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 ؟ميں کب مالقات کر سکتا ہوں
 

 :آپکے لئے پرزن پر مالقات کے لئے دستياب ايام اور اوقات ہيں
 

 ہفتے کے ايام  11.15-09.00
 ويک اينڈز  11.15-09.00
 ہر روز  16.30-14.00
 بده شام  19.30-18.15

 
 

 تو برائے مہربانی کو دير ہو جائے گی يا آپ مالقات کے لئے حاضر ہونے کے قابل نہيں ہيںاگر آپ 
 کريں تا کہ جس شخص کال پر 3179/3180 213 0151جتنا جلد آپ کر سکتے ہيں بکنگ کلرک کو 

 سے آپ مالقات کر رہے ہيں اسے بتايا جا سکے۔
 

 :مالقاتوں کے لئے داخلے کا آخری وقت درج ذيل ہو گا
 

 صبح کی مالقاتوں کے لئے 10.15
  بعد دوپہر مالقاتوں کے لئے15.30
  کی مالقاتوں کے لئے شام18.30

 
گھريلو مالقات کے لئے وقت کا کم سے کم قانونی دورانيہ فراہم کرنے کے لئے،برائے مہربانی اپنی 

 منٹ پيشتر مالقاتيوں کے سنٹر کو اطالع دينا ياد رکھيں تا کہ پرزن پر عملہ آپ کی 30مالقات سے 
 ٹ سکے۔بمالقات سے پہلے بکنگ اور سيکورٹی کے ضوابط سے ن

 
جب آپ مالقاتيوں کے سنٹر ميں ہيں تو آپ پرزن پراپرٹی پر ہيں،اس کا مطلب : ائے مہربانی نوٹ کريںبر

 ہے کہ آپ ہمارے تمام قواعد اور ضوابط کے پابند ہيں۔
 
 
 
 
 
 

 جا سکتا ہوں؟ے  کيا لھميں پرزن ميں اپنے سات
 
 :جانے کی اجازت ہےے کو صرف درج ذيل اشيٕا پرزن ميں لآپ
 

 حکمنامہمالقات کا  •
 شناخت •

 ، پرزن کے اندر نوٹ 15.00£ صرف سکے،زيادہ سے زيادہ (ماکوالت کی خريد کے لئے رقم  •
  ۔)ليجانے کی اجازت نہيں ہو گی

 الکر کی چابی •
 

تمام دوسری اشيٕا بشمول کار کی چابياں، موبائل فونز وغيرہ مالقاتيوں کے سنٹر ميں فراہم کردہ الکر 
 ميں رکھی جانی چاہئيں۔

 پہلی مرتبہ مالقات کے لئے پرزن جانا

 رزن جاناپہلی مرتبہ مالقات کے لئے پ
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سيکورٹی ضوابط کے دوران جب کہ پرزن ميں ہيں ممکن ہے آپ کا سامنا ايک کتے سے ہو جو منشيات 
کی بو پانے کے لئے تربيت يافتہ ہے۔ کتا اس شخص کو نقصان نہ پہنچانے اور اس کے سامنے 

 ہ ہے جس سے ممکن سے منشيات کا سراغ لگايا گيا ہے۔فتخاموشی سے بيٹھنے کے لئے تربيت يا
 

  ليناتالشی
پرزن سروس نے حفاظت اور ہر ايک کی بہتری کو يقينی بنانے کا عزم کر رکھا هے جو پرزن ميں رہتا 

ہے، کام کرتا ہے يا مالقات کے لئے آتا ہے۔ ان کی تالشی لينا جو پرزن ميں داخل ہوتے ہيں، اس کے 
 ے گی۔حصول کا ايک طريقہ ہے۔ تمام افراد کی تالشی احترام اور شائستگی سے لی جائ

 
 سکتے  پر ديکھہوائی اڈوںامل ہوتی ہے، جو آپ اکثر  تالشی ش”rub down“تالشی لينے ميں عموما 

لی جائے۔ ممکن ہے تالشی ہيں۔ گورنر سے اجازت کے ساتھ، ہعض اوقات ممکن ہے زيادہ تفصيلی 
ايک کتے کتے بھی استعمال کئے جائيں ، گو کہ خصوصی طور پر ممنوعہ منشيات کی بو پانے کے لئے 

کی نشاندهی اپنے آپ ميں سمگلنغ کا ثبوت فراہم نہيں کرتی ہے۔ ايسی نشاندهی کے نتيجے کے طور پر 
ممکن بند مالقاتوں پر منتج ہو۔ بعض موقعوں پر زيادہ تفصيلی تالشی لينے کے لئے ممکن ہے پوليس کو 

 بالنا ضروری ہو۔
 

نوعہ اشيٕا کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، وہ مالقات اگر ايک شخص بشمول ايک مالقاتی، منشيات يا دوسری مم
وں گے، پوليس کو باليا جائے گا اور ہم يہ ديکھنے کے لئے اپنے اختيار ميں ہر ہپر پابندی سے مشروط 

  کے ساتھ مقدمہ قائم کيا جاتا ہے۔”possession with intent to supply“چيز کريں گے کہ ان پر 
 

مکن ہے تالشی لی جائے، ليکن يہ حساسيت کے ساتھ اور صرف ان بچوں اور شير خوار بچوں کی بھی م
 کے والدين يا ان کے ساتھ آنے والے بڑے کی موجودگی ميں لی جائے گی۔

 
 منشيات

ايک اہم کردار ہے جو پرزن آنے والے ايک مالقاتی کے طور پر آپ ادا کر سکتے ہيں۔ ہميں مجرموں اور 
کھنے ميں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ پرزن ميں منشيات مالقاتوں کی جگہوں کو منشيات سے پاک ر

 کی سمگلنگ ايک سنگين جرم ہے اور اس لئے ايسا ہی برتاؤ کيا جائے گا۔
 

 :اگر کسی پر منشيات کی سمگلنگ کا شبہ ہو تو وہ يا تو درج ذيل ہوں گے
 زيادہ مکمل رب ڈاؤن تالشی سے مشروط ہوں گے۔ •
 بند مالقات پيش کی جائے گی۔ •
 ختم کر دی جائے گی۔مالقات  •
  جائے گی۔يلی تالشی کرنے کے لئے پوليس بالئیزيادہ تفص •

 
اگر مالقاتی غير قانونی مواد کے ساتھ پائے جاتے ہيں، تو انہيں اضافی حفاظتی اقدام کا سامنا کرنا ہو گا 

 :بشمول
اس دورانئے کے بعد کم از کم تين ماہ کے دورانئے کے لئے پرزن سے پابندی لگا دی جائے  •

 گی۔
 

پوليس کو باليا جائے گا اور ہم يہ ديکھنے کے لئے اپنے اختيار ميں ہر چيز کريں گے کہ ان پر 
“possession with intent to supply”کے ساتھ مقدمہ قائم کيا جاتا ہے۔  

 
 متعلق يا منشيات لے جانے کے لئے دباؤ کے تحت رکھے جانے پر پريشان ہيں، تو اگر آپ منشيات کے

ں ممبر سے بات عملے کے موزومہربانی اگر ممکن ہو تو آپ کے پرزن چھوڑنے سے پہلے برائے 
 کرنے کے لئے کہيں۔

 
 
 

 پہلی مرتبہ مالقات کے لئے پرزن جانا   3سيکشن 
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 مالقات کے دوران کيا ہوتا ہے؟
 

بمعہ دوسرے مجرموں اور مالقاتيوں کی ے ميں  کھلے کمراس کے مالقاتی عمومًا/مجرم اور اس کا
 کے درميان مالقات کے ) مالقاتيوں(ميز پر آمنے سامنے بيٹھتے ہيں۔ مجرم اور مالقاتی موجودگی ميں 

 آغاز اور اختتام پر عموما مختصر طور پر جسمانی رابطے کی اجازت ہے۔
 

 بيٹھے رہنے کی ضرورت ہو وہ شخص جس سے آپ مالقات کر رہے ہيں اسے تمام مالقات کے دوران
 گی۔

 
مالقات ممکن ہے بند حاالت کے تحت کروائی جائے کہ مالقات ممکن پرزن سيکورٹی کے لئے خطرہ ہو 

 عمل پذير ہو جيسے منشيات يا اگر خطرہ ہے کہ مالقات کے دوران ناقابل قبول يا غير قانونی سرگرمی
تی ايک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہيں جب کہ بند مالقات کے دوران مجرم اور اس کا مالقا پہنچانا۔

  شيشے کے دونوں طرف بيٹھے ہوتے ہيں۔
 

استعمال کرنے کے لئے، تو آپ کی بيت الخال ڑتے ہيں جيسے واگر آپ کسی بھی وجہ سے کمرہ چھ
دوبارہ تالشی لی جائے گی پيشتر اس کے کہ آپ مالقاتوں کے کمرے ميں دوبارہ داخل ہوں۔ يہ بھی 

  جب آپ کمرہ چھوڑتے ہيں تو مالقات ختم کی جا سکتی ہے۔ممکن ہے کہ
 

مالقات ٹھيک طرح پرزن کا عملہ يہ يقينی بنانے کے لئے مالقات کے حصے ميں موجود رہے گا کہ 
  ہے اور کہ مالقات کا حصہ مالقاتيوں اور مجرموں کے لئے محفوظ اور آرام دہ ہے۔سے چلتی

 
 کافی، ائے،آپ مالقات کر رہے ہيں، کے لئے آپ چ آپ اپنے لئے اور اس شخص کے لئے جس سے

ٹھنڈے مشروبات اور سنيکس خريد سکتے ہيں۔ اگر آپ بند مالقات پر ہيں تو آپ اپنے لئے ايک مرتبہ اشيٕا 
خريد سکتے ہيں۔ مجرم کو کسی کی بھی اجازت نہيں ہو گی۔ يہ بند مالقاتوں کے کمرے سے کيا جائے 

 ممبر آپ کی مالقات کے دوران آپ کو ملے گا۔مالقاتوں کی دکان کا ايک  گا۔
 

 ن کے ذمہ دار ہيں۔ بچوں کو کسیمالقات کے حصے ميں آپ کوئی بھی بچے التے ہيں تو آپ تمام وقت ا
بھی دوسرے مجرموں کے ساتھ مالقاتوں کے کمرے ميں رابطے کی اجازت نہيں ہو گی تعميل ميں 

ی۔ يہ بچوں کے تحفظ کے قانون کی تعميل کے لئے ناکامی کے نتيجے ميں مالقات ختم کر دی جائے گ
 ہے۔

 
 اگر آپ پرزن ميں ايک رشتے دار يا دوست کے متعلق پريشان ہيں تو کيا کيا جائے

 
 :اگر آپ کو مجرم کی حفاظت يا بھالئی کے متعلق کوئی شديد تشويش ہے، مثال

 
 اگر آپ محسوس کرتے ہيں کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے •
 اسے تنگ کيا جارہا ہےکيا  •
 کيا اسے نسلی يا دوسری زيادتی کا نشانہ بنايا جا رہا ہے •

 
ڈيوٹی پر موجود مالقاتوں کے سينئر افسر سے بات کرنے کے لئے کہيں جو پرزن کے اندر متعلقہ 

ٹا جائے برابطوں کو کسی بھی تشويش کی رپورٹ کرے گا۔ تمام معلومات سے انتہائی راز داری سے ن
 ہيلپ الئن سے بل نہيں ہيں، تو قيديوں کی فيمليوںآپ پرزن پر کسی سے رابطہ کرنے کے قاگا۔ اگر 

 دن،لوکل کال 7 گھنٹے ہفتے کے 24 ( پر 90 90 90 08457 پر يا سماريٹنز سے2003 808 0808
 رابطہ کريں ۔ پر بھی 111 555 0800کرائم سٹاپرز)کی قيمت

 پہلی مرتبہ مالقات کے لئے پرزن جانا


