنخواہوں اور فوائد ےک لئ  $2.5ملٹ ڈالر
48

URDU

 .2ہر ایک معالج ےک ساتھ وزٹ ےک لئ طویل مدئ اور قلیل مدئ دیکھ بھال دونوں ہ ےک لئ شہر یک مایل اعانت س چلئ وال
سالٹ کھولٹ۔ وزٹ سالئڈنگ اسکیل ےک مطابق  $0س  $30ےک درمیان ہوئ چاہن اور یہ معالجٹ ےک معاوےص پر اثر انداز نہٹ
ہوئ چاہن۔
 .aچونکہ معالجٹ کو پہےل س ہ مایل اعانت یک جا رہ ہٹ ،لہذا سالٹ کھولن ےک لئ کوئ وابستہ اخراجات
نہٹ ہوئ چاہن۔
 .3کمیونئ ہیلتھ سینتز ےک اندر طبیبوں ےک دفاتر بنان جان چاہن ،جہاں س طبیب دفت ےک وزٹ اور ٹییل ہیلتھ دونوں تک ہ
رسائ حاصل کرسکٹ ےک۔
ین
سفارشاتن-نقابلنتجدی ندنتوانانننمٹننرسمایہنکار ن
 .1کم از کم تٹ نئ کمیونئ شمیس سہولیات یک تعمت کریں
 .aان تینوں ےک لئ ( $250000تنصیب کا کام عام طور پر  $50000ق مرکز مٹ ہوتا ہ)
 .2رہائشیوں کو خدمت س جوڑئ ےک لئ کمیونئ آؤٹ ری چ اور کیس مینجمنٹ کرئ کیلن مختلف ٹیمٹ بنائٹ
 .aمعاوےص اور مواد ےک لئ $100000
سینبنیکنتمامنسفارشاتنےک نلئننمتوقعناخراجات:نن
ن
النکمیونٹننہیلتھن
مندرجہنبا ن
فننمرک نزن$15نملٹننڈال نرنمزی ندنسفارشات:نن
 + MA .1عمےل یک رصوریات کو پورا کرئ ےک لئ ٹریوس کاؤنئ مٹ دو اضاق ( OTPجو ایک نقصانات کو کم کرئ وال ڈراپ
ِان سینت ےک ساتھ واقع ہو) کھولٹ
 .aاسٹارٹ اپس ےک اخراجات اور پہےل سال ےک کاموں ےک لئ  $4ملٹ
 .2افراد پر مرکوز میتھاڈون ےک عالج کو مایل اعانت فراہم کریں
 .aق سال  $3ملٹ ڈالر
سفارش:نن
 .1دو مزید ڈراپ ان مراکز کھولٹ ،ایک مرکز جنوب یک طرف اور دورسا شمال یک طرف (جو ایک  OTPےک ساتھ واقع ہو)
 .aاسٹارٹ اپس ےک اخراجات اور پہےل سال ےک کاموں ےک لئ  $3ملٹ
 .bق سال  $3ملٹ ڈالر
سفارش:نن
 .1تتوں کو محفوظ طریق س ضائع کرئ ےک لئ ٹریوس کاؤنئ مٹ  40ڈسپوزل سائٹس قائم کریں۔
a۔ /$500000سال (اس مٹ تمام انتظایم اور ڈسپوزل ےک اخراجات شامل ہٹ)
 .2اس بات کو یقیئ بنائٹ کہ مذکورہ تجویز کردہ کمیونئ ہیلتھ سینتز ےک ساتھ ان مٹ س پانچ سائٹٹ ایک ساتھ واقع ہٹ۔
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سفارشات:نن
 .1صدم س آگاہ ےک طرز عمل یک تشخیص کا طریقہ کار اور ٹول تیار کریں
 .aتشخییص آےل اور عمل درآمد ےک عمل کو تخلیق کرئ ےک لئ مضامٹ ےک ماہرین اور کمیونئ ممتوں ےک ایک مشاورئ
گروپ کو طلب کرئ ےک لئ فنڈز فراہم کرنا
 .bتمام  APHگراموں ےک معیار کو بہت بنان ےک منصوبوں مٹ ٹروما باخت پریکٹس بنائٹ۔
$500000 .c
 .2ٹروما انفارمڈ کیت اور ہیلنگ سینتڈ منگئ پر جاری تربیت ےک لئ فنڈ قائم کریں
ر
معارسئ صحت ےک کارکنوں اور دیگر آؤٹ ری چ کارکنوں س ررسوع کریں -
 .aمعالجٹ،
 .bنئ عمےل کو تربیت دستیاب کرئ ےک ساتھ ساتھ موجودہ عمےل ،ثقافئ سیاق و سباق ،اور ر
معارسئ تقاضوں کو تبدیل کرئ
ےک لئ مستقل طور پر تیار ہوئ وال تمام عمےل ےک لئ جاری تربیت بیھ فراہم کریں۔
 .cعمےل یک رصورت ےک مطابق تربیت کو متعدد زبانوں مٹ یقیئ بنائٹ۔
 2$ .dملٹ
سفارشات:
 .1لوگوں کو گھر دین ےک لئ نئ عمارتٹ بنائٹ
 100 .aیونٹ وایل  30عمارتوں ےک لئ  $20ملٹ ڈالر
 .2لوگوں کو رہائش حاصل کرئ مٹ تعاون کرئ ےک لئ اییس تنظیموں ےک ساتھ کام کریں جو ن گھر ہوئ وال
افراد ےک ساتھ براہ راست کام کرئ ہٹ (نہ کہ  ،ECHOاور نہ ہ ڈاون ٹاؤن االئنس)
 .aاضاق مزدوری ےک معاوضہ/تنظیم انتظام ےک اخراجات
.i

ق تنظیم  $5000ہٹ

 .3نئ ہاؤسنگ کمپلیکس ےک اندر معامالت ےک منتظمٹ اور صدم س آگاہ ٹیموں یک مدد س لپیٹ یک خدمات فراہم کریں جو گھر مٹ
رہائش ،مالزمت یک تالش اور رہائش یک تالش مٹ منتقیل یک مدد کرسکئ ہٹ۔ہر ر
رہائیس کو اندراج س تٹ سال تک یک مدت مےل یک
جس مٹ کیس بیھ کرائ کا احاطہ نہٹ کیا جان گا۔
 9 .aافراد کو عملہ ،جس مٹ  7کیس ورکرز اور  2انتظایم اور پراپرئ مینجمنٹ ق عمارت شامل ہٹ
.i

تنخواہوں اور فوائد ےک لئ  $10ملٹ ساالنہ

 .4اس ےک بعد رہائشیوں ےک پاس مزید پانچ سال ہوں ےک جس مٹ وہ شہر یک جانب س فراہم کردہ مکانات مٹ
کم الگت پر (زیادہ س زیادہ کرایہ  )$200-300رہنا جاری رکھ سکئ ہٹ اور انہٹ رصف اس صورت مٹ لت کو ختم کرئ ےک لئ کہا
جان گا ،اگر انہوں ن کوئ مالزمت حاصل کریل ہو اور اس وقت تک  6ماہ ےک لئ کام کر لیا ہو اور رہائش یک نشاندہ یک گئ ہو
جےس ان ےک کیس منیجر ن موجودہ آمدئ ےک مطابق پائیدار سمجھا ہو۔ بصورت دیگر جب تک ان ررسائط کو پورا نہٹ کیا جاتا
تب تک انہٹ توسیع دی جان یک۔
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 .5منتقیل ےک ثانوی مرحےل مٹ مدد اور منتقل ہوئ س وابستہ اخراجات کو پورا کرئ ےک لئ گھروں س نکلئ پر رہائشیوں کو $1000
یک مایل مدد بیھ دی جان یک۔
 .aق سال  $3ملٹ ڈالر کا فنڈ
سفارشات:نن
1۔) کمیونئ یک رصوریات کو پورا کرئ اور رسائ مٹ درپیش رکاوٹوں کو کم کرئ ےک لئ  MetroAccessکو وسعت دیں۔ شہر کو اس
مقصد ےک لئ  15-10اضاق  CapMetroبسٹ خریدئ چاہن ،ڈرائیوروں کو نوکری پر رکھنا چاہن ،اور  MetroAccessیک ویٹ
لسٹ کو ختم کرئ کا ہدف کرنا چاہن۔
2۔)  MAP/Medicare/Medicaid/TANFکا کوئ بیھ اور سبیھ فائدہ وصول کنندگان کو ہر ماہ خود بخود مفت ماہانہ بس پاس دن
جان چاہن جنہٹ ابتدائ طور پر فوائد ےک اندراج پر مٹ فراہم کیا جانا چاہن۔ تمام موجودہ وصول کنندگان کو ہر ماہ ایک پاس
میل کیا جانا چاہن۔
سفارش:نن
3۔) ہم شہر س درخواست کرئ ہٹ کہ وہ ٹریوس کاؤنئ ےک ساتھ مل کر ایک مقایم  Medicaidتوسییع پروگرام تیار کریں۔
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سنےکننبحراننےکنخالفنردعملنپ نرننظ نرنثاننن
غبنا نزنپولی ن
911نا نو نرنن ن
کرنننےک نلئننورکنگروپن
 911پر فون کرئ وال لوگوں یک رصوریات کو مزید گہرائ ےک ساتھ سمجھنا تاکہ ان یک جملہ رصوریات کو پورا کرئ وایل مناسب سفارشات
تشکیل دی جا سکٹ جس مٹ  9-1-1کو حاصل ہوائ وایل مواصالت کو  APDیک بجان آزاد یا متبادل سئ ڈپارٹمنٹ مینجمنٹ مٹ منتقل
ٓ
کرنا اور جواب دین ےک ایک ایےس نئ نظام پر نظر ثائ کرنا شامل ہ جو آن وایل  9-1-1پر ان وایل کالوں کو منتقل کر دے جو دورسے شہروں
ّ
مٹ موجود ماڈل یک طرح کیس غت از پولیس بحران ےک واقےع مٹ پولیس اور جوائ ٹیم ےک ردعمل یک ضمانت نہ دیتا ہو۔
رابطہ ن:ن
کیتیھ مچلmitckagardener@yahoo.com :
کیٹ گریزائ:نcgraziani@harmreductiontx.org
ممبان:
ر
ّ
پریسل ہیل ۔  RPSٹاسک فورس ممت
ِ
یسیکا جانسن  RPS -ٹاسک فورس ممت
چاس مور  RPS -ٹاسک فورس ممت
ُسو گیتیل  RPS -ٹاسک فورس ممت
کرس ہتس  RPS -ٹاسک فورس ممت
کتی رابرٹس  RPS -ٹاسک فورس ممت
روڈئ سائیت  RPS -ٹاسک فورس ممت
کیٹ گریزائ  RPS -ٹاسک فورس ممت
ہییل ایزیل  RPS -ٹاسک فورس ممت
کرسٹ لیناؤ  RPS -ٹاسک فورس ممت

Collective Care is The Future
آرٹ کا کام از انجیال فاض ماخذ از
Amplifier Art

کیتیھ مچل  RPS -ٹاسک فورس ممت
ڈان ہینڈیل  RPS -ٹاسک فورس ممت
میٹ سمپسن  RPS -ٹاسک فورس ممت
جٹ مارگولت  -کمیونئ ممت
ےک۔ اسٹیلر ڈچر  -کمیونئ ممت
ریچیل شیٹ  -کمیونئ ممت
ہلڈا گ ّ
وٹیاریز  -کمیونئ ممت
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباقنن
گذشتہ دو دہائیوں ےک دوران ،آسٹ پولیس محکمہ ےک حلف بردار افرسان ن مختلف رنگ و نسل ےک  28افرادکو ہالک کیا ہ اور بہت س
دورسوں کو زخم کیا ہ۔
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ّ
ہمارے شہر ےک بہت سارے محلوں اور کمیونٹیوں مٹ ،کیس بیھ قسم یک ہنگایم مدد ےک لئ فون کال کرنا ایک خطرناک خطرہ بن گیا ہ۔
آسٹ مٹ تارکٹ وطن افراد ،نوجوان لوگوں ،جنیس کارکنان ،ذہئ صحت ےک بحرانوں س دوچار افراد اور ان ےک اہل خانہ ،نشونما ےک لحاظ
س معذور افراد اور ان ےک اہل خانہ LGBTQ+ ،افراد ،اور جنیس تشدد اور ررسیک حیات ےک تشدد س بچ جان وال افراد ےک ساتھ ساتھ سیاہ
ر
سودییس افراد ،الطیئ افراد اور دیگرمختلف رنگ و نسل ےک افراد ،جب مدد کا مطالبہ کرئ ہٹ تو انہٹ سخت حساب کتاب کا
فام افراد،
سامنا کرنا پڑتا ہ۔ مجمویع طور پر ہمارا شہر کم محفوظ نہٹ ہ کیونکہ آسٹ مٹ بہت س لوگ جب رصورت ہو تو محفوظ مدد پر
اعتماد نہٹ کرسکئ ہٹ۔
بہت ساری آسٹ والوں ےک لئ ،مدد ےک لئ فون کرئ مٹ وزن یک رصورت ہوئ ہ کہ آیا کال کرئ س زیادہ نقصان ہوگا۔حقیق عوایم
حفاظت کا مطلب ہ ان ردعمل مٹ رسمایہ کاری کرنا جو رہائشیوں کو خطرہ نہٹ بنان ہٹ۔ صحت عامہ یک بحایل ےک عمل کو ہنگایم اور
بحران یک صورتحال ےک دوران دیکھ بھال ےک نظام یک تشکیل کا ایک موقع ہ جو کمیونئ ےک ممتوں کو اپئ جان یا اپئ آزادی کو خطرے
مٹ ڈالئ یک رصورت ےک بغت مدد فراہم کرتا ہ۔
 911اور غت از پولیس ےک بحران ےک خالف ردعمل پر نظر ثائ کرئ ےک لئ ورک گروپ جو متاثرہ کمیونٹیوں ےک نمائندوں اور متعلقہ
کمیونئ ےک ممتان پر مشتمل ہ ،مندرجہ ذیل امور پر مرکوز سفارشات پیش کرتا ہ:
ٓ
سن ر
بنفرستنرسپانڈر نزنک نوندینا
سنمنتقلنکرنناناو نرنمناس ن
اکبیتنک نونپولیسن ن
مٹن ن
911 .1نپ نرننانننوایلنکالوںن ن
•

دمایع صحت ےک رسپانڈرز یک صالحیت مٹ اضافہ کرنا

•

 911ڈسپیچر ےک لئ تربیت

غبنا نزنپولیسنبحراننیکنالئنناو نرنکمیونٹننیکنرسپانسنٹیمن
ن
.2
ٓ
پشبن
سنموزوںنمواصلتنےکنا ن
 .3ہنگایمنردعملنمٹننثقافٹنناو نرنلسانننلحاظن ن
•

ثقافئ اور لسائ لحاظ س موزوں آؤٹ ری چ

•

مدد ےک لئ کب اور کس طرح فون کرنا ہ اس تعلو س آؤٹ ری چ

 .4جارینکمیونٹننکناناحتسابناو نرنجائزہن
ان سفارشات یک بنیادوں  RPSٹاسک فورس یک اقدار پر ٹگ ہوئ ہٹ۔ امریکہ مٹ اور آسٹ میںپولیسنگ ےک تاریخ پس منظر یک بنیاد پر
 911اور غت از پولیس ےک بحران ےک خالف ردعمل پر نظر ثائ کرئ ےک لئ ورک گروپ (جےس اس ےک بعد  911ورک گروپ لکھا جان گا) تسلیم
کرتا ہ کہ جامع کمیونئ یک حفاظت پولیسنگ س مختلف ہ اور یہ کہ اس یک تعریف براہ راست متاثرہ کمیونٹیوں ےک ذریعہ ہ یک جائ
چاہن ۔ اس طرح ،ہماری سفارشات مٹ یہ بیھ شامل ہ کہ نقصان کا سبب بنن وال نظاموں س رسمایہ کاری کو ختم کیا جان ،موجودہ
بحران ےک خالف ردعمل ےک نیٹ ورکس کو بڑھایا جان یا ان یک حمایت یک جان ،جو کہ حقیق معنوں میںکمیونئ ےک تمام ممتان ےک لئ قابل
ُ
رسائ ہٹ ،اور جو موجودہ نظاموں س سب س زیادہ براہ راست نقصان اٹھان والوں ےک ذریعہ بنان گئ ہٹ یا ان پر ہ اپن کاموں کو مرکوز
رکھن ہٹ۔ ہماری سفارشات مساوی بحران ےک ردعمل ےک لئ نیٹ ورکس ےک لئ مکمل اور مستقل مایل اعانت تجویز کرئ اور۔ کمیونئ کو
جوابدہ یک طویل مدئ منصوبہ بندی کرئ مٹ استحکام اور طویل مدئ غور و فکر یک بیھ حمایت کرئ ہٹ۔
 911ورک گروپ تسلیم کرتا ہ کہ ورک گروپ ےک بال معاوضہ کام کرئ وال ممتان کا کام صحیح معنوں مٹ مقررہ ٹائم فریم س کہٹ زیادہ بڑا
ُ
ہ۔ موسم رسما ےک طوفان اوری ن اور اس ےک نتیج مٹ پیدا ہوئ وال انفراستکچر ےک بحران یک ن کمیونئ یک رائ ومزید محدود کر دیا ہ،
خاص طور پر اس وجہ س کہ ورکنگ گروپ ےک بہت سارے ممتان طوفان ےک طویل مدئ اثرات س نمٹئ ےک لئ کمیونئ ےک ممتان یک مستقل
رصورتوں کو پورا کر رہ تھے اور ابیھ بیھ کر رہ ہٹ۔ کمیونئ ممتان سب س زیادہ متاثر ہوئ
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ر
معارسے یک تفصییل اور اہم معلومات حاصل کرئ یک
طوفان یک افادیت س بیھ پولیس تشدد غت معمویل طور پر متاثر ہوا ہ ،جس س
کوششٹ مزید پیچیدہ ہوجائ ہٹ۔ایس مناسبت س ،ہم عمل کو آگ بڑھئ ہوئ مختلف متاثرہ کمیونٹت س جاری ان پٹ یک رصورت پر زور
ر
معارسئ ان پٹ کو اکٹھا
دینا چاہٹ ےک۔ شہر یک طرف س وظیفہ اور ترجمہ یک حمایت ان سفارشات پر عمل درآمد یک تشکیل ےک لئ رصوری
کرنا رصوری ہویک۔
ان سفارشات مٹ ورکنگ گروپ یک تفہیم یک بیھ عکایس ہوئ ہ کہ اس وقت آسٹ پولیس ڈیپارٹمنٹ یک طرف س  911کو شکست
دین کا کام جاری ہ۔ اگرچہ ورک گروپ کو اس مقصد یک طرف پ ر
یرسفت یک حیثیت س آگاہ نہٹ کیا گیا ہ ،لیکن ورک گروپ اس
ڈیکولنگ یک بھر پور حمایت کرتا ہ۔
سفارشاتنن
ٓ
سن ر
بنفرستنرسپانڈر نزنک نوندےندیںن
سنمنتقلنک نرندیںناو نرنمناس ن
اکبیتنک نونپولیسن ن
مٹن ن
911 .Aنپ نرننانننوایلنکالوںن ن
سنمتعلقنتمامنایشن
سنمتعلقنفرسٹنرسپان نڈنقائمنکریںناو نرنسبکچ نرن ن
تن ن
لنطو نرنپ نرنمایلناعانتنیادفہنذہٹننصح ن
 .1ایکنمکم ن
ں۔ن
روکننوایلنہو ن
ن
سنمتعلقنفرسٹنرسپان نڈنتکنکمیونٹننیکنرسانننک نون
سنآزا ندنذہٹننصحتن ن
رکاوٹوںنک نوندو نرنکریںنج نونپولیسن ن
کیوں :دمایع صحت س متعلق کالوں ےک دوران پولیس یک فائرنگ مٹ  APDسب س آگ ہ
جب لوگ  911پر کال کرئ ہٹ تو انہٹ مندرجہ ذیل اختیارات دن جان چاہئٹ (اور اب ہٹ) :ئیمایس ،فائر ،دمایع صحت ،پولیس۔
تاہم ،غت پولیس ذہئ صحت کا پہال جواب؛ ق الحال رصف ایےس حاالت مٹ دستیاب ہ جو فون مشاورت ےک لئ مناسب سمجھا
جاتا ہ۔ق الحال ،کالوں یک اقسام ےک بارے مٹ کچھ حدود ہٹ جن کا ذہئ صحت پہال جواب دہندگان کالوں ےک بارے مٹ خاص
طور پر جواب دے سکئ ہٹ جس مٹ مادے کا استعمال ،ہتھیار کا استعمال ،خود یا دورسوں کو نقصان پہنچان اور کالوں مٹ جرم
شامل ہ۔ہمٹ ذہئ صحت س متعلق جواب دہندگان کو حقیقت مٹ ردعمل ےک قابل بنانا چاہن اس قسم یک کالوں یک طرف
جو اس س قبل اس شخص یک موت مٹ ختم ہوچکا ہ جس کا سامنا کرنا پڑتا ہ a
بحران ،اور تربیت یافتہ عملہ  7/24کو جواب دے سکتا ہ اس بات کا یقٹ کرئ ےک لئ مناسب فنڈنگ کو یقیئ بنائٹ۔
پولیس مداخلت یک اہلیت کا عزم کمیونئ ےک ممت کو چاہن کہ وہ ذہئ صحت س متعلق سب س پہےل مددگار ےک ساتھ مل کر
مدد یک درخواست کرے ،نہ کہ بھیجن والوں ےک ذریعہ۔ ذہئ صحت ےک پیشہ ور افراد جب  911کالوں کا جواب دے سکئ ہٹ۔
ر
معارسئ عمل ےک ذریع اور
اس ےک بارے مٹ پالیسیوں کا جائزہ لین اور اس پر نظر ثائ کرئ یک رصورت ہ ۔ ایک شفاف
ڈسپیچرز کو ایس ےک مطابق تربیت دی جائ چاہن۔ اس ےک عالوہ ،کال لین وال افراد کو ذہئ صحت ےک مسائل ےک بارے مٹ
مناسب طور پر تربیت دین یک رصورت ہ ،رس رسی طور پر ان ےک عمویم علم کو بڑھان ےک لئ بیھ اور کیس  911یک کال ےک تناظر
ٓ
مٹ بیھ ،تاکہ وہ کال کو بہت طور پر پہچان سکٹ ،ان س بات چیت کرسکٹ اور اس اگ بھیج سکٹ۔
ذہئ صحت یک پہیل رسپانس ٹیمٹ پولیس ےک ساتھ ہوئ وایل ذہئ صحت ےک بحرانوں کا جواب دین ےک قابل ہوئ چاہئٹ اور
پولیس بیک اپ کو آخری حرئ ےک طور پر استعمال کریں۔رسپانس ٹیمٹ ایک میڈیسن ،اور بحران ےک کارکن اور ہم مرتبہ  /کمیونئ
ہیلتھ ورکر پر مشتمل ہوں یک۔ COVID-19اور شدید موسم سمیت بحران ےک لمحات ےک دوران جواب دین کیلن ٹیم کو لیس ہونا
چاہن۔ اس ٹیم کو مناسب سامان جیےس گاڑیاں مہیا یک جائٹ تاکہ شہر ےک تمام عالقوں مٹ خدمات انجام دین یک اہلیت کو یقیئ
بنایا جاسےک۔
غبن ُمتشد ندنمجرمانہنسلوکنکنانجوابن
تنحاصلنکرنننچاہن،نجسنمٹنن ن
ےکنآپریب نزناو نرنفرستنرسپانڈر نزنک نونمناسبنتربی ن
911 .2ن ن
دیننپ نرنزو نرندینانگینانہ نو ن۔ن
دینناو نرناسننیکنضورتنک نونترجیحن ن
دیننیکننسبتنذہٹننصحتنیکنخدماتنکنانجوا ندن ن
ن
کیوں :دمایع صحت س متعلق کالوں ےک دوران پولیس یک فائرنگ مٹ  APDسب س آگ ہ
اس بات کو یقیئ بنان ےک لئ کہ جب کوئ ذہئ صحت ےک اختیارات ےک بارے مٹ پوچھتا ہ ،تو وہ ایک مرد-
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ٹیل ہیلتھ کلینشٹ 911 ،کال آپریتز ےک لئ تربیت الزیم طور پر دمایع صحت س متعلق ابتدائ امداد س آگ بڑھ جان۔اگرچہ
تربیت رصف اتئ دور جاسکئ ہ ،تاکہ نظایم نسل پرسئ کا مقابلہ کیا جاسےک اور ہماری پوری صالحیت کو یقیئ بنایا جاسےک کہ
کال کرئ وال نسل پرسئ ےک نظریات پر مبئ مہلک فیصےل نہٹ کرئ ہٹ ،تمام کال لین والوں کو انسداد نسل پرسئ س متعلق
تربیت حاصل کرئ ہویک ،جس مٹ  911کال سینت مٹ نسل پرسئ یک مثالٹ ،اور نسل پرسئ ےک خالف باقاعدہ نگرائ شامل ہٹ۔
اس ےک عالوہ ،کال لین وال افراد کو ذہئ صحت ےک مسائل ےک بارے مٹ مناسب طور پر تربیت دین یک رصورت ہ ،رسرسی طور پر
ان ےک عمویم علم کو بڑھان ےک لئ بیھ اور کیس  911یک کال ےک تناظر مٹ بیھ ،تاکہ وہ کال کو بہت طور پر پہچان سکٹ ،ان س بات
ٓ
چیت کرسکٹ اور اس اگ بھیج سکٹ۔
سب س پہےل جواب دہندگان یک مدد ےک لئ ذہنیت ےک ساتھ تمام حاالت س رجوع کرئ ےک لئ تربیت یک رصورت ہوئ ہ
ر
معارسے ےک ممتان اور رسا یک بجان غت رصوری رصوریات کو حل کرنا۔ اگرچہ پولیس افرسان کو ذہئ صحت یک خدمات ےک لئ
درخواستوں کا جواب نہٹ دینا چاہن ،انہٹ یس آئ ئ یک تربیت س باالتر ہو کر ذہئ صحت ےک پیشہ ور افراد س براہ راست
تربیت حاصل کرئ چاہن۔
غبنپولیسنبحراننالئنناو نرننکمیونٹننرسپانسنٹیمنن
 .Bفن نڈن ن
چاہن۔ناسنخدمتنمٹننکمیونٹننیکنزی نرن
ن
غبنپولیسنپہےلنجوابنک نونفن نڈندیننان
سنباہ نرنکمیونٹننےکنزی نرنانتظامن ن
 .3شہ نرنک نون911نسسٹمن ن
سنمتعلقنجوابنیکن
دماغنصحتن ن
ن
چاہننج نون
ن
چاہنناو نرناننحاالتنکنانجوابندیننان
ن
قیادتنریسورسنالئننبیھنشاملنہوننن
غبنمجرمانہ،نمعیا نرنزندیکننیکنشکایات،ینان
سن ن
ضورتننہٹننپڑنننہٹنن(اونخننآوا نزنمٹننموسیقن،نمسدو ندنڈرائی نونوی نزنوغبہ) ن۔نپولی ن
چاہن۔ن
ن
سننہٹننہوننان
دیننےک نلئننپولی ن
لندیگ نرنحاالتنکنانجوابن ن
غبنمنقطعنہونننوا ن
ےنمٹنن ن
اسنمعارس ن
کیوں؟ :جوالئ  2020مٹ  911یک کالوں ےک متعلق آسٹ جسٹس اتحاد یک شائع ہوئ وایل ایک رپورٹ ےک مطابق 911 ،کالوں
مٹ س رصف  21%ہ جرائم س متعلق ہوئ ہٹ۔ اس کمیونئ ریسورس کو بنانا پولیس پر کیس حد س زیادہ تزئٹ ےک بغت
ر
معارسے یک دیگر رصوریات کو جواب دین اور ان س نمٹئ ےک لئ ایک راستہ یک نشاندہ کرتا ہ۔اییس خدمات ےک لئ جو کالوں
س متعلق نہٹ ہٹ عام شہریوں ےک ردعمل ےک ذریعہ جرم س متعلق نہٹ ہٹ۔
ملک بھر ےک شہروں س سیکھنا ،جیےس سیکرامنٹو ،یس اے ،شہر کو ایس طرح ےک پروگرام کو فنڈ کرنا چاہن ایم ایچ پہال پروگرام
پولیس تشدد س سب س زیادہ متاثر ر
معارسئ گروپوں ےک زیر اثر۔ایم ایچ فرسٹ ایک آزاد بحرائ ردعمل یک خدمت ہ ،جس ےک
عمےل مٹ رضاکاروں یک ایک ٹیم ٹکرائو کا خاتمہ کرئ ےک لئ تربیت یافتہ ہ اور ممکنہ طور پر جان لیوا نفسیائ مسائل اور بحران
یک دیگر مثالوں س دوچار افراد کو براہ راست امداد اور وسائل فراہم کرئ ہ۔ اس ےک بانیوں مٹ س ایک کیٹ بروکس ےک
مطابق ،اینئ پولیس ٹتر پروجیکٹ ڈیول-
پروگرام کا آغاز کیا کیونکہ سیاہ فام اور بھوری کمیونئ ےک بڑے پیمان پر  911پر فون کرئ س گریزاں ہٹ چاہ ایمرجنیس کتنا ہ
اچھا کیوں نہ ہو۔ فرسٹ پروگرام کا مقصد ’’موبائل ساتھیوں یک معاونت ،تخفیف یک مدد ،اور غت تعزیرائ اور زندیک یک تائید کرئ
وایل مداخلت فراہم کرےک ،ذہئ صحت ےک بحران مٹ فرسٹ رسپانس مٹ قانون نفاذ کرئ وال اداروں یک رصورت کو روکنا اور اس
ٓ
اقابل تعزیر قرار دینا اور ذہئ صحت ،نشہ اور چتوں ےک
ختم کرنا ہ؛ اور اس ےک نتیج مٹ جذبائ اور نفسیائ بحرانوں کو ِ
استعمال اور گھریلو تشدد ےک بارے مٹ غلط بدنایم کو کم کرنا ہ ،جبکہ ساتھ ہ ان یک بنیادی وجوہات یک بیھ نشاندہ کرنا
ّ
استعماریت‘‘۔
یعئ :سفید فام افراد یک باالدسئ ،رسمایہ داری نظام اور
دیننہٹننکہنشہ نرنک نون
ننخوفنفرستنرسپانڈر نزنےکنذریعہندستیابنہنناو نرنہمنتجوی نزن ن
تنآسٹننمٹنن10000ن ر ن
فننالحالنیہنخدم ن
ہننتاکہنوہنخو ندنکفیل،نخو ندنمختا نرناو نرنکامنکرننن
لنطو نرنپ نرنوسائلنفراہمنکرنننچا ن
سنجیےسندیگ نرننگروپسنک نونمکم ن
اسنگروپناو نرنا ن
بننرہٹن۔ یہ  10000ن خوف فرست رسپانڈرز غت بحران اور غت مجرمانہ صورتحالوں مٹ بیھ مدد فراہم کرئ
رہننےکنقابلن ن
ن
ہٹ جنہٹ اصل مٹ پولیس ےک ذریعہ سنبھاال نہٹ جانا چاہن تھا۔ اس یک تخلیق ےک لئ فنڈز ریمیجٹ پبلک سیفئ فنڈ س آئٹ
ےک۔یہ اقدام غت پولیس یک ذہئ صحت ےک عالوہ ( 911سفارش  )#1ےک ذریع پہال جواب دین ےک عالوہ ہوگا۔ہم توقع کرئ ہٹ
کہ بجٹ ساالنہ  2ملٹ ڈالر ہوگا۔
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ٓ
پشبن
سنموزوںنمواصلتنےکنا ن
 .Cہنگایمنردعملنمٹننثقافٹنناو نرنلسانننلحاظن ن
لنباشندوںنےک نلئننزباننتکنرسانننک نونیقیٹننبنائٹننہنگایمنرسپانسنکالنسنب نز۔ن
کھننوا ن
 .4تمامنمٹننمحدو ندنانگریزینیکن نمہارتنر ن
ننتکنرسانننکنانایکنمعیارینطریقہنکا نرنمرتبنکریںن
 .aتمامنہنگایمنصورتنحالنےکنذریعہناستعمالنشدہنزبا ن
لنکالنکرنننوالوںنےک نلئننجواب۔ن
محدو ندنانگریزینمہارتن()LEPنوا ن
حن
جانٹنہننکہنخدماتنکناناستعمالنکسنطر ن
ن
سناو نرن
 .bیہنیقیٹننبنانننےک نلئننکہنکمیونٹنناسنطریقہنکا نرنک نوناچیھنطرحن ن
سنموزوںنآؤٹنری چناو نرنتعلیمنفراہمنکریں۔نن
سنکرننانہ،نثقافٹنناو نرنلسانننلحاظن ن
ن
لین نوالوںنک نونکمیونٹن نپ نرنمبٹن نثقافٹنن
کھن نوایلنکمیونٹیوں نےک نساتھنکامنکرنن نےکننلئننکال ن ن
 .cمحدو ند نانگریزینیک نمہارت نر ن
ریفریشنٹریننگنحاصلنکرنننہویکن۔ن
ن
قابلیتنیکنتربیتناو نرنباقاعدہن
ےکنطو نرنپ نرنٹیکسٹنمیسیجنگنک نونبیھنشاملنکینانجاننان
 .dہنگایمنردعملنتکنرسانننحاصلنکرنننےکنایکناختیا نرن ن
چاہن۔ن
ن
کیوں :ٹریوس کاؤنئ مٹ رہن وال ایشیائ تارکٹ وطن کمیونٹیاں ہنگایم صورتحال مٹ ردعمل یک خدمات ےک لئ  911کو استعمال
کرئ س گریز کرئ ہٹ کیونکہ وہ انگریزی نہٹ بولن ہٹ اور کال کرئ ےک طریقہ کار س ناواقف ہٹ۔ انگریزی اور ہسپانوی ےک
عالوہ کیس دورسی زبان مٹ بولن پر فون کو کاٹ دن جان یک اطالعات مل سکئ ہٹ کیونکہ  LEPوال افراد کو یہ نہٹ پتہ تھا کہ
آپریت تو دراصل کیس متجم س رابطہ قائم کررہا ہ۔ آسٹ ایشٹ کمیونئ ہیلتھ انیشیٹو ( )AACHIن کمیونئ یک تعلیم فراہم
کرئ ےک لئ محکمہ س اس طریقہ کار یک ایک کائ یک درخواست یک ہ تاکہ اس یک مدد س انگریزی کا محدود علم رکھن وال ایشیائ
اور ایشٹ امریگ کمیونٹیاں ہنگایم رسپانس خدمات تک رسائ حاصل کرسکٹ ،لیکن یہ درخواست مستد کر دی گئ۔
چاہن۔ن
ن
چالنن
ن
کثبنلسانننعوایمنتعلیمنمہمن
ےکنبارےنمٹننشعو نرنبیدا نرنکرنننےک نلئنن ن
 .5شہ نرنک نونہنگایمنخدماتنےکنمناسبناستعمالن ن
کیوں؟  :پولیس پر بحرانوں کا جواب دین ےک لئ حد س زیادہ آسٹ کمیونئ ےک افراد جیےس مائک راموس اور ڈیوڈ جوزف ےک
قتل کا سبب بئ ہ۔آسٹنائٹس کو ان کو دستیاب مختلف ہنگایم خدمات ےک ساتھ ساتھ وہ کیےس کام کرئ ہٹ اس ےک بارے
مٹ بیھ تعلیم دی جائ چاہن۔ جب آسٹنائٹس  911پر فون کرئ ہٹ تو زبان یک ترجمائ ےک عمل س بیھ آگاہ رہنا چاہن۔
 .Dجارینکمیونٹنناحتسابناو نرنتشخیصنن
چاہنناو نرنایکنلساننناو نرن
ن
 .7شہ نرنآسٹننک نونہنگایمنردعملنکالوںنکنانباقاعدہناو نرنجارینآزا ندنآڈٹن(ساالنہ،ند نونساالنہ،نوغبنہ ن)نکرننان
تن
اننیکندرخواس ن
سنمتعلقنرہائشیوںنیکنر ن
ےکنموث نرناندا نزن ن
مٹنہنگایمنردعملننکالوںن ن
لنرسانننکمیونٹننرسوےن ن
ثقافٹننطو نرنپ نرنقاب ن
یکنجنا.ن۔ن
صنہن۔مثالن
 .aمساوی،نقابلنرسانننہنگایمنصورتحالناو نرنبحراننےکنردعملننیکنفراہیمنمٹننزباننتکنرسانننایکنکلیدینعن ن
ےکنذریعہنفراہمنکردہنتشی حن/نترجمہن
اکبنکمیونٹننوسائلن ن
کمیونٹبن ر ن
ن
ےکنساتھنایشٹننامرییکن
لناینننن ن
ےکنطو نرنپ نر،نای ن
سنجاننلیونانغلطنفہمیاںنپیدنانہوسکٹنن
من ن
سنعدمناطمیناننیکناطالعندیٹننہٹن۔نغلطنینانناکافننتشی حن/نترج ن
خدماتن ن
ہٹن۔نباقاعدہنآراءنحاصلنکرننانمعیارینزباننتکنرسانننک نونیقیٹننبناتنانہن ن۔ن
سن
سنمتعلقنکالوںنمٹننپولی ن
شنبحرانن ن
سنمنتقلنیکنجانننوایلنکالوںنیکنتعداد،نجرائمنےکنعالوہنک ن
سن ن
 .bآڈٹنمٹننپولی ن
ٓ
چاہن۔ن
ن
ہونن
تشد ندنےکنواقعات،ناو نرنپولیسنےکنعالوہندیگ نرنبحراننےکنوسائلنک نوننانننوایلنکالوںنیکنتعدا ندنبیھنشاملن ن
کنوسیعنرینجنک نونشاملنکرننانچاہن،نجسنمٹننپولیسنتشد ندن
مبٹنتشخیصنمٹننآسٹننےکنباشندوںنیکنای ن
کمیونٹننپ نرن ن
انندین
کمیونٹبنپ نرنت نوجہندینجانننچاہن،نتاکہناسنےکنبارےنمٹننر ن
ن
سنزیادہنمتاثرہن
سنسبن ن
تن ن
ریاسٹنمداخل ن
ن
او نرن
لنےکن
جواننپروگرامناننےک نلئننکسنطرحنکامنکررہننہٹن۔ناسنتشخیصنمٹننہنگایمن/نبحراننےکنردعم ن
کنکہنپہےلن ر ن
جاس ن
چاہن۔ن
ن
ےکنمعاوضننیکنفراہیمنکرننن
سنمٹننکمیونٹننےکنرسکنانک نونانن ن
چاہنناو نرنا ن
ن
یلنجاننن
انن ن
تاثراتناو نرنتجرباتنپ نرنر ن
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کیوں :ہنگایم ردعمل یک خدمات یک جاری تشخیص رصوری ہ کہ اس بات کا یقٹ کرئ ےک لئ کہ دوبارہ تیار کردہ نظام بحران ےک
ردعمل کو زیادہ محفوظ ،زیادہ س زیادہ قابل اور متوازن بنان ےک ارادے س ہم آہنگ ہوں۔پولیس ےک تشدد س سب س زیادہ براہ
راست متاثر ہوئ وال کمیونئ ےک ممتان اس بارے مٹ سب س زیادہ جانئ وال ذرائع ہٹ کہ آیا شہر مٹ زندیک یک صورتحال کو
ر
معارسے یک جاری احتساب کو یقیئ بنان۔
بہت بنا رہ ہٹ یا نہٹ۔ شہر کو پائیدار عمل تیار کرنا ہوں ےک جو طویل مدئ س
چاہننکہ:نن
ن
لنپ نرنکمیونٹنننکناناعتما ندنپیدنانکرنننےک نلئننشہ نرننک نون
 .8نشہ نرنےکن"عوایمنتحفظنپ نرننظ نرنثانننکرنن"نےکنعم ن
 )1کونننبیھن"نظ نرنثانننکرننن"نینان"کاموںنک نونعلیحدہنکرنننکا"نفن نڈنAPDنک نونواپسننہنکریں ن۔ن
شنAPDنکیڈٹنکالسنک نونفن نڈننہندیں،ناورن
RPS )2نٹاسکنفورسنیکنسفارشنپ نرنعملنکریںناو نرنک ن
ٹنمٹننٹاسکنفورسنورکنگن
رسمایہنکاریناسنسالنےکنبج ن
لنفنڈ نزنیکنمکملنرقمنیکن ن
 )3شہ نرنےکن"نظ نرنثانننکرنن"نوا ن
سنمتعلقنسفارشاتنمٹننکریں۔ن
گروپسنیکنکمیونٹننیکنجامعنحفاظتن ن
ےکنساتھنیہ،نہمنعوایمنتحفظنیکنبحایلنےکندورسےنمرحلنیکنتجوی نزنکرنننہٹنن
ضفنشہ نرنےکنذریعہنوابستیکننےکناننمظاہروںن ن
چنسمجھنک نرنکامپیوٹناننپٹنیکنسہولتنفراہمن
منصوننپ نرننظ نرنثانننکرنننمٹننشفافناو نرنسو ن
رن
جسنےکنتحتنعوامنیکنحفاظتنےکن
ہ۔ن
ہونننہننج نوننظایمنتبدییلنےک نلئننموث نرننتائجنیکنطرفنجاتنان ن
کیوں’’ :ایک مستند ،غور و فکر ےک ساتھ تنظیم نو ےک عمل ےک لئ ٹائم الئن  6-8مہینوں س کہٹ زیادہ طویل ہ۔ ساخئ عدم
ر
معارسے ےک لئ بنیادی ہٹ وہ اکت پولیسنگ ےک طریقوں مٹ تیار یک جائ ہٹ۔ کمیونئ یک حفاظت یک پالیسیاں
مساوات جو امریگ
اور افعال ےک لئ غت موثر پولیسنگ ےک طریقوں س ےل کر وسائل کا حصول جس کا نتیجہ لوگوں یک بڑی تعداد کو زیادہ س زیادہ
حفاظت فراہم کرتا ہ ہمارا آخری مقصد ہ۔اس بات کو ذہن مٹ رکھن ہوئ ،ہمٹ احتساب ،ترسیل ،کارکردیک اور انسانیت یک
قدر کرئ مٹ ثابت قدم رہنا چاہن۔
عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ اور اس بات پر دوبارہ غور کرئ کا عمل کہ عوام یک حفاظت کیلن وسائل کا کس طرح س استعمال
ہونا چاہن ،یہ دونوں ہ طویل مدئ منصوئ ہٹ۔ سیایس مقاصد حاصل کرئ ےک لئ ان طریقہ کاروں مٹ جلد بازی نہٹ یک جائ
چاہن اور نہ ہ انہٹ انتخابات ےک وقت ےک مطابق بنانا چاہن۔ بلکہ اس ےک بجان[ ،آسٹ ےک] طریقہ کار ےک لئ مقرر کردہ ٹائم الئن
قویم طور پر سب س بہتین طریقوں اور دیگر [آسٹ پر] مبئ منتقیل ےک طریقہ کاروں ےک تاریخ شواہد پر مبئ ہوئ چاہن جہاں
اہلکاروں اور بجٹ کو دوبارہ پروگرام کیا گیا تھا۔" اقتباسات یہاں س حاصل کئ گئ ہٹ آکلینڈ یک عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ ےک لئ
ٹاسک فورس یک سفارشات ۔
ےکناقداماتنیکنرہنمانننکرنننےک نلئننکمیونٹننیکنقیادتنیکنتشکیلنمٹننرسمایہنکارینکرننن
 .9سفارش:نشہ نرنک نون"عوامنیکنحفاظتن ن
چاہن۔"نماخ نذن
ن
سنوسیعنکرننان
چاہنناو نرنا ن
ن
کیوں’’ :ایک مستند ،غور و فکر ےک ساتھ تنظیم نو ےک عمل ےک لئ ٹائم الئن  6-8مہینوں س کہٹ زیادہ طویل ہ۔ عوایم تحفظ پر
نظر ثائ کرئ اور اس بات پر دوبارہ غور کرئ کا عمل کہ عوام یک حفاظت کیلن وسائل کا کس طرح س
استعمال ہونا چاہن ،یہ دونوں ہ طویل مدئ منصوئ ہٹ (ماخذ :آکلینڈ یک عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ ےک لئ ٹاسک فورس
یک سفارشات)۔‘‘ ہمارا موجودہ "عوایم تحفظ" کا نظام سیکڑوں سالوں س قائم نظایم جت س جڑا ہوا ہ۔ عوایم تحفظ پر
نظر ثائ کرنا تبدییل ےک لئ وقت ےک ساتھ ساتھ جاری ثقافئ  /نظریائ تبدییل یک رصورت ہویک ،لہذا عوام یک حفاظت یک
صحیح شکل مٹ تبدییل کو یقیئ بنان ےک لئ کمیونئ کو ان پٹ اور احتساب کا عمل جاری رہنا چاہن۔ یہ یقیئ بنان ےک لئ کہ
سسٹم اور جت ےک نظریات س سب س زیادہ متاثرہ کمیونٹت اپئ مہارت پیش کرسکٹ ،شہر کو کمیونئ ےک رہنماؤں مٹ رسمایہ
کاری کرئ کا عہد کرنا ہوگا۔ اس مٹ مایل تعلیم اور تربیت ،ررساکت کا معاوضہ ،بچوں یک دیکھ بھال ،نقل و حمل ،ترجمائ /
ترجمائ خدمات وغتہ شامل ہوسکئ ہٹ۔ او ئ او مٹ ق الحال ایک کمیونئ پولیس ریویو کمیشن اور پبلک سیفئ کمیشن،
لیکن ان یک اہلیت ،اطالق ،وقت ےک عزم یک تقاض اور انتخاب کا عمل ناجائز ہ۔
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ننےکننفا نذنےک نلئننایکویٹننآفسنےک نلئننکردا نرنکنان
لینناو نرنا ن
ںنکنانجائزہن ن
ےکنمنصوبو ن
سنبحراننےکنجوابن ن
غبنپولی ن
 .10سٹننپولیسنک نون ن
چاہن۔ن
ن
بجٹنبناننان
کیوں :یہ رصوری ہ کہ غت از پولیس بحران ےک ردعمل سیاہ فام افراد ،الطیئ افراد ،مختلف رنگ و نسل ےک افراد اور آسٹ مٹ
دیگر کمیونٹیوں ےک حق مٹ ہو (مثال ےک طور پر ذہئ صحت ےک مسائل س دوچار افراد ،غت دستاویزی افراد ،اور جنیس کارکنا)
جن پر مسلح افرسان پر منحص بحران ےک ردعمل یک وجہ س مختلف اثرات مرتب ہوئ ہٹ۔ ایکویئ آفس ،جس پر توجہ دی
جارہ ہ شہر یک کارروائیوں ےک تمام پہلوؤں اور ایکویئ تشخیص کرئ ےک تجرئ مٹ ایکویئ کو آگ بڑھانا ،یہ اندازہ کرئ ےک لئ
اچیھ طرح س پوزیشن مٹ ہ کہ آسٹٹ مٹ غت پولیس بحران ےک ردعمل س مختلف آبادی کس طرح فائدہ مند ہویک۔
مزی ندناعدا ندن نونشما نرناو نرنمعاوننموا ندن(اختیارینضورتنےکنمطابق)ن
•

پولیسنگ س پرے حفاظت :مجرم بنان پر دیکھ بھال کو فوقیت دینا

•

ّ
الس اینجلس متبادل ردعمل کا فلو چارٹ

•

ایڈمنٹ  7/24بحران مداخلت یک رپورٹ ویڈیو
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انبسیکٹنگنسسٹم نزنمٹننتعزیریناو نرننقصانندہنثقافتنک نونج نڑنسن
اکھا نڑنپھینکئننےک نلئننورکنگنگروپن
ان طریقوں کا جائزہ لینا جن ےک ذریعہ تعزیری ثقافتٹ عوام یک حفاظت یک کوششوں کو چالن کا کام کرئ ہٹ اور انہٹ ختم کرئ اور بدلئ
حکمت عملیوں کو تشکیل دینا۔
ےک لئ سفارشات اور
ِ
رابطہ ن:ن
ڈیوڈ جانسنcriminaljustice@grassrootsleadership.org :
ممبان ن:ن
ر
ُ
گیتئیل ڈانا ریچمٹ
سو ر
مایا ِپلگرم بیتھئ کارلسن
برائن اوکس ڈیوڈ
جانسن
پسنمنظ نرناو نرنسیاقن نونسباقنن
امریگ ثقافت یک تعزیرائ نوعیت ایک طویل وقت س موجود ہ۔ ہم
جرمانوں ،نظربندی ،قید اور تشدد ےک ذریعہ حفاظت س متعلق بہت سارے
معامالت اور قوانٹ اور آرڈیننس یک تعمیل یک رصورت کو حل کرئ یک
ی
مستثئ نہٹ ہ۔
کوشش کرئ ہٹ۔ آسٹ بیھ اس س
چاہننہٹن۔"ن
ن
بہبنشہ نرنبنننان
سن ن
رہننےکنالئقنسبن ن
مٹن ن
"ہمنملکن ن
-

آسٹ
ن
ویژننبیان،نشہ نرن

گنہٹن…‘ن‘ن
سنبڑناناثاثہناسنےکنلو ن
بن ن
’’آسٹننکنانس ن
نن
 -آسٹننےکنمستقبلنےک نلئننویژ ن

Nashville Youth Poet Laureate
Youth Poet Laureate Series 2019
آرٹ کا کام از میر ینگ
ماخذ از  Amplifierآرٹ

معاشنمواقعنکنانایک نروشن نمینارہ؛ نجہاں ناختالفات ناو نرنتخلیقن نصالحیتوںنک نوناہمیت ندینن
ن
سماج نمساوات ،ناو نرن
ر ن
’’...نآسٹن ناستحکام ،ن
ںنزندیکننیکنتمامنن
جانننہ؛نجہاںنکمیونٹننیکنضوریاتناو نرناقدا نرنک نونتسلیمنکینانجاتنانہ؛نجہاںناسنےکنشہرینیہنقیادتنکرنننہٹ،ناو نرنجہا ن
بنےک نلئننقابلنرسانننہونننہٹن۔‘ن‘ن
ضوریاتنکفایٹنناو نرنس ن
-

نن
آسٹننےکنمستقبلنےک نلئننویژ ن

مندرجہ باال عوایم اعالنات ےک جواب مٹ ،ہم  -آسٹ شہر ےک لوگ ،بہت سارے سواالت ےک ساتھ رہ گئ ہٹ:
•

پائیدار کس ےک لئ؟

•

ر
معارسئ طور پر کس ےک لئ برابر؟
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•

ر
معایس مواقع کس ےک لئ؟

•

تنوع اور تخلیق صالحیتوں کو کہاں منایا جاتا ہ اور کیےس؟

•

کونیس کمیونئ یک رصوریات اور اقدار کو تسلیم کیا گیا ہ ،اور کس ےک ذریعہ؟

•

اس ےک شہریوں س کس طرح یک قیادت آئ ہ؟

•

آسٹ کس طرح یہ یقٹ دہائ کرائ گا کہ زندیک یک رصوریات زندیک سب ےک لئ سسئ اور قابل رسائ ہٹ چونکہ وہ اب تک
بری طرح ناکام ہوچکا ہ؟
•

 2018مٹ ،آسٹ چیمت آف کامرس ےک مطابق ،آسٹ ےک اوسطا گھرائ یک آمدئ  76،925 $تیھ اور اس یک اوسطا فیمیل
آمدئ  94،617 $تیھ۔ قویم ایسویس ایشن ریئلتز کا تخمینہ ہ کہ آسٹ مٹ  2018ےک اوسط گھر یک قیمت 5
 295،800ہ۔

ںنمٹن٪ن66نفیص ندنبڑھنک نرن1ن1نKنےکنہوچیکنہن،نت نونا نوسطنانفیمیلناو نرناوسطنانگھریل نون
تنتٹننسالو ن
اگ نرناوسطنانگھریل نونقیم ن
٪ن66نفیص ندنکناناضافہنکہاںنہ؟نن
آمدنننمٹن ن
النشہ نرنبنننا۔‘ن‘ن
’’ملکنکنانبہبینننظمن نوننسقنوا ن
نمشننبیان،نشہ نرنآسٹننہماری سئ کونسل اور سئ مینیجرز ن اپن وعدوں اور ہماری اقدار س آسائ س دور ہونا ثابت کردیا ہ۔ حال ہ مٹ ،کونسل ن ہماری
متفقہ سفارش ےک خالف ایک نئ کیڈٹ کالس س اتفاق کرئ ہوئ اس ٹاسک فورس اور شہر ےک اعتماد ےک ساتھ دھوکہ کیا۔
ےسنہوگا؟نن
رسنن نونمصنوعہنبنانننکنانعزمنکرنننہٹننت نوناسنکنانازالہنکی ن
اپننناکامننظا نمنکنانا نزن ن
ننلوگوںنک نوننظراندا نزنکردیںنےکننج نونآپن ن
اگ نرنآپنا ن
سفارشاتنن
لن
دیننیکنہن،نتاکہنشہ نرنآسٹننےک نلئننایکنایسنانعم ن
لن ن
کنفورسنیکنگائیڈنگنویلیو نزنک نونعمیلنشک ن
ہمارینتجوی نزنریمیجننگنپبلکنسیفٹننٹاس ن
ک۔نہمناسننقصاننک نون
تنےک نلئننجائزہنلینانجاس ن
غنحفاظ ن
سنشہ نرنےکناقداماتنک نونایکویٹن،نممکن نہننقصانناو نرنمجمو ن
سن ن
کنج ن
پیدنانکینانجنانس ن
ننےکنامکاناتنےکنساتھنعوایمنحفاظتنیکنجگہنمٹننکشنبیھننظامناو نرنطریقہنکا نرنپ نرنعملدرآم ندنیکنکوششن
پہنچاننناو نرن/نینانجانوںنک نونبچا ن
لنڈالنناناو نرناسنیکنتزئٹنن نونآرائشنکرننانہن،نتاکہنعوامنیکن
کرنننہٹن۔نہمارنانمقص ندنعوایمنحفاظتنےکناند نرنقابلنتعزی نرنثقافتنےکنطر نزنک نونخل ن
سنعملنک نونہمارےن
کنج نونمعارسنننتحفظنےکنحصولنمٹننآزادانہ،نمعاونناو نرنجام نعنہن۔نا ن
حفاظتنکنانایکنایسناننظامنتشکیلندینانجاس ن
چاہن۔ن
ن
ورکنگنگروپنےکنتیا نرنکردہنابتدانننفریمنورکنیکنبنیا ندنپ نرنریماجننپبلکنسیفٹننٹاسکنفورسنیکنسفارشاتنےکنساتھنچلننان
•

اس شہر کو ایکویئ آفس کو فوری طور پر ایک ملٹ ڈالر یک مایل اعانت مٹ اضافہ کرنا چاہن ،مستند فنڈز کا استعمال کرئ
ہوئ ،توثیق کرئ وال آےل کو تیار کرنا ،ایکویئ آفس ےک عمےل کو جاری بنیادوں پر اس عمل کو نافذ کرئ ےک لئ کاق حد تک
وسعت دی جان۔ رقوم مٹ اضاق کا آغاز ہ۔ ہمٹ اپئ رسمایہ کاری کو اپن وعدوں یک عکایس کرئ چاہن۔

•

سئ کونسل ےک ایجنڈے مٹ آن وایل کوئ بیھ رس اس عمل ےک ذریعہ ایکویئ آفس ےک جائزے س ر
مرسوط ہویک اور وہ منتخب
کرسکئ ہ کہ وہ کون س آئٹمز پر نظر ثائ کرنا چاہتا ہ۔ منشا یہ ہ کہ ایکویئ آفس عوایم تحفظ یک سفارشات ،پولیسنگ
ر
معایس ترق کو ترجیح دے گا۔
( APDبجٹ اور معاہدہ سمیت) ،پبلک ہیلتھ ،رہائش اور

•

ایکویئ آفس کو کیس بیھ رس کا جائزہ لین ےک ایجنڈے مٹ رکھے جان س  30دن قبل اس کا جائزہ لینا چاہ گا جو کونسل کو اطالع
دیتا ہ۔ اس ےک بعد ایکویئ آفس کا جائزہ ایجنڈا آئٹم ےک ساتھ پوسٹ کیا جان گا۔
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•

ایکویئ آفس ےک نمائندے کو اس رس ےک بارے مٹ عوایم گواہ س قبل شیڈول میٹنگ ےک دوران سئ کونسل ےک پاس بطور گواہ
ایکویئ ریویو ےک نتائج پیش کرئ ےک لئ جگہ دی جائ چاہن۔

لنٹولنک نونمندرجہنذیلنفریمنورکنپ نرنبناینانجانننگنا:نن
توثیقنکرنننوا ن
مرحلہن1ن
تاری خناو نرنمشبکہنتفہیمنیکنج نڑنمٹننپڑیں  -منظم نسل پرسئ ےک تناظر مٹ ایک تاریخ تجزیہ کریں۔ کیا یہ منصوبہ ایک ایےس
نظام ےک ساتھ منسلک ہ جےس جان بوجھ کر دورسے گروہ اور کیپیٹل کو فائدہ پہنچان ےک لئ کیس ایک گروہ کو نقصان اور
ظلم کو برقرار رکھن ےک لئ بنایا گیا تھا؟ پالیسیوں ،طور طریقہ کاروں اور کلیدی فیصلوں ےک اثرات اور متاث کیا ہٹ؟
مرحلہن2ن
لنمراکز  -یہ جانئ ےک لئ کہ کون سب س زیادہ نقصان اٹھان واال ہ یا کس
سنزیادہنبراہنراستننقصانناٹھانننوا ن
سنسبن ن
سسٹمن ن
پر منق اثر زیادہ ہوا ہ ،ڈیمو گرافکس ےک حساب س الگ الگ کیا گیا ڈیٹا اکٹھا کریں۔ یہ جانئ ےک لئ بیھ ڈیٹا کا تجزیہ کریں کہ
کس کو فائدہ پہنچا ہ۔
مرحلہن3ن
ر
معارسے ےک ساتھ مل کر کام کرئ،
کمیونٹننیکنشمولیتنےک نلئننایکنقابلنرساننناو نرنرسیکنتخلیقننطریقہنکا نرنکنانآغا نزنکریں۔
مسائل کو حل کرئ اور ڈیزائن کرئ ےک طریقہ کار کو اپنان کا عزم کرےک نظام ےک ذریعہ سب س زیادہ براہ راست نقصان اٹھان وال
افراد کو توجہ کا مرکز بنائٹ۔ یہ طریقہ کار قابل رسائ اور شفاف ہونا چاہن اور اس طریقہ کار کو زبان تک رسائ یک خدمات،
ڈیجیٹل رسائ ،وظائف ،اور ررسکت ےک لئ رکاوٹوں کو دور کرئ ےک لئ دیگر کوششوں کو یقیئ بنا کر حاصل کیا جاسکتا ہ۔
مرحلہن4ن
سننمٹٹن  -ہم کس لئ مسئےل کو حل کرئ یک کوشش کر رہ ہٹ؟ ہم اس مسئلہ یک مشتکہ تفہیم کو
جامعنبنٹنناو نرناصلنوج نہن ن
واضح طور پر تشکیل دین اور تیار کرئ ےک لئ ان لوگوں یک قیادت یک پتوی کس طرح کریں ےک جو پر تعزیری اور نقصان دہ نظاموں
ٓ
س سب س زیادہ براہ راست متاثر ہوئ وال ہٹ؟ بنیادی وجہ کا تجزیہ کریں اور ایےس جامع اپشت اور متعدد حل تالش کریں جن ےک
ذریعہ س مطلوبہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہ۔
مرحلہن5ن
ُ
سنرسمایہنکارینک نونختمنکریں  -سب س زیادہ براہ راست نقصان اٹھان والوں ےک لئ غت ارادی منق
لننظاموںن ن
بنننوا ن
بن ن
نقصاننکنانسب ن
اثرات اور نتائج یک پہنچان کرئ کیلن پروجیکٹ یا پروگرام کا تجزیہ کریں۔ کیا ان غت ارادی نتائج یک نشاندہ کرئ مٹ مدد کرئ ےک لئ
کمیونئ ایک گہرے اور معئ خت سطح پر مشغول ہوئ ہ؟ کیا تشکیل دن گئ حل اور حکمت عمیل ےک ساتھ ممکنہ منق نتائج یک
وجوہات کو جانئ ےک لئ ماڈلنگ کروائ گئ ہ؟
مرحلہن6ن
کمیونٹنناحتسابنکنانقیامنکریں  -آپ احتساب کو کس طرح س یقیئ بنائٹ ےک ،بات چیت کیےسکریں ےک ،اور نتائج کا اندازہ کیےس
لگائٹ ےک؟ کیا یہ پروجیکٹ پائیداری اور طویل مدئ غور و فکر یک عکایس کرتا ہ؟ کیا اس رصف نقصان کو کم کرئ ےک لئ تشکیل
دیا گیا ہ یا اس س مساوات کو بیھ فروغ مےل گا اور کیا یہ ان لوگوں کا انجام بخت کرے گا جنہٹ تاریخ اعتبار س سب س زیادہ
نقصان ہوا ہ؟
چاہن:نن
ن
دینن
لیننےکنعملنک نونالزیمنطو نرنپ نرن ن
وہنسواالتنجننےکنجواباتنایکویٹننآفسنےکنجائزنہن ن
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•

خدمات کو پہنچان یا مخصوص وسائل یک تعینائ ےک لئ ہمارے سامئ سب س بڑے چیلنجز  /رکاوٹٹ کون یس ہٹ؟

•

کیا یہ تجویز ایک ایسا پروگرام ڈیزائن اور ڈلیوری فراہم کرئ ہ جو آپ یک جانب س شناخت کردہ سب س مشکل
چیلنجز  /رکاوٹوں کو براہ راست حل کرے؟

•

اعداد و شمار ہمٹ اس ضمن مٹ کیا بتان ہٹ کہ کون اس خدمت یا رصورت ےک لئ سب س زیادہ رصورت مند اور
خطرے مٹ کون ہ؟

•

کیا یہ پروگرام کاق ارادی طور پر اس طرح س ڈیزائن کیا گیا ہ کہ یہ سب س زیادہ رصورت مند افراد کو براہ راست
وسائل فراہم کرے؟
ٓ
کیا اعداد و شمار کو دستیاب نسل اور جغرافیہ یک بنیاد پر الگ الگ کیا گیا ہ ،اور کیا اپ اس ڈیٹا س فائدہ
ُ
اٹھا رہ ہٹ؟

•

کیا زندہ تجربہ رکھن وال افراد اور براہ راست متاثر ہوئ وال افراد آپ ےک پروگرام ڈیزائن کا ایک حصہ تھے؟

•

کیا آپ ےک پاس رصورت ےک مطابق درست منصوبہ بندی کرئ ےک لئ مؤکلوں س ان ےک تجرئ ےک بارے مٹ مستقل طور
پر رائ لین کا کوئ طریقہ کار ہ؟ (یہ ہمٹ بتاتا ہ کہ اگر دکاندار واقعتا کمیونئ یک رصوریات کو اور اس بات یک باریگ کو
اچھے س سمجھتا ہ اور اس یک اہمیت کو یقیئ بناتا ہ کہ اس بات کو یقیئ بنان ےک لئ کس چت یک رصورت ہ کہ
جملہ خدمات ان لوگوں کو مؤثر طریق س فائدہ پہنچائٹ جن کو ان یک رصورت ہ)

•

کس ےک پاس پہےل ہ رسائ ہ ،رصورت س زیادہ سہولیات ہٹ ،یا فوائد ہٹ؟

•

خدمات یک فراہم کرئ واال اہلکار دکھن مٹ کیسا ہ؟

•

کیا وہ سب س زیادہ خطرہ وایل آبادیوں ےک ساتھ منسلک ہوئ ےک مجاز ہٹ؟

•

کیا ان ےک کمیونئ ےک ساتھ اچھے رشئ ہٹ اور کیا وہ واقیع ان لوگوں تک پنچن ےک قابل ہٹ جو سب س زیادہ
رصورت مند ہٹ؟

•

ُ
اس تجویز ےک بعض غت ارادی نتائج کیا ہو سکئ ہٹ؟ (مثال ےک طور پر :ماسک پہنئ یک سفارش یک جائ ہ ،لیکن ان سیاہ
فام مردوں ےک لئ اس کا کیا مطلب ہ جو پہےل س ہ ریاست یک نگرائ ،شک ےک دائرے اور تشدد کا شکار ہٹ؟)

•

کیا کمیونٹیوں ےک لئ کوئ ایےس موجودہ منق نتائج یا تفاوت موجود ہٹ
جو اس تجویز مٹ مجوزہ مقاصد یا طریقہ کار یک وجہ س متاثر ہوں ےک؟

•

آپ اس تجویز یا طریقہ کار ےک ذریعہ کون س نتائج مرتب کرنا
چاہن ہٹ؟

•

مزی ندناعدا ندن نونشما نرناو نرنمعاوننموا ندن(اختیارینضورتنےکنمطابق)ن
•

ننhttps://docs.google.com/presentation/d/1vEQhSQVwpatXnUS6_gCtlY4QuLo-W3UgETpk9TWHauU/edit?usp=drivesdk
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تشد ندنسنبچنننوالنافرا ندنےک نلئننخدماتناو نرنتشد ندنیکننروکنتھامنےکن
لئننورکنگنگروپن
 APDےک اندر بیھ اور باہر بیھ تشدد س بچ جان وال افراد یک خدمات کو بہت بنان ےک مواقع یک تالش کرنا۔ بہت ہ کم بچ جان وال افراد
قانون نافذ کرئ وال اداروں یک جانب س ان ےک ساتھ یک جان وایل بدسلویک یک رپورٹ کرئ ہٹ پھر بیھ تشدد کو کم کرئ ےک لئ اتئ سارے
وسائل اس محکےم ےک ذریع استعمال کئ گئ ہٹ۔ ہم امید کرئ ہٹ کہ ہم ان طریقوں یک تالش کریں ےک جن ےک ذریعہ متاثرین  /بچ جان وال
افراد ان وسائل تک رسائ حاصل کرسکٹ۔
رابطہ:
امینڈا لیوس amichellewis@gmail.com
نن
ممبا ن
ورکنگروپنےکن ر
ٓ
اجا گیت SAFE -
کاچینہ کالرک  APD -وکٹیم رسورس
ٹریشیہ فوربس  -کرائم رسوائورس فار سیفئ اینڈ جسٹس
کورٹئ سنٹانا Survive2Thrive -
جیئ بلیک۔  SANEنرس
فرح مسقدین۔  OPOےک ڈائریکت
ٓ
نیوا فرنانڈیز  DA -افس یک متاثرین ےک لئ خدمات ےک منیجر
ُ
جٹ مارگولت۔ انڈوئنگ وائٹ ُس رتیمیس آسٹ
شییل ایگر۔ ٹیکساس رریو گرانڈے لیگل ایڈ ،بندوق ےک تشدد ےک لئ ٹاسک
فورس اور خاندائ تشدد ےک لئ ٹاسک فورس

 Power to Pollsآرٹ کا کام
از ریچیلے دُوازو
ماخذ از Amplifier Art

ایلوئیس سیپیڈا  -مشن کیپیٹل ،ٹیکساس یک سابقہ
مہاجرین ےک لئ خدمات
ایمیل لیبالنک  -ٹریوس کاؤنئ کا CASA
جویل سویئ  -کاؤنئ اٹارئ کا دفتDVHRT ،
نور زیڈ ےک  -آسٹ کا سیکس ورکر آؤٹ ری چ پروجیکٹ
کوئ گتہارٹ  APD-وکٹیم رسورس
امانڈا مشیل لیوس  -رسوائور جسٹس پروجیکٹ
ٓ
دیپیکا موڈایل۔ ایشٹ فیمیل سپورٹ رسورس اف آسٹ اینجل
کتول – MEASURE
میگ میک گیفرٹ ۔  UTMBتشدد یک روک تھام ےک لئ سنت
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ورکنگنگروپنیکناقدا نرنیکنرہنمانننکرننانن
•
•

ل  -ہم تشدد س بچ جان والوں یک تعریف یہ کرئ ہٹ کہ وہ کمیونٹیاں ،خاندان اور وہ افراد جو تشدد س
ننوا ن
متاثرین/ننزندہنبچنجا ن
ُ
ی
متاثر ہوئ ہٹ ،بشمول ان ےک جو کوئ نقصان پہنچن کا دعوی کرئ ہٹ۔
ُ
ہیلنگنجسٹس  -ھمارا ماننا ہ کہ تشدد س بچ جان وال تمام افراد اور ان ےک اہل خانہ کو اس س ابھرئ کا موقع ملنا چاہن
کیس بیھ ایےس طریق س جےس وہ اپن لئ ٹھیک محسوس کرئ ہوں۔
•

ر
پیدائیس صدم اور تشدد
کارا پیج ےک مطابقِ ،ہیلنگ جسٹس ایک ایسا فریم ورک ہ جو اس چت یک نشاندہ کرتا ہ کہ ہم
زیر عمل
ےک جامع رنگ مٹ جواب کیےس دے سکئ ہٹ اور اس مٹ مداخلت کیےس کر سکئ ہٹ اور ایےس اجتمایع طریقوں کو ر
النا جو ہمارے جسموں ،دل اور دماغ پر ڈھان جان وال ظلم و ستم ےک اثرات کو متاثر اور تبدیل کرسکئ ہٹ۔ شفایائ ےک
وسائل کو مرکز ےک اختیار س باہر رکھنا اور آسٹ یک مختلف رصوریات کو پورا کرئ ےک لئ ان مٹ اضافہ کرنا رصوری ہ۔ اس
وقت ،کئ لوگ جنہٹ کیس نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہ ان ےک پاس بہت ہ کم ایےس آپشن ہٹ جن ےک لئ پولیس رپورٹس یک
رصورت نہٹ ہ۔ آسٹ کو قویم  TAفراہم کندگان ےک تعاون س ایک اجتمایع نگہداشتِ /ہیلنگ جسٹس حکمت عمیل بنان
پر غور کرنا چاہن۔

•

غبنمنفعٹنناو نرنسسٹمنکناناحتساب  -ہم جانئ ہٹ کہ سفید فام لوگوں یک باال دسئ خدمات یک
سنباہ نرن ن
مجرمانہنقانوننننظامن ن
فراہم پر اثر انداز ہوئ ہ؛ وہ تنظیمٹ جو شہر یک جانئ س فنڈز حاصل کرئ ہٹ ،خاص طور پر نظر ثائ ےک عمل ےک ذریع،
ُ
انہٹ مستقل ایکویئ ےک تجزیہ ےک ساتھ ایکویئ یک تشخیص ےک عمل س بیھ گزرنا چاہن۔ کمیونئ ےک لئ مخصوص کام کرئ ےک
ُ
ُ
لئ رصف ان پروگراموں کو ہ مایل اعانت فراہم یک جائ چاہن جنہٹ کمیونٹیاں چالئ ہٹ یا وہ ان ےک لئ ہٹ۔

•

طنتداببن  -ہم سمجھ سکئ ہٹ کہ صدمات اور نقصان کاق لوگوں مٹ پھیل چک ہٹ؛ ہمٹ یہ
عالمگبناحتیا ن
ن
صدمنےک نلئنن
مانئ ہوئ کام کرنا چاہن کہ ہم جس ےک ساتھ بیھ ملوث ہو رہ ہٹ وہ ممکنہ طور پر نقصان کا شکار  /نقصان س بچ جان واال
فرد ہو سکتا ہ۔

•

ہ  -ثقافئ طور پر -ثابت قدیم عطا کرئ وال پروگرام اور تنظیمات نہ
ےکنخالفنکامندرااصلنانسدا ندنتشد ندنکنانکامن ن
نسلنپرسٹنن ن
رصف شفا یائ ےک لئ اہم ہٹ بلکہ یہ نقصان اور تشدد یک روک تھام ےک لئ بیھ اتئ ہ رصوری ہٹ۔ ظلم یک مختلف اقسام
تشدد یک جڑ بنئ ہٹ؛ ہم ظلم کو ختم کئ بغت تشدد کا خاتمہ نہٹ کرسکئ ہٹ۔

سفارشاتنن
نوٹ :درج ذیل سفارشات رصف ابتدائ سفارشات ہٹ۔  SSVVPورک گروپ تسلیم کرتا ہ کہ ہمارا شہر تشدد س بچ جان والوں ےک لئ کیےس
حفاظئ اقدامات تشکیل دیتا ہ اور مستقبل مٹ ہوئ وال تشدد کو کیےس روکتا ہ ،اس چت یک مکمل طور پر نظر ثائ کرئ ےک لئ کئ مہین
لگ سکئ ہٹ۔ یہ خاص طور پر اس وقت سچ لگتا ہ جب ہم کمیونئ ےک ممتان یک طرف س مکمل رائ دہائ ےک ساتھ باہم اتفاق س مٹ
کام کرئ یک ذمہ داری کو سنجیدیک ےک ساتھ لین ہٹ۔ ہم تجویز پیش کرئ ہٹ کہ ان ابتدائ سفارشات کو مزید مکمل طور پر تشکیل دین ےک
لئ اور اس پر عمل درآمد کرائ یک منصوبہ بندی کرئ ےک عمل ےک لئ مزید وقت اور فنڈنگ مختص یک جان۔
کمیونئ پر مبئ
نوٹ SSVVP :ورک گروپ اس بات س بخوئ واقف ہ کہ عوایم تحفظ پر نظر ثائ کرئ اور تشدد ےک متاثرین ےک بارے مٹ زیادہ تر عوایم
گفتگو متاثرین ےک لئ خدمات اور  APDےک کاموں کو علیحدہ کرئ ےک امکان ےک اردر گرد ہ ہو رہ ہ۔ اس معامےل پر ورک گروپ یک
سفارشات اس دستاویز ےک آسٹ ےک اندروئ شہر وال سیکشن مٹ مالحظہ یک جا سکئ ہٹ۔ تاہم ،ورک گروپ تاکید ےک ساتھ یہ تجویز دیتا
ٓ
ہ کہ شہر کو اسٹ مٹ متاثرین اور زندہ بچ جان والوں یک خدمات ےک بارے مٹ زیادہ وسیع پیمان پر سوچنا چاہن ،اور یہ سمجھنا چاہن کہ
اس وقت متاثرین ےک لئ خدمات کو جس طرح س تشکیل دیا گیا ہ ،وہ ایک بڑی پائ کا رصف ایک ٹکڑا ہٹ۔ اس ایک ٹکڑے کو مجرمانہ
قانوئ نظام ےک اندر اور باہر مختلف وسائل ےک مابٹ مزید تقسیم کرئ یک کوشش کرئ یک بجان ،شہر کو چاہن کہ وہ بچ جان وال افراد ےک
ُ
عالج ،اور نقصان یک بحایل اور مرمت ےک لئ ق الحال دستیاب فنڈز یک کل مقدار کو مزید وسیع کرے۔ ہماری سفارشات مٹ موجودہ متاثرین
ےک لئ خدمات یک فنڈنگ مٹ کیس بیھ قسم یک کم کئ بغت مجرمانہ قانوئ نظام س باہر ےک وسائل ےک لئ نمایاں مقدار مٹ رقم مختص
کرنا بیھ شامل ہ۔
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 SSVVPورک گروپ تسلیم کرتا ہ کہ ہمارے موجودہ پولیسنگ ےک نظام یک وجہ س رونما ہوئ وال نسل پرستانہ تشدد اور کمیونئ کو
پہنچن وال نقصانات کا مطلب یہ ہ کہ آسٹ مٹ بہت سارے ایےس لوگ موجود ہٹ جو حل تالش کرئ ےک لئ مجرمانہ قانوئ نظام تک
رسائ حاصل نہٹ کرسکئ ہٹ اور حاصل نہٹ کریں ےک۔ چنانچہ ایس مناسبت س SSVVP ،ورک گروپ تجویز پیش کرتا ہ کہ شہر کمیونئ
پر مبئ خدمات یک تعداد مٹ تتی س اضافہ کرئ ےک لئ مایل اعانت فراہم کرے جو خدمات ایےس لوگوں کو تعاون فراہم کرئ وایل ہوں جو
ُ
مجرمانہ قانوئ نظام تک رسائ حاصل نہٹ کریں ےک۔ ہم سفارش کرئ ہٹ کہ ان فنڈز کو پولیسنگ ےک ان مص سسٹمس س نکال دیا جانا
چاہن جن یک شناخت گشت اور نگرائ ورک گروپ ن رسمایہ کاری کو ختم کرئ ےک طور پر یک ہ۔ کمیونئ پر مبئ ان خدمات کو پوری طرح
ُ
س مایل اعانت اور وسائل فراہم کئ جان چاہن ،وہ ثقافئ طور پر جواب دہ ہونا چاہن ،وہ پورے شہر مٹ موجود ہوئ چاہن ،اور ان ےک
پاس زبان اور اہلیت یک مکمل رسائ ہوئ چاہن اور ایسا عملہ ہونا چاہن جن کو فوائد ےک ساتھ مناسب اجرت دی جائ ہ۔
ُ
ٓ
 SSVVPورک گروپ کمیونئ ےک لئ اپشت یک تعداد وسیع کرئ کو ان زندہ بچ جان والوں ےک لئ ایک راسئ ےک طور پر تصور کرتا ہ جو کہ
جرائم ےک متاثرین ےک لئ معاوضہ فنڈ اور دیگر زندہ بچ جان والوں ےک لئ خدمات جن ےک لئ ق الحال مجرمانہ قانوئ نظام ےک ساتھ زندہ بچ
جان والوں ےک تعاون یک رصورت ہوئ ہ ،ےک ذریعہ دستیاب مختلف قسم یک طئ ،مایل اور دیکھ بھال وال وسائل اور خدمات تک رسائ
حاصل کرئ ےک لئ مجرمانہ نظام ےک ساتھ تعاون نہٹ کر رہ ہٹ۔ ایس ےک مطابق ،یہاں تجویز کردہ کمیونئ پر مبئ تمام آپشت تک رسائ
ےک لئ کبیھ نہٹ مجرمانہ قانوئ نظام ےک ساتھ تعاون یک رصورت نہٹ ہوئ چاہن۔ مزید یہ کہ ،تمام مایل تعاون حاصل کرئ وال اقدامات
کو یہ یقیئ بنانا چاہن کہ الزیم رپورٹنگ یک پالیسیاں اور طریقہ کار مساوی ہوں اور ریاست ٹیکساس ےک تقاضوں س زیادہ پہنچ س باہر نہ
ہوں۔ شہر ےک ذریعہ مایل تعاون حاصل کرئ وال تمام کمیونئ پر مبئ آپشت کو چاہن کہ وہ"انتسیکٹنگ سسٹمز مٹ تعزیری اور نقصان دہ
ثقافت کو جڑ س اکھاڑ پھینکئ وال" ورکنگ گروپ یک جانب س تجویز کردہ عمل یک پتوی کریں۔مندرجہ ذیل کمیونئ پر مبئ سفارشات ان
اقدامات ےک متعلق ہٹ جو آسٹ مٹ ایک ایسا ماحول پیدا کرئ ےک لئ کوشش کریں یک جس مٹ تشدد س بچ جان وال تمام افراد کودیکھ
بھال اور مادی مدد تک رسائ حاصل ہو۔
کمیونئ روٹیڈ سیفئ گرانٹ پروگرام
عوایم تحفظ پر نظر ثائ وال ٹاسک فورس یک آزادی ےک لئ ُپرعزم ہوئ ،جامع کمیونئ یک حفاظت ،رسائ ،اور نقصان پہنچان وال نظامو
کنمستقلنکمیونٹننروٹی نڈنسیفٹنن
چاہننکہنوہنای ن
ن
ںےس علیحدیک ،ےک اقدار ےک موافق  SSVVPورک گروپ تجویز دیتا ہ کہ شہ نرنآسٹننک نون
سنوابستہن
سننمٹئنناو نرنمستقبلنک نونمحفوظنبنانننےک نلئننثقافٹننطو نرنپ نرنذمہندار،نکمیونٹنن ن
گرانٹنپروگرامنقائمنکرے،نتاکہنوہنتشد ندن ن
زیر قیادت چلئ وایل روک تھام اور مداخلت یک
اقداماتنک نونمایلناعانتنفراہمننک نرنس ن
ک۔ کمیونئ روٹیڈ سیفئ گرانٹ پروگرام کمیونئ ےک ر
کوششوں مٹ رسمایہ کاری کرے گا جن کا مقصد کمیونئ یک حفاظت کو تشکیل دینا ہ۔ یہ تحفظ پیدا کرئ ،نقصانات یک بھرپائ کرئ ،اور
ُ
تشدد کو روکن ےک لئ موجودہ زمیئ سطح پر کام کرئ وایل کمیونئ پر مبئ حکمت عملیوں کو فروغ دیگا اور ان یک حمایت کرے گا۔ یہ
کمیونئ یک حفاظت یک حکمت عمیل کو مضبوط بنان ےک لئ اپن طریقہ کاروں اور صالحیتوں کو تشکیل دین مٹ کمیونئ ےک ممتان یک بیھ
حمایت کرے گا۔
خاص طور پر ،ہم تجویز دین ہٹ کہ شہر کم س کم ساالنہ  $350000ڈالر یک مالیت کا ایک کمیونئ روٹیڈ سیفئ گرانٹ پروگرام قائم کرے
جو کمیونئ گروپس کو ان تٹ شعبوں مٹ س کم از کم ایک مٹ امید افزا اقدامات یک قیادت کرئ ےک لئ مایل اعانت فراہم کرے گا:
•

حفاظت اور فوری خت ختیت

•

نقصان س صحت یائ اور تالق

•

روک تھام  -تشدد س پاک مستقبل ےک لئ بیج لگان

ایوارڈ
گرانٹ ایوارڈز کم س کم دو سال ےک لئ اور زیادہ س زیادہ چار سال ےک لئ ہوں ےک۔ تنظیمٹ دوبارہ درخواست دے سکئ ہٹ۔
انتظامیہ
 SSVVPورک گروپ سفارش کرتا ہ کہ یہ گرانٹ فنڈ آسٹ پبلک ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ ( )APHےک زیر انتظام ہونا چاہن۔ ہماری تجویز ہ کہ
ُ
 APHفنڈنگ کو ان تنظیمات ےک لئ قابل رسائ بنان رکھن ےک لئ
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جن یک قیادت اییس کمیونٹیاں کر رہ ہٹ اور جن ےک کام اییس کمیونٹیوں ےک لئ ہٹ جو تشدد اور پولیسنگ ےک متشدد نظام س سب
س زیادہ متاثر ہٹ ،ایکویئ آفس ےک مئ گرانٹ پروٹوکول پر عمل کرے۔
اہل تنظیمٹ
اییس تنظیمٹ اور گروپس اس ےک لئ اہل ہٹ جن کا بنیادی مقصد نسل پرسئ ،غربت اور روایئ پولیسنگ ےک نظام ےک تشدد اور نگرائ س
ُ
سب س زیادہ متاثر ہوئ وال افراد اور کمیونٹیوں ےک ساتھ ثقافئ بنیادوں پر کام کرنا ہ۔ درخواست دہندگان ےک لئ رصوری نہٹ ہ ان کا
ُ
تعلق  )3( c501تنظیموں س ہو؛ ہماری تجویز ہ کہ  APHفنڈنگ کو ان تنظیمات ےک لئ قابل رسائ بنان رکھن ےک لئ جن یک قیادت اییس
کمیونٹیاں کر رہ ہٹ اور جن ےک کام اییس کمیونٹیوں ےک لئ ہٹ جو تشدد اور پولیسنگ ےک متشدد نظام س سب س زیادہ متاثر ہٹ،
ایکویئ آفس ےک مئ گرانٹ پروٹوکول پر عمل کرے۔
درخواست دہندگان ےک لئ رصوری ہ کہ وہ ان کمیونٹیوں پر اپن کام مرکوز کریں جو جیلوں یک صنعئ عمارتوں س سب س زیادہ براہ راست
ر
سودییس ،الطیئ ،ایشیائ امریگ ،LGBTQIA+ ،تارکٹ وطن ،نوجوان ،معذور افراد اور غریب آبادیاں۔
متاثر ہٹ؛ خاص طور پر سیاہ فام،
ُ
درخواست دہندگان کو یہ ظاہر کرئ ےک لئ کہا جان گا کہ ان یک تجویز کردہ کوششٹ اور خود ان یک تنظیمٹ ،دونوں ہ اس مقصد یک
عکایس کیےس کرئ ہٹ۔
اہل رسگرمیاں
ہر موضوع ےک تحت اہل رسگرمیوں مٹ شامل ہٹ ،لیکن ان تک ہ محدود نہٹ:
تن
خبنخبی ن
حفاظتناو نرنفورین ن
اس رسگریم ےک شعبوں درج ذیل مثالٹ شامل ہو سکئ ہٹ:
•

بحران مٹ مداخلت

•

متاثرین /بچن والوں ےک لئ ہنگایم فنڈز

یانناو نرنتالفنن
سنصحتن ر ن
نقصانن ن
اس رسگریم ےک شعبوں درج ذیل مثالٹ شامل ہو سکئ ہٹ:
•

انقالب پذیر انصاف ےک رسکلس

•

ِہیلنگ رسکلس

•

پوڈ میپنگ

نن
سنپاکنمستقبلنےک نلئننبیجنلگا ن
روکنتھامن ن-نتشد ندن ن
اس رسگریم ےک شعبوں درج ذیل مثالٹ شامل ہو سکئ ہٹ:
•

ر
معایس طور پر بااختیار بنانا
ّ
کلچرل ُروٹیڈ والدین  /خاندان ےک لئ امداد

•

کمیونئ ڈیفنس زونز

•

زیر ہدایت چلئ وایل تربیت یا نیٹ ورکنگ ےک اخراجات قابل اجازت ہوئ چاہن ،تاکہ
اس ےک عالوہ ،پراجیکٹ یک خدمت مٹ کمیونئ ےک ر
زمیئ سطح پر کام کرئ وال گروپس اپئ صالحیتوں کو اس طرح س استوار کرسکٹ جیسا وہ رصوری اور فائدہ مند سمجھن ہٹ۔
کمیونئ احتساب
 SSVVPورک گروپ سفارش کرتا ہ کہ گرانٹ ایوارڈ ےک تمام فیصےل  APHعمےل ےک ممتان ،ایکویئ آفس ےک عمےل ےک ممتان اور کمیونئ ےک
ممتان پر مشتمل ایک کمیونئ ریویو پینل یک جانب س لئ جائٹ۔ ایکویئ آفس ےک لئ مختص یک گئ بجٹ یک رقم (اور دیگر کیس بیھ
حصہ لین وایل شہر یک تنظیم ےک لئ) جائزہ لین ےک عمل مٹ حصہ لین ےک بڑھئ ہوئ کام ےک بوجھ یک حمایت کرئ ےک لئ بڑھائ جائ
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چاہن ۔ نظرثائ پینل پر موجود کمیونئ ممتوں کو ان یک ررسکت ےک لئ مایل اعانت فراہم یک جان یک اور ان مٹ تنظیموں یک نمائندیک شامل
یک جائ چاہن جن یک قیادت مٹ اور سب س زیادہ متاثر لوگوں یک نمائندیک یک جان یک۔ آئندہ برسوں مٹ ،گرانٹ وصول کنندگان فنڈز ےک
موجودہ چکر ےک اہل نہٹ ہٹ ،اضاق معاوےص یک فراہم ےک ساتھ ،جائزہ پینل پر بیھ کام کرسکٹ ےک۔
درخواست کا عمل جتنا ممکن ہو کم رکاوٹ ہونا چاہن۔ گرانٹ جائزہ لین والوں کو پروجیکٹ ےک امکائ اثرات یا نتائج یک بنیاد پر ایپیل
کیشت کا جائزہ لین ےک لئ تربیت دی جائ چاہن ،اس پر نہٹ کہ درخواست کتئ اچیھ طرح س پالش ہوسکئ ہ۔ پیشہ ورانہ گرانٹ
مصنف نہ ہونا درخواست دہندگان ےک لئ رکاوٹ نہٹ بننا چاہن۔

کمیونئ یک روٹیڈ سیفئ گرانٹ پروگرام وقتا فوقتا تشخییص عمل س ر
مرسوط ہونا چاہن جس مٹ کمیونئ ےک ممتوں یک جانب س سب س
زیادہ تشدد س متاثرہ افراد یک خاطر خواہ معئ خت ررسکت شامل ہ۔
ٹراما ریکوری سینت ( )TRCماڈل
SSVVPنورکنگروپنسفارشنکرتنانہننکہ شہر کو ،ایک ٹراما ریکوری سینت ( )TRCیک تعمت کرئ ےک لئ ،تشدد س بچاؤ ےک دفت ےک ذریعہ 1 ،ن$ن
ملٹننڈالر یک مایل اعانت فراہم کرئ چاہن۔  TRCsمجرمانہ قانوئ نظام ےک ساتھ کیس بیھ قسم یک وابستگ یا امیگریشن یک حیثیت ےک
قطع نظر ،تمام ُپرتشدد جرائم س بچ جان وال افراد ےک لئ مفت ،ثقافئ طور پر جواب دہ صدم س آگاہ س متعلق تھرائ اور کیس
مینیجمنٹ فراہم کرئ ہٹ۔  TRCsاعیل جرائم وال عالقوں مٹ واقع ہٹ تاکہ ان متاثرین یک خدمت یک جاسےک جو اکت دورسی خدمات تک
نہٹ پہنچ پائ ہٹ ،اور وہ زندہ بچ جان والوں یک رصوریات کو حل کرئ ہٹ جنہٹ روایئ طور پر بہت کم سمجھا جاتا ہ ،جیےس لوگ رسک پر
تشدد ،بندوق برداری ،ن گھر افراد ،ایل چ ئ ئ کیو  +کا شکار ،اور رنگٹ طبق ےک تجربات کرئ ہٹ۔ئ آر یس بیھ متعدد جرائم س متاثرہ
متاثرین اور اہل خانہ یک خدمت ےک لئ واقع ہ جو پیچیدہ صدم ےک حامل ہٹ اور انہٹ جامع خدمات یک رصورت ہ۔
برائ مہربائ اتحاد برائ حفاظت و انصاف یک رپورٹ دیکھٹ :ٹروما ریکوری مراکز :ٹیکساس مٹ جرائم س بچن وال افراد کو جانئ یک
رصورت ہ  .آسٹ مٹ ایک جرائم س بچن وال فرد برائ حفاظت اور انصاف ےک ممت برائ آسٹ مٹ ،آستیا ےک امریگ ریاستوں مٹ بیھ
شامل ایڈ ،رائ :ہمارے شہر کو تشدد ےک چکر کو توڑئ ےک لئ مزید اقدامات کرنا ہوں ےک ۔ ٹروما ریکوری سینت ماڈل پر رپورٹ بیھ
دیکھٹ ۔ SSVPن تجویز پیش یک ہ کہ آسٹ ئ آر یس یک تشکیل یک ذمہ داری ان کمیونٹوں ےک لوگوں یک رہنمائ مٹ یک جان جو سب س
زیادہ جرم اور تشدد س متاثر ہوں اور تنظیموں یک قیادت مٹ اور ان لوگوں یک خدمت کریں۔
سیکس ورکر آؤٹ ری چ رسورس
ٓ
ُ
لئن
سفارش:نجنشنکارکنوںنےکنذریعہناو نرناننےک نلئننچالنننجانننوایل،نجنشنکارکنوںنتکناؤٹنری چنیکنخدمتنک نونمایلناعانتنکرنننےک ن ن
پہےلنسالن$460000نپھ نرنساالنہن$260kنجس مٹ درج ذیل چتیں شامل ہٹ لیکن ان تک محدود نہٹ:
 .aدستیاب اعداد و شمار کو مستحکم کرئ ےک لئ کمیونئ مٹ تشدد ےک بارے مٹ رسوے۔
$k200
 .bپیت سپورٹ پروگرامنگ (خراب تاری خ یک فہرست ،پیڈ پیت مانیتشپ) اور باہم امداد – $75k
ٓ
 .cاستیٹ اؤٹ ری چ اور نقصان مٹ کم – $80k
 .dآبادی  -جنیس کام کرئ ،بغت کیس نقصان اور منشیات ےک استعمال س متعلق بدنایم ےک خالف عوایم صحت مہم -
$k30
ر
 .eآسٹ مٹ قانوئ  /طئ /
معارسئ خدمات فراہم کرئ والوں ےک لئ ثقافئ اہلیت یک تربیت $75k -
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ر
معایس خدمات
کمیونئ پر مبئ
سفارش :ہنگایم مایل امداد ےک منصوبوں کو فنڈ یک ایک بڑی رقم مٹ اضافہ کریں۔ محفوظ اور صحت مند ہوئ یک کوشش کرئ وقت
فوری طور پر نقد امداد ایک بنیادی رصورت ہ جس یک نشاندہ تشدد س بچ جان والوں ن یک ہ۔ سب س زیادہ کمزور اور انتہائ
پسماندہ افراد تک پہنچن ےک لئ کم رکاوٹوں ،لچکدار ،ہنگایم مایل مدد ےک لئ بچ جان والوں ےک لئ متعدد راستوں یک فراہم بہت رصوری
ہ۔ بہت ساری ایجنسیاں اور کمیونئ ےک ررساکت دار افراد اور خاندانوں یک مدد ےک لئ اس نوعیت ےک فنڈز کا استعمال تتی س کرسکئ ہٹ،
تشدد ےک نتیج مٹ خود ارادیت کو فروغ دے سکئ ہٹ ،اور ان لوگوں ےک لئ ابتدائ یا جاری سسٹم یک شمولیت یک رصورت کو کم کرسکئ
ہٹ۔ مایل اعانت ےک پروگرام یک موجودہ مثال برج ٹو سیفئ” ،سیف االئنس کا ایک پروگرام ،جو ق الحال شہر آسٹ ےک زیر انتظام ہ۔
سنمایلناعانتنمختصنتقسیمنکرسکئننہٹنناگلنمایلنسالن
ںنیکنتعدا ندنمٹنناضافہنکریںنج نونشہ نرن ن
تندارو ن
 .1اننکمیونٹننرساک ن
اضافنسائٹوںننک نونمایلناعانت ن۔ن
ن
مٹننکمنا نزنکمن5ن
 .aانتظایم بوجھ کو کم کرئ ےک لئ اور اضاق مایل اعانت حاصل کرئ وال ررساکت داروں ےک لئ مرکزی تقسیم کو ایک اختیار
ےک طور پر فراہم کریں اور یہ یقیئ بنائٹ کہ زیادہ تر فنڈز براہ راست مایل مدد ےک خواہاں افراد کو جان ہٹ۔
 .bفنڈز تک رسائ ےک لئ پولیس رپورٹس یا فوجداری قانوئ نظام مٹ دخل اندازی یک رصورت نہٹ ہ۔
فنڈنگ یک سفارش ::
-

 75000ڈالر ق /سال ،ق /سائٹ ،براہ راست مایل اعانت ےک لئ  x 6 (1موجودہ 5 ،اضاق)
ایجنسیوں = 450000نڈال نر

-

مربوط تقسیم یک حمایت ےک کوآرڈینیشن اور انتظایم اجزاء ےک لئ ،اور  /یا  FTE/PTEsےک لئ اضاق فنڈز مختص کریں
اگر ایجنسیوں ےک عمےل ن ان کو خود تقسیم کیا تو  x 6 (1موجودہ  2 ، FTEاضاق) = 225000نڈال نر

صنمایلنامدا ندنےکنفنڈ نزنےک نلئنناہلیتنک نونوسیعنکریں ،تاکہ افراد اور کنئ یک
 .1تشد ندنکنانشکا نرن/نبچنجانننوالتمامنمتاثریننےک نلئننمخت ن
ایک بڑی تعداد حفاظت اور عالج معالج تک رسائ حاصل کرئ ےک لئ ان پیسوں کو بروئ کار السےک۔
پارس،نانن
سنمنسلکنکیپنمیب نون ن
سنوابستہننقلن نونحملنتکنآساننرسانننفراہمنکریں،نبشمولنمفتناو نرندلنیکنگہرائیوںن ن
 .2شہ نرن ن
صنمایلنامدا ندنےکنفنڈ نزنبانٹنرہننہٹن ن۔ن
منصوبوںن/نافرا ندن/نایجنسیوںنتکنج نونمخت ن
  150-100ق  /سال ،ق  /سائٹیہ سفارش یک جائ ہ کہ شہر فری فریم مٹ بیان کردہ کچھ سفارشات کو شامل کرے اعتماد س بچ جان وال افراد :ایک موثر اور جامع
نقد امداد پروگرام یک تشکیل ان وسائل کو تخلیق کرئ وقت اطالع دیں۔ فنڈ ہونا چاہن:
-

ہر طرح ےک تشدد س بچ جان وال افراد کو ثقافئ جڑ وایل کمیونئ تنظیموں اور ررساکت داروں ےک ذریع ان فنڈز تک رسائ حاصل
کرئ ےک لئ متعدد مقامات دیں جو پورے شہر مٹ آسائ س قابل رسائ ہٹ

-

ےک متعدد اختیارات شامل کریں کیےس افراد مٹ نقد امداد تقسیم یک جاسکئ ہ (سابقہ افراد کیلن)
کاق ،نقد رقم ،وینمو ،بینک اکاؤنٹس یک رصورت نہٹ ہ)،

-

سب س پسماندہ افراد (جو لوگ  + LGBTQIAاور  BIPOCےک طور پر شناخت کرئ ہٹ) ےک لئ فنڈز یک ایک مقررہ رقم
محفوظ کریں،
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-

فنڈز حاصل کرئ ےک لئ ثبوت یا اہلیت یک رصورت نہٹ ہ،

-

لچکدار رہٹ جس ےک بغت کوئ تار جڑا ہوا ہ،

-

متاثرین  /زندہ بچ جان وال افراد ےک لئ ان فنڈز س شفا یائ ےک وسائل تک رسائ حاصل کریں ،رصف
حفاظت ےک فوری وسائل نہٹ ،

-

افراد کو کیس تنظیم ےک مؤکل بنن یا تقسیم سائٹ ےک ساتھ۔ شامل رہن یک رصورت نہٹ۔

-

اگر رصورت ہو تو ایس دن ،گھنٹوں ےک اندر ،جلدی س تقسیم کرئ ےک قابل ہوجائٹ

ق الحال ،برج ٹو سیفئ (ئ ئ ایس) ایک شہر س تعاون یافتہ پروجیکٹ ہ ،جس کا انتظام سیف االئنس مٹ کیا جاتا ہ ،جو گذشتہ چھ
ماہ مٹ گھریلو تشدد ،جنیس زیادئ ،اور  /یا انسائ سمگلنگ کا سامنا کرئ وال افراد کو ایک وقت یک مایل اعانت فراہم کرتا ہ۔  BTSےک
ر
رہائیس درخواست یک فیس ،ایک وقت کا کرایہ یا ڈپازٹ ،ہوٹل مٹ قیام ،امریکہ
فنڈز کا استعمال مختلف کاموں ےک لئ کیا جا سکتا ہ جیےس
مٹ کیس بیھ پناہ گاہ تک آمدورفت جہاں کوئ شخص منتقل ہونا چاہتا ہ (اس پناہ گاہ ےک تعاون ےک ساتھ) ،سیکیورئ ،سیل فون ،گیس
کارڈز ،بس ٹکٹ ،ID ،بچوں یک دیکھ بھال ،تعلیم ،روزگار ےک ضمن مٹ امداد ،ترجمہ ،قانوئ مدد ،طئ اور دانتوں یک دیکھ بھال ،یا ہوائ
جہاز کا کرایہ۔ برج ٹو سیفئ کا مطلب تت ہونا ہ  -چند گھنٹوں یا ایس دن مٹ فنڈز تقسیم کردین جان ہٹ۔
سیف برج ٹو سیفئ کو بحیثیت پائلٹ دیکھن ہوئ SSVP ،ورک گروپ ن یہ تصور کیا ہ کہ شہر اس س زیادہ فنڈز فراہم کرے گا ،ایس
طرح یک سائٹٹ ،جو ان اقسام ےک فنڈز تقسیم کرسکٹ یک۔اضاق تقسیم وایل سائٹٹ مرکزی مربوط رابطوں س فائدہ اٹھاسکئ ہٹ تاکہ ہر
سائٹ کو ایف ئ عمےل کو فنڈ فراہم کرئ یک رصورت نہ ہو ،اور زیادہ رقم براہ راست ان لوگوں تک پہنچ سکئ ہ جن یک رصورت ہوئ
ہ۔
مبٹنرہائشنیکنسفارش:نن
کمیونٹننپ نرن ن
لیننےک نلئن ایک سبسڈی پروگرام بنائٹ مکان مالکان
لنلوگوںنک نونکمناو نرنمستحکمننرخوںنپ نرنکرایہنپ نرن ن
 .1رنگٹننلوگوںنک نونکمنآمدنننوا ن
کو حوصلہ افزائ کریں ،جیسا کہ جنیس کارکنوں تک پہنچن اور نقصان کو کم کرئ ےک پروگراموں ےک ذریعہ شناخت کیا گیا
ہ۔چونکہ پروجیکٹ کنیکٹ ےک ایکویئ ڈویلپمنٹ پالن ےک ایک حےص مٹ نریم کو روکن ےک لئ ممکنہ طور پر زمٹ یک خریداری
بیھ شامل ہ ،لہذا یہ اییس چت ہ جس س یہ یقیئ بنان مٹ مدد مےل یک کہ تشدد س بچ جان والوں یک یہ کم آبادی تصویر س
باہر نہٹ ہ۔
 .aمثال ےک طور پر :سینٹ جیمز انفرمری اور الرکٹ استیٹ یوتھ رسورس یک سان فرانسسکو شہر ےک ساتھ ررساکت داری:
ٓ
"میت لندن ربریڈ ن گھری ےک معامالت کو حل کرئ کو ترجیح دیئ ائ ہٹ ،جو کہ غت متناسب طور پر ٹرانس لوگوں کو
متاثر کرتا ہ ،انہوں ن پچھےل سال اعالن کیا تھا کہ سینٹ جیمز انفرمری اور الرکٹ استیٹ یوتھ رسورس ےک ساتھ
سبسڈی پروگرام ےک لئ دو سال کا معاہدہ کیا گیا ہ۔ سینٹ جیمس کو ساالنہ  $490000ڈالر ملٹ ےک جبکہ الرکن
استیٹ کو  $660000ڈالر وصول ہوں ےک۔ اس  $2ملٹ ڈالر ےک کل بجٹ یک درخواست مٹ دو سال ےک لئ ٹرانس
رہا ر
ئیس استحکام کیس مینجمنٹ ےک لئ  $300000بیھ شامل ہٹ۔ https://www.ebar.com/news/news//287122
فنڈنگ یک سفارش:ن 500000ن$نساالنہ
رہائشن
ن
لئنمایلناعانتنفراہمنکریں،نجسنمٹنن
لناقداماتنےک ن ن
 .2شہ نرنبھ نرنمٹننسیاہنفامنٹرانسنافرا ندنیکنزی نرنقیادتنچلئننوا ن
تن
لنہ نونج نونروایٹننطو نرنپ نرنپسماند نہنسیاہنفامنٹرانسنلوگوںنیکنخدم ن
گھروںنےک نلئننایکنکمیونٹننہاؤسنگنٹرسٹنبیھنشام ن
سنبچننہٹن۔ن
کرےنجوکہنریاستناو نرنباہیمنتشد ندن ن
 .aمثال ےک طور پر :آسٹ یک سیاہ فام ٹرانس لیڈرشپ :گھر ےک اخراجات ےک لئ  ،$k500دو  2پارٹ ٹائم ہاؤس منیجر یک
تنخواہوں ےک لئ  ،$k40ایڈمن یک تنخواہ ےک لئ  ،$k40قانوئ مدد ےک لئ  ،$k10ٹیم یک نشونما یک تربیت ےک لئ $k5
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ل
سپالئ ےک لئ  $k5فنڈنگ یک سفارش$600000 :نفن ن/سا ن
 .3کمیونئ ہاؤسنگ ےک ساتھ ساتھ ممکنہ تعامل کو پہچانئ
پر مبئ  1اور  2سفارشات  ،شہر کو الزیم طور پر :ہاؤسنگنسپورٹنےک نلئننفنڈ نزنمٹنناضافہناو نرنمتنوعنبنائٹن،نبشمولنسبسڈی،ن
بحرانن
گن ن
ےنہاؤسن ن
شنا نونا ن
لنہوٹلنسیفٹنننیٹنقیام،نفو نڈنواؤچر نز،ناو نرن ن
ہاؤسنگنٹرسٹ،نبحرانن/نہنگایمنہاؤسنگنفراہمنکرنننوا ن
نن
ےنجا ن
لنافرا ندنےک نلئننرکھ ن
سننمٹئننےک نلئننمستقلنفن نڈنکنانقیام۔خاصنطو نرنپ نرنتوجہناو نرنوسائلناننمتاثرینن/نزند نہنبچنجانننوا ن
ن
ننگھ نرنمتاثرینن/نگھریل نونتشد ند،نجنشن
ہوننکنانسامننانکررہننہٹن،ناو نرن ر ن
ننگھ نرن ن
چاہئٹننج نونہاؤسنگنعدمنتحفظناو نرن/نینان ر ن
یکن
لنرپورٹنگناو نرن/نینانتعاونن ن
سنقانوننناف نذنکرنننوا ن
دستیانن ن
رن
استحصال،ناو نرنانسانننسمگلنگنےکنمتاثریننک نونبیھ۔ فنڈ نزنیکن
ٓ
ضورتننہٹننہوسکٹننہن۔ ہوٹل سیفئ نیٹ پروگراموں سمیت بعض متفرق اپشت ،جن یک ایک مثال  Thrive 2 Surviveہ،
پہےل س ہ ہماری کمیونئ مٹ موجود ہٹ ،اور ق الحال انہٹ آسٹ شہر ےک ذریعہ مایل اعانت فراہم یک جائ ہ اور انہٹ مزید
مایل اعانت یک رصورت ہ۔ یہ یقیئ طور پر ان افراد تک پہنچئ ہ جنھوں ن متعدد قسم ےک تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہ ،بشمول
ن گھر کیمپوں مٹ مقیم متاثرین  /زندہ بچ جان وال افراد ،جو عبوری یا معاون رہائش سمیت طویل مدئ وسائل تک رسائ حاصل
کرنا چاہن ہٹ۔بہت س متاثرین  /زندہ بچ جان وال افراد کو خطرہ ہ لیکن وہ پناہ تک جلد نہٹ پہنچ سکئ ہٹ اور انہٹ پناہ
گاہوں ےک انتظار یک فہرستوں پر وقت گزارنا چاہن ،اور عبوری طور پر جان ےک لئ ایک محفوظ جگہ یک رصورت
ہ۔ )Survive2Thrive Foundation (S2Tان افراد کو عارض طور پر رہائش فراہم کرتا ہ جنہٹ گھریلو تشدد اور جنیس تشدد
کا سامنا کرنا پڑا ہ اور جنہٹ آسٹ اور آس پاس یک کاؤنٹس مٹ پانچ کاؤنئ جتئ وسیع ہوٹلوں ےک ایک حفاظئ جال مٹ کیس
بیھ قسم یک کوئ پناہ یک عدم دستیائ یک وجہ س ن گھر ہونا پڑا ہ۔ ان افراد کو  45دن تک باورچ خان اور کتے دھوئ یک
سہولیات ےک ساتھ دستیاب ہوٹل سوٹ مٹ رکھا جاتا ہ اور کھانا اور رصوری وسائل جیےس کیس مینجمنٹ اور ٹییل مواصالت کو
دیا جاتا ہ۔ایک بار یک مایل اعانت بیھ نقل و حمل ےک وظیق ،رہائش ےک ذخائر  /درخواست یک فیسوں ،سفری فنڈز ،اور ان کو
مستقل کرئ س وابستہ اخراجات کو نیم مستقل  /پریمینٹ ہاؤسنگ مٹ فراہم کرئ ہ۔یہ پروگرام تشدد س فرار ہوئ پر امداد
ر
متالیس متاثرین کو فوری اختیار فراہم کرئ ہٹ۔
ےک
ہم توقع کرئ ہٹ کہ اس سفارش کو بہت سارے  RPSFورک گروپس ےک ذریعہ عمل مٹ الیا جان گا اور اس ےک لئ  TFیک اقدار اور
 SSVVPیک اہم سفارشات ےک عٹ مطابق فوری ،مخصوص ،اور جاری توجہ اور رسمایہ کاری یک رصورت ہویک۔
ل
فنڈنگ یک سفارش$15000000 :نفنن/نسا ن
 .4کیس بیھ شہر س مایل اعانت یافتہ ہاؤسنگ سپورٹ سائٹ پر  SSVVPاقتصادی سفارشات (اوپر دیکھٹ) ےک نفاذ ےک لئ مایل
ٓ
اعانت افر کریں (مختص مایل امداد اور شہر س وابستہ نقل و حمل تک رسائ مٹ اضافہ)۔
کمیونئ پر مبئ روک تھام
سفارش:نن
مبٹناو نرن
تنفراہمنکریںننج نونموجودہناسکولنپ نرن ن
 .1اگےل دو مایل سالوں مٹ ،کمنا نزنکمنایےسن3نپروگراموںنینانپروجیکٹسنک نونمایلناعان ن
لناضافننروکنتھامنیکنکوششوںنک نون
چلئنوا ن
نصان،نوالدیننیکنمد ندنکرنننوایل،ناو نر/نینانکمیونٹننیکنسطحنپ نرن ن
جگہنپ نرنمبٹ،ن ن
غبن ر
ٓ
لنپروگراموںنیکنتعدا ندنک نونوسیعنکریںن
ںنمٹننفن نڈنحاصلنکرنننوا ن
لنہوں؛نائندہنےکنمایلنسالو ن
دیننوا ن
لنینانترفنن ن
وسیعنکرنننوا ن
او نر ن/ینانفن نڈنیکنرقمنبڑھناندیں ن۔
فنڈنگ یک سفارش$500000 :نساالنہن
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-

 $75,000قFTE/

-

پروگرام ےک سامانوں اور ررسکاء یک براہ راست امداد ےک لئ کم از کم $25000

-

سائٹ پر مبئ اور/یا غت نصائ پروگراموں مٹ توسیع ےک لئ  $20000ق /سائٹ

 SSVVPورک گروپ سفارش کرتا ہ کہ  COAروک تھام یک رقم کو مختلف حصوں مٹ متنوع کرے ،خاص طور پر اییس فنڈنگ ےک ذریع
جو مجرمانہ قانوئ نظام س نہ گزرئ ہو اور اس ےک بجان جگہ پر مبئ (اسکولوں ،اپارٹمنٹ کمپلیکسوں ،محلوں ،وغتہ) غت نصائ اور غت
نظام پر مبئ کمیونئ تشدد س بچاؤ ےک پروگرام پر رسمایہ کاری کرئ ہو جو  RPSFیک اقدار کو برقرار رکھن ہٹ۔ روک تھام ،تشدد کو کم
کرئ یک کوششوں کو بڑھان ےک لئ ایک مؤثر اور مایل طور پر موثر طریقہ ہ۔ فرد اور صحت مندانہ طریقوں س افراد اور کنبہ یک بحایل اور
ان یک خدمت مٹ رسمایہ کاری اور ان یک خدمت کرنا جو بحران کا شکار نہٹ ہٹ۔ یہاں آسٹ مٹ ،اس طرح ےک بہت سارے بنیادی ،ثانوی،
اور ثالئ حیثیت رکھن وایل روک تھام یک رسگرمیاں پہےل ہ کمیونئ مٹ اور غت منافع بخش تنظیموں مٹ ہو رہ ہٹ؛ تاہم ،خاص طور پر
ثقافت یک تائید کرئ وال مشغولیت ےک مواقعہ ےک لئ ،اور نوجوانوں اور مردوں یک ایک بڑی تعداد تک پہنچن ےک لئ مزید مایل اعانت یک
رصورت ہ۔
آرٹس ،ایتھلیٹک اور ثقافت یک تائید کرئ وال پروگراموں مٹ ،مقایم مثالوں ےک ساتھ جیےس Action Creative ,as -Tex Rise Youth
اور  ،OutYouthبنیادی روک تھام یک حکمت عملیاں شامل ہٹ ،جن مٹ کمیونئ یک تعمت کرئ اور نوجوانوں ےک لئ صحت مند اور
مشغول کن رسگرمیوں کو فروغ دین یک صالحیت موجود ہ۔ اس قسم ےک پروگرام اکت کمیونئ مٹ مایل مشکالت ےک دوران سب س پہےل
ُ
فنڈز مٹ کم کا تجربہ کرئ ہٹ ،اور جبکہ ہمارا شہر  COVIDیک عالم وباء اور طوفان ےک بعد ےک بحرانوں س باہر ابھر رہا ہ ،انہٹ ترق
دین یک رصورت ہ۔ زمیئ سطح پر کام کرئ وایل تنظیمٹ ،بشمول  ،Me in Manجو "ذمہ دار انسانیت اور والدیت یک طرف مردوں کو
ُ
تعلیم دین ،انہٹ مضبوط بنان اور ان یک مدد کرئ ےک لئ کام کرئ ہٹ" ،وہ روک تھام ےک معئ خت کام کر رہ ہٹ اور وہ جہاں بیھ
کمیونٹیوں مٹ ہٹ وہاں والدین تک ہر رصوری سامان ےک ساتھ پہنچ رہ ہٹ
مقایم پارکوں مٹ کھان س ےل کر والدین ےک گروپس تک۔ پروگراموں کو جگہ پر مبئ ہونا چاہن اور خاص طور پر اس شہر ےک کچھ حےص
شامل کئ جان چاہئٹ جن پر تاریخ طور پر حد س زیادہ جرم کاری ےک اثرات مرتب ہوئ ہٹ۔ ان کوششوں ےک لئ فنڈز کو یقیئ بنانا کم
س کم اس شہر ےک ان عالقوں کو پولیس ےک لئ خرچ کرئ وال مساوات ےک ساتھ برابری یک حیثیت رکھتا ہ۔اس قسم ےک پروگرام موثر،
ر
معایس طور پر کفایئ ہوئ ہٹ اور پورے شہر مٹ آسائ س ان پر عمل درآمد کیا جاسکتا ہ؛ وہ ،اور میونئ یک سطح پر چلئ وایل اییس
خدمات اور وسائل جن کا ابیھ تصور نہٹ کیا گیا ہ ،محلوں اور دیگر عالقوں کو ایےس وسائل س ماال مال بنا دیں ےک جو تشدد کو روک
سکئ ہٹ اور جو شہر یک رسمایہ کاری ےک مستحق ہٹ۔
 SSVVP .2ورک گروپ کمیونئ ایکویئ ری انوسٹمنٹ ورک گروپ یک سفارشات ےک لئ بیھ حمایت کا اظہار کرتا ہ۔ بنیادی
رصورتوں ےک لئ کیش فنڈز اور محےل ےک عالقوں مٹ کمیونئ ےک ذریعہ فنڈز تشدد کو روکن ےک لئ اپ استیم طریقوں کا وعدہ
کررہ ہٹ۔
غت پولیس بحران اور شفا یائ ےک اختیارات یک تعلیم اور مشغولیت
شہر کو مجرم قانوئ نظام س باہر متاثرین  /زندہ بچ جان وال افراد ےک عالج اور احتساب ےک اختیارات کو سمجھن مٹ مدد ےک لئ فنڈز اور
وسائل ےک لئ مختص کرنا چاہن۔ شعور بیدار کرئ ےک مواقع مٹ شامل ہٹ:
•

شفا اور احتساب ےک اختیارات یک تفصیل س شہر یک ویب سائٹ پر ایک صفحہ بنانا

•

 311آپریتز کو تربیت دینا کہ بحران مٹ لوگوں یک مدد کس طرح یک جاسکئ ہ

•

کیا کرنا ہ اس بارے مٹ افراد س مشغول ہوئ ےک لئ کمیونئ پر مبئ تنظیموں ےک ساتھ ررساکت کرنا
بحران مٹ اور طویل مدئ شفا یائ یک رصوریات کو کیےس پورا کریں۔
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آسٹ کا اندروئ شہر
دمایع صحت کا حوالہ فنڈ
 EMDR .1نتربیٹن نپروگرامنک نونبڑھانن نےکننلئن نساالن نہ ن K360نڈال نرن ،جو اس وقت وکٹیم رسورس ےک ساتھ رہائش پذیر ہ ،تاکہ عالج
معالج ےک دیگر طریقوں تک بیھ مفت رسائ فراہم یک جاسےک ،جن مٹ س کچھ زیادہ ثقافئ طور پر گونج سکئ ہٹ۔
 .aق الحال  EMDRپروگرام مٹ کمیونئ پر مبئ معالجٹ کو تربیت دین ےک لئ ساالنہ  k50الگت آئ ہ لیکن متاثرین /
زندہ بچ جان والوں کو عالج معالج یک مفت خدمات ےک بدےل مٹ رپورٹنگ یک حیثیت س قطع نظر
 .bکمیونئ پر مبئ متعدد تنظیمٹ تھرائ ریفرل لسٹ تک رسائ حاصل کرسکئ ہٹ۔ ہم کیس بیھ گروپ کو حوالہ
دین وایل تنظیموں یک اس فہرست کو کھولن یک سفارش کرئ ہٹ جو نقصان س بچ جان والوں  /متاثرین یک خدمت
کرئ ہٹ۔
 .cیہ فنڈ متاثرین  /امدادی کارکنوں کو معاوےص ےک لئ جمع کروائ یک بجان براہ راست شفا یائ یک خدمات ےک لئ ادائیگ
کرے گا
 .dاس مٹ فنڈ کو منظم کرئ ےک لئ ½  FTEےک لئ  $60ہزار ڈالر بیھ شامل ہٹ

جنیس کارکنوں ےک لئ حفاظت
 SSVVPورکنگ گروپ سفارش کرتا ہ کہ شہر گرفتار کئ گئ افراد کو رہا کر دے ،اور جسم فرو ریس اور ِامداد یک التجا کرئ ےک الزام مٹ لوگون یک
گرفتاری کرنا بند یک جان۔ شہر کو کاؤنئ س الزامات خارج کرئ اور سابقہ رسا سنان جان وال افراد ےک ریکارڈ خارج کرئ یک وکالت کرئ چاہن۔
شہر کو فینکس کورٹ ےک خاتےم یک بیھ تجویز کرئ چاہن اور اس ےک بجان ،تمام افراد کو مقایم کمیونئ ےک آؤٹ ری چ پروگراموں مٹ جان ےک
لئ ریفر کرنا چاہن جو ان یک رصوریات س متعلق ہوں ،جیےس جنیس کارکنان ےک لئ آؤٹ ری چ ےک پروگرام اور نقصانات کو کم کرئ ےک
پروگرام۔ اگر مناسب پروگرام موجود نہٹ ہٹ یا رصوریات کو پورا کرئ ےک لئ کاق مضبوط نہٹ ہٹ تو ،ان لوگوں کو مایل اعانت فراہم کرئ
مٹ رسمایہ کاری کریں جو پہےل س ہ اس استعداد کو جاری رکھن اور تشکیل دین ےک لئ کمیونئ مٹ کام کر رہ ہٹ۔
جنیس کاموں کو جرم تصور کرئ ےک خیال کا مکمل خاتمہ کرنا ہ حتم مقصد ہ ،جبکہ اس ےک جزوی خاتےم یک مزاحمت کرنا جیےس
جزوی خاتےم کا "نورڈک ماڈل" جو جنیس کارکنوں کو تحفظ فراہم کرتا ہ لیکن ان ےک مؤکلوں کو مجرم قرار دیتا ہ ،جس ےک نتیج مٹ
تشدد ےک واقعات بڑےھ اور جنیس کارکنوں ےک لئ حفاظت اور اسکریننگ یک قابلیت کا فقدان ہوا۔
ر
فرویس ،منشیات رکھنا،
بالٹیمور مٹ اب بہت سارے معمویل جرائم ےک خالف قانوئ چارہ جوئ نہٹ یک جان یک ،جن مٹ جسم
غتقانوئ دخل اندازی ،کھال کنٹیت ،عوایم جگہ پر پیشاب کرنا ،پتافینیلیا رکھنا ،منشیات یک تقسیم یک کوشش ،اور معمویل
ٹریفک ےک جرائم شامل ہٹ۔ یہ وہ تمام الزامات ہٹ جو گلیوں یک معیشت پر مبئ لوگوں ےک ساتھ ساتھ اچھے لوگوں کو بیھ
مجرم بنان ےک لئ استعمال ہوئ ہٹ۔ جبکہ  2020مٹ ملک بھر مٹ قتل عام مٹ  30%فیصد اضافہ ہوا ،بالٹیمور مٹ ،اس
حکمت عمیل یک وجہ س پرتشدد جرائم مٹ  20%فیصد یک کم واقع ہوئ ہ۔ جنیس تجارت پر انحصار کرئ وال افراد ،منشیات
ِ
استعمال کرئ وال افراد ،اور ن گھر افراد ےک درمیان نمایاں باہم میل کو دیکھن ہوئ ،اس فہرست مٹ شامل تمام معمویل
سطح ےک جرائم ےک خالف مقدمہ سازی یک کارروائ روکن یک بالٹیمور یک کوشش یک پتوی کرنا  -جبکہ جان بوجھ کر رشوت بیھ
شامل ہ ،تاکہ یہ ایک طرف داری واال جرائم کو ختم کرئ کا ماڈل نہ بن جان جس س مزید نقصان ہو  -یہ سیدےھ طور پر آسٹ
یک کمیونٹیوں ےک انتہائ پسماندہ ممتان ےک لئ ایک محفوظ ماحول پیدا کرئ ےک حق مٹ ہوگا۔
72

ٓ
ایک ازاد پولیس یک نگرائ کا دفت

URDU

 SSVVPورک گروپ ن اس بات کو تسلیم کیا ہ کہ ہمارے شہر مٹ پولیس یک جانب س کیا جان واال ایک مخصوص قسم کا تشدد
ُ
موجود ہ ،اور یہ کہ طاقت اور رعایت یک وہ مقدار اور قسم جو ان افرسان ےک پاس موجود ہ جو نقصان پہنچان ہٹ ،اس ےک انسداد ےک
ُ
لئ رصوری ہ کہ اس ےک برابر ہ مخصوص قسم یک تفتیش کا ایک نظام اور احتسائ عمل بیھ موجود ہو۔ اس تشدد یک رپورٹ ایس
محکےم کو کرنا جس ن خود اس کا ارتکاب کیا ہ ،یہ بہت س متاثرین ےک لئ نہایت ہ غت حقیق اور ناقابل عمل ہ OPO ،ایک قابل
عمل آپشن ہوسکتا ہ؛ اس گروپ ےک ذریعہ بیان کردہ بہت سارے حل کا مقصد زندہ بچ جان والوں ےک لئ متبادل وسائل یک فراہم ہ
جن س وہ مدد ےل سکئ ہٹ ،لیکن ہم دیکھن ہٹ کہ جب تک  APDموجود ہ تب تک ان وسائل کا پوری طرح س استعمال نہٹ ہو
سکتا ہ جب تک کہ پولیس ےک خالف شکایات کو حل کرئ ےک لئ ایک محفوظ اور آزاد احتساب کا ادارہ موجود نہ ہو۔ ورک گروپ
ُ
سفارش کرتا ہ کہ  OPOکو سئ مینیجر ےک دفت س منتقل کر دیا جان ،انہٹ سئ آڈیت ےک برابر ےک عہدے یک حیثیت دی جان ،جس ےک
ُ
ّ
تحت انہٹ پولیس ےک تشدد س متاثرہ افراد ےک تجربات پر ردعمل ظاہر کرئ ےک لئ شہر اور محکمہ انتظامیہ ےک ساتھ مکمل طور پر
مشغول ہوئ ےک لئ اختیار اور رسائ حاصل ہو۔
الزیم رپورٹنگ
 SSVVPاس حقیقت کو تسلیم کرتا ہ کہ حد س زیادہ الزیم رپورٹنگ ےک طریقہ کار یک وجہ س زندہ بچ جان والوں کو نقصان پہنچتا ہ ،یہ
باہم تشدد ےک دوران اور  /یا اس ےک بعد مدد حاصل کرئ یک حوصلہ شکئ کرتا ہ ،اور یہ نہایت ہ نقصان دہ اور ادارہ جائ طور پر
پرتشدد نسیل عدم مساوات کو فروغ دیتا ہ۔ ایس طرح ،ہم تجویز دین ہٹ کہ  APDمتاثرین یک خدمات ےک ساتھ معئ خت مشغولیت ےک
ُ
بج ہٹ ،انہٹ
ساتھ ،الزیم رپورٹنگ س متعلق اپئ پالیسیوں کا جائزہےل اور ان پر نظرثائ کرے؛ خاص طور پر ایےس بچ جان وال افراد جن ےک ے
جواب دین ےک تمام مواقع پر محکمہ برائ خاندائ اور حفاظئ خدمات کو اطالع دین ےک اپن موجودہ طریقہ کار یک دوبارہ تشخش کرے اور
اس پر نظرثائ کرے۔ اس حقیقت یک نشاندہ کریں کہ موجودہ طرز عمل غت متناسب اور گھریلو تشدد س بچ جان وال افراد اور ان ےک کنئ
اور ر
معارسے پر منق اثر ڈالتا ہ۔
تشدد یک روک تھام کا دفت ()OVP
تشدد یک روک تھام کا دفت  -آسٹ کا سب سپہال سویلٹ دفت ہ جو کمیونئ یک حفاظت اور تشدد یک روک تھام ےک لئ وقف ہ  -جےس
 RPSTFےک کاموں کو آگ بڑھان مٹ مدد کرئ ےک لئ ایک منفرد مقام حاصل گا۔ ہماری سفارش ہ کہ شہر ایک مستقل تشدد س بچاؤ ےک
لئ اتحاد کا قیام کرے جےس  RPSTFیک شمولیت حاصل ہو اور بچ جاان وال افراد ،نوجوان ،اور سب س زیادہ متاثرہ عالقوں ےک زندہ تجربہ
رکھن وال افراد بیھ اس مٹ شامل ہوں ،تاکہ وہ طاقت کا فائدہ اٹھان ہوئ  OVPپروگرام یک تشکیل اور بجٹ یک ترجیحات یک رہنمائ کریں -
لیکن  -کمیونئ س بڑھ کر نہٹ۔
سفارش  -نسیل انصاف ،شمولیت ،شفافیت ،خود ارادیت ،اور ررساکت دارانہ فیصلہ سازی ےک اصولوں پر مبئ کمیونئ ےک زیر قیادت
استیٹجک منصوبہ بندی ےک عمل کو آسان بنان ےک لئ $500000۔ اس عمل ےک دوران ،یہ الزیم ہ کہ اجتمایع صدم س صحتیائ ےک لئ
مواقع کو ضم کر دیا جان۔ مثال ےک طور پر ،ایکویئ سینتڈ کمیونئ ڈیزائن ،جےس Lab Reaction Creativeن تشکیل دیا ہ ،ایک انوکھا
تخلیق مسئلہ حل کرئ کا طریقہ کار ہ جو مساوات ،عاجزی یک تعمت ،تاری خ اور عالج ےک طریقوں ےک انضمام ،طاقت یک حرکات س نمٹئ
اور منظم جت و تشدد کو ختم کرئ ےک لئ کمیونئ ےک ساتھ باہم تعاون کرئ پر مبئ ہ۔ ڈاکت لیسیل ان نول ن تیار کیا ایک اور ایسویس
ایٹ ڈائریکت برائ ڈیزائن تھنک برائ سماچ اثر اور ٹیو لٹ یونیورسئ مٹ پریکٹس ےک پروفیرس ،ڈیزائن یک سوچ مٹ ترمیم کرئ وال نقطہ
نظر کو استعمال کرئ ہوئ کیس یک عکایس کرئ ہٹ۔ اپئ شناخت اور دورسوں یک شناخت اور یہ دونوں ڈیزائن ےک عمل اور مجوزہ حل
حکمت عمیل س لوگوں کو تنوع کو دیکھن مٹ ،اور اس ڈیزائن ےک عمل مٹ ایک طاقت ےک طور پر
دونوں مٹ کیےس ظاہر ہوئ ہٹ۔ اس
ِ
حکمت عمیل کو
دیکھن مٹ مدد ملئ ہ ،جبکہ ساتھ ہ وہ ایےس حل تشکیل دین ہٹ جو مختلف صارفٹ ےک لئ موزوں ہوں۔ اس
ِ
استعمال کرئ ہوئ انہوں ن کریسنٹ سئ کور ےک ساتھ کام مٹ تعاون کیا ہ تاکہ نیو اورلینس پولیس ےک محکمہ اور نیو اورلیت ےک
رہائشیوں ےک مابٹ تعلقات مٹ بہتی الن ےک لئ ممکنہ حل تشکیل دن جائٹ۔
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سفارش  -مختلف ذرائع س ملئ وال تشدد س متعلق اعداد و شمار یک جانچ ،نگرائ اور استعمال کرئ ےک لئ ایک مقایم دفت یک تعمت ےک لئ
$K500۔ اس مٹ ایک ہومائڈائڈ ریویو ٹیم یک تشکیل شامل ہوئ چاہن جو شواہد پر مبئ پروگرام ہ جو قتل عام اور غت فطری فائرنگ
کو کم کرئ یک کوشش کرتا ہ ایک کثت الجہئ ،کثت الضابطہ ،اور کثت ایجنیس معامےل کا جائزہ لین ےک عمل ےک ذریع جس کا مقصد نظام ےک
فرق اور مواقع یک نشاندہ کرنا تھا۔ دیکھٹ ،ملوایک ہومیسائڈ ررویو۔
سفارش  -پولیس ےک تشدد س سب س زیادہ متاثر ہوئ وال محلوں مٹ کمیونئ تشدد ےک تسلسل کو روکن ےک لئ پائلٹ حکمت عملیوں ےک
نفاذ ،نگرائ اور جائزہ لین ےک لئ فوری فنڈز مٹ  $2ملٹ ڈالر۔ ملک بھر س ایےس بہت سارے ماڈلز موجود ہٹ جنہوں ن بندوق ےک تشدد
مٹ مستقل اور طویل مدئ کم دونوں کو ظاہر کیا ہ۔ان ثابت شدہ حکمت عملیوں مٹ ایک جیےس اصول اور عام عمدہ عمل ہٹ ،جن مٹ
شامل ہٹ:
•

اعیل افراد پر افراد ،گروہوں اور محلوں یک نشاندہ کرنا اور ان پر توجہ دینا بندوق ےک تشدد مٹ ملوث ہوئ کا خطرہ۔

•

تربیت یافتہ ،ثقافئ طور پر منظوری ےک ساتھ ان لوگوں کو اعتماد ےک رشئ مٹ شامل کرنا متعلقہ زندیک ےک تجرئ ےک
حامل کارکنوں یک مدد کریں جو ررسکاء کو لپیٹ کر خدمات ،معاونت ،اور مواقع س منسلک کرئ ہٹ جو تشدد ےک
متبادل مہیا کرئ ہٹ۔ اور

•

جاری تنازعات ،حالیہ گرفتاریوں ،حالیہ جیلوں مٹ رہائ ،اور دیگر تنازعات ےک بارے مٹ جانئ ےک لئ کمیونئ ےک
کلیدی افراد س اعتماد پیدا کرنا ،پھر ثالئ یک تکنیکوں کا استعمال ان کو پرامن طریق س حل کرئ ےک لئ۔

مستقبل مٹ ،کمیونئ ےک زیرقیادت پڑوس وال مرکزوں مٹ تربیت یافتہ تشدد مٹ رکاوٹ ڈالئ ےک ذریع پائلٹ ماڈل کو بڑھایا جاسکتا ہ
جو کمیونئ ایکویئ ری انوسٹینٹ ورکنگ گروپ ن تجویز کیا ہ۔
شکار خدمات
وکٹیم رسورساے ئ ڈی ےک اندر ایک اہم کردار ادا کرئ ہ اور محکمہ مٹ تبدییل یک تبدییل دیکھن س پہےل اے ئ ڈی س جسمائ طور پر
پہنج گا۔
ڈوپنگ ےک ذریعہ متاثرین اور متاثرین یک حفاظت و بہبود کو نقصان ے
 .1روکٹم رسورس ( )VSےک کاموں کو انتظایم طور  APDس علیحدہ کرئ ےک لئ درج ذیل امور یک رصورت ہ:
 .aجرائم یک اطالعات ،پولیس ریڈیو ،CAD ،ورسیڈکس (تمام مجرمانہ انصاف س متعلق اطالعات ےک نظام یک رپورٹٹ) تک
مکمل رسائ
 .bپولیس ےک پہےل تعامل پر متاثرین تک رسائ (جب گشت ےک افرس بھیج جان ہٹ)
 VS .cعمےل یک جسمائ ررسیک جگہ ،ان ےک تفویض کردہ حلف یونٹوں مٹ
.i

متاثرین  /زندہ بچ جان والوں یک وکالت کرئ یک صالحیت مٹ اضافہ ہوتا ہ جب  VSایڈوکیٹ پڑھ سکئ
ہٹ ،سپلیمنٹ داخل کرسکئ ہٹ ،اور رابطہ کرسکئ ہٹ

.ii

یقیئ بناتا ہ کہ  VSےک مشت ہر وقت دستیاب ہوئ ہٹ جب متاثرہ شخص کیس بیان ےک ل .آتا ہ

.iii

چیک اور بیلنس برقرار رکھتا ہ VS -عوام ےک سامئ امور دیکھتا ہ
اس س آگاہ ہوجائٹ

.iv

فوستز ریلیشنشن بلڈنگ تاکہ وکالء زندہ بچ جان وایل آواز کو بلند کرسکٹ

 .dجسمائ طور پر ڈیکپلٹ ہوئ وایل شکار خدمات کا آخری یونٹ ہونا چاہن اور سب س زیادہ نقصان پہنچان وایل
کمیونئ ےک ذریعہ ڈیوپلنگ کو چالن اور آگاہ کرنا چاہن۔
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 .2سفارش VS -ےک مینیجر کو عوایم تحفظ س متعلق کاموں ےک لئ اسسٹنٹ سئ منیجر یا  APDپولیس ےک چیف کو رپورٹ کرنا چاہن۔
 VS .aمنیجر کو ایگزیکٹو اور کمانڈ عمےل یک اجالسوں مٹ شامل کیا جان ،اور اس ےک پاس مواصالت اور تعاون کرئ ےک
لئ APDےک چیف تک باقاعدہ رسائ ہوئ چاہن۔
 .bاس س ان لوگوں کو تعلیم فراہم کرئ مٹ مدد مےل یک جو ان خدمات ےک اقتدار مٹ ہٹ جو  VSفراہم کرئ ہ ،جس مٹ
موکلوں ،کمیونئ اور قانون نافذ کرئ وال اداروں ،اور دیگر پروگرامنگ تک براہ راست خدمات شامل ہٹ۔
 .cاس س یہ یقیئ ہو جان گا کہ فیصلہ سازی ےک مت پر  VSیک بیھ اپئ اہمیت ہ۔
 .3سفارشن APD -ےک بجٹ کو اتئ مالیت یک عکایس کرئ چاہن جےس محکمہ ن متاثرہ افراد یک آوازوں ےک لئ مختص کیا ہ۔ ایس
طرح ،متاثرین یک خدمات کرئ والوں یک تنخواہٹ مناسب ہوئ چاہن اور فوائد مٹ کم کرےک یا رصوری عہدوں کو عارض عہدوں
س بدل کر اس فرسودہ نہٹ کیا جانا چاہن۔ متاثرین یک خدمات ےک کاؤنسلروں کو ہماری کمیونئ مٹ تجربہ کار کاؤنسلروں س
ملئ جلئ ایک مناسب تنخواہ دی جائ چاہن اور ان کا ایس سائز وایل کمیونٹیوں مٹ متاثرین یک خدمات وال پیشہ ور افراد ےک
ساتھ موازنہ کیا جانا چاہن۔
 .4سفارشن -کیڈٹس کیلن تربیت ےک  30گھنئ (ق الحال  16گھنئ) اور گشت ےک افرسان ےک لئ ساالنہ  2گھنئ یک تربیت مختص کریں
اور فیلڈ ٹریننگ آفیرس یک ٹریننگ اور ررسٹیفیکیشن مٹ شامل ہونا بیھ مختص کریں۔  VSآسٹ یک متنوع کمیونٹت ےک زندہ بچ جان
والوں ےک نمائندے ےک ساتھ مثبت رنگ مٹ بات چیت کرئ پر زور دین ےک ساتھ ،بتوئ خدمات یک ایجنسیوں ےک ساتھ تعاون کرےک
ّ
 VSرول ،زندہ بچ جان والوں کو صدم س آگاہ کا ردعمل ،کیس اسٹڈیز ،کردار ادا کرنا ،اور متاثرہ فرد ےک حقوق س متعلق تربیت
فراہم کرے گا۔ اگرچہ ری ایمیجننگ ٹاسک فورس ےک دیگر اجزاء بیھ موجود ہٹ جن کا اصل مدعا پولیسنگ یک تاری خ ،مساوات،
اور ثقافئ عاجزی س متعلق پولیس یک تربیت کرنا ہ ،لیکن  VSتعاون کرئ ےک لئ جس حےص ےک لئ ذمہ دار ہوگا ،وہ متاثرہ افراد،
گواہوں اور جرائم ،صدموں اور تشدد س بچ جان وال افراد پر مرکوز ہوگا۔
 .5سفارش  -ایک ایےس ماڈل پر منتقل ہو جس مٹ جنیس تشدد س بچن وال ہر فرد ےک پاس کیس گشت کرئ وال افرسVS ،
ٓ
کونسلر ،یا دونوں س بات کرئ کا اختیار ہوتا ہ ،جس مٹ کونسلر رابےط کا پہال اپشن ہو (یا تو فون ےک ذریعہ یا جان وقوعہ پر
ُرساغ تالش کرےک)۔ تاکہ بچ جان واال شخص جان جان کہ کونسلر اس یک کیا مدد کر سکتا ہ اور رپورٹنگ س متعلق اس ےک پاس
ٓ
کون س اپشت ہٹ۔
 .aکونسلروں ےک پاس زیادہ تجربہ اور مہارت ہوئ ہ؛ کونسلر جنیس جرائم یک کالز کا ہفتہ وار اور کبیھ کبیھ روزانہ جواب
ٓ
دین ہٹ۔ جبکہ افیرس جنیس جرائم یک کالز کا کم تعداد مٹ جواب دین ہٹ (بعض تو مہینوں مٹ محض کچھ ہ)۔
 .bصدم س آگاہ ےک انتویو مٹ رپورٹ لین ےک مقصد س سینکڑوں افرسان یک تربیت کرئ یک نسبت  40+کانسلروں یک
تربیت کرنا زیادہ آسان ہ۔
 .cاگر بچ جان واال شخص رپورٹ کا عمل ررسوع کرئ ےک لئ  911کو فون کررہا ہ تو قانون نافذ کرئ والوں کو اس مٹ شامل
کرنا رصوری ہو جاتا ہ۔
.i

یہ فون کرئ وال یک توقع کو پورا کرئ ےک لئ ہ (ہو سکتا ہ کہ وہ کیس اور ےک برخالف ایک پولیس افرس س
بات کرئ کو ترجیح دیں)۔

.ii

جب تک یہ تصدیق نہ ہو جان کہ موقعہ واردات محفوظ ہ (مثل ،مجرم اس جگہ پر نہٹ ہ ،زندہ بچ جان
واال شخص اس قدر ہوش مٹ ہ کہ وہ کیس غت قانون نافذ کرئ وال فرد کو مدد کرئ ےک لئ وہاں موجود
ہوئ ےک طور پر شناخت کر سےک ،وغتہ) تب وہاں قانون نافذ کرئ والوں کا ہونا رصوری ہو جاتا ہ۔

 .6سفارش  -متاثرین ےک لئ خدمات ایکویئ آفس اور کمیونئ ےک اسٹیک ہولڈرز ےک ساتھ تعاون کرے کمیونئ  APD +ایکویئ
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اسسمنٹ ستیز :آسٹ پولیس ڈیپارٹمنٹ ،متاثرین ےک لئ خدمات ےک ڈویژن یک رپورٹ ،یک جانب س پیش کردہ مواقع پر عمل درآمد
کرئ ےک لئ۔
 .aایک ٹھوس ایکویئ ےک معیارات اور تشخییص عمل یک تشکیل
 .bبھرئ ،تربیت ،واقفیت اور آن بورڈنگ ےک طریقہ کار ےک حےص ےک طور پر نسل پرسئ ےک اہم امور س متعلق تربیت
ےک ماڈیول یک تشکیل اور عمل درآمد
 .cمساوی طریقوں کو یقیئ بنان ےک لئ مخصوص احتسائ میتکس کو تشکیل دین اور نافذ کرئ ےک لئ
ایکویئ آفس اور کمیونئ ےک ساتھ تعاون کرنا
کل22445000 :
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 We Can Go Beyondآرٹ کا
کام از رومی ٹوریکو ماخذ از
 Amplifierآرٹ

