
خدمات یک جانچ  

یلتفص یک خدمت  

ملزم  یککے مطابق ا ۸۳۲جانچ کے قانون کے باب  یک ملزمین پروگرام ہے یخدمت پر مبن یمعاشرت یکخدمت ا یک جانچ

خدمت کا  یرکھا جاتا ہے۔ جانچ ک اثر یراو( کے ز یسال  تک جانچ والے افسر )پ ینسے ت یکا یئےجائزے کے ل یکو قانون

شامل ہو  یںبن کر دوبارہ معاشرے م یکرنے والے شہر یپاپند یک نینمدد کرنا ہے تاکہ وہ قوا یک ملزمینمقصد  یادیبن

یںسک  

 مقصد

۔یںہ یلخدمت کے مقاصد مندرجہ ذ یک جانچ  

جانچ کے حکم کے تحت ڈالے جانے کے فوائد اور مناسبت کے حوالے سے سفارش کرنا۔کو  ملزمیناے( کورٹ کو   

الگو  یتہدا یکورٹ ک یئےاور معالجے کے ل یبحال ی( کیدوار)اُم ملزمیناثر رکھے جانے والے  یرجائزےکے ز ی(جانچیب

 کرنا۔

نا۔مدد کر یںالنے م یلیاںمثبت تبد یںاور برتائو م یےکے رو یدواروںاُم ی(جانچیس  

اُجاگر کرنا۔ یںمہارت یک یزندگ یئےدوبارہ جرائم سے بچانے کے ل یں( اُنہیڈ  

امداد کو مضبوط کرنا۔ یخاندان یںکے عمل م ی( بحالیا  

وسائل کو استعمال کرنا اور  یمعاشرت یئےکرنے کے ل یپور یاتضرور یک ینکردہ ملزم یفرطرف سے ر ی( کورٹ کیفا

کرنا۔ یالخ یجہاں ضرورت ہو اُن کے خاندان کے جملہ افراد کا بھ  

قسم یک خدمت   

 یجانچ یںجن م یںکرتے ہ یارت یںرپورٹ یاوز مختلف ٓاراءک یمدد کرتے ہوئے، پ ی( کورٹ اور متعلقہ گروہوں کاے

 یک یکارکردگ ی( کین)ملزمیدواروںٓام یں،رپورٹ یمناسبت ک یخدمت ٓارڈر ک یمعاشرت یں،رپورٹ یافسران ک

۔یںرپورٹ یک یلفیئرو شلسو یک یسوںک یاور درخواست یدیوںلمبے عرصے کے ق یادہز یناوررپورٹ  

باقاعدہ  یںخدمات جانچ کے عرصے م یمشورے ک یاور خاندان یرہنمائ یجائزے، ذات یقانون یئےکے ل یدواروں(اُمیب

۔یںہ یجات یک یعےفراہمکے ذر یوںسرگرم یگرکام اور د یںمالقات،گروپ م یںگھروں م یوں،انٹرو  

طرف سے چالئے جانے والے  یک یپارٹمنٹافراد کو ڈ یاور اُن کے خاندان ین،امیدواروں( جہاں مناسب ہو ملزمیس

 یںگھروں م یطرف سےچالئے جانے والے رہائش یک یموںتنظ یسرکار یرغ یاجاتا ہے  یاک یفرطرف ر یاداروں ک

 یاتیطرح متعلقہ نفس یمسائل کا سامنا ہو، اس یاور جذبات یےرو یںجاتا ہے جنہ یک یفربچوناور نوجوانوں کو ر یسےا

 یکہ رضاکارانہ خدمت ک یساخدمات ج یگراور د یلفیئرو یئےکے ل یدواروںاُم  یجنسیاں،اور ا یونٹ یئےعالج کے ل

۔یمسک  

 ٹارگٹ گروپ 

جو یںشامل ہ ینوہ ملزم یںگروپ م ٹارگٹ   

! گئے ہوں یےک یفرر یئےجائزے کے ل یطرف سے سماج یکورٹ ک : 

! جائزے کے حکم کے اندر یطرف سے جانچ یکورٹ ک : 

ہوں یخود سے راض یئےجائزے کے ل یدرضاکارانہتک مز ینےمہ ینحکم پورا کرچکے ہوں مگر ت یجانچ : 

کے دوبارہ  یصلےف یاکے عمل سے گزر رہے ہوں  یلاپ یادرخواست  یاکا انتظار کر رہے ہوں  یصلےف یںم یلج

یاجائزے کے عمل سے گزر رہے ہوں:  

گئے ہوں یےک یفرطرف سے ر یکورٹ ک یئےرپورٹوں کے ل یشنلپروف یگرد یا یرہنمائ یمعاشرت : 



لسٹ یخدمات کے ٓارڈرکے دفاتر ک  یجانچ اورمعاشرت

 یچکورٹ جانچ دفتر )ا یکورٹ اور ضلع یاور ہائ یںاوز(سات ہ یسا یس یخدمات کے ٓارڈرکے دفاتر)پ  یجانچ اورمعاشرت

 یلکورٹ اور اپ یکہ پہلے نمونے ک یساکورٹ )ج یکورٹ اور ہائ یکورٹوں ، ضلع یجسٹریٹاوز( سات م یپ یس یڈ ینڈایس

اوز( اور سات  جانچ  یپ یس یڈ ینڈا یس یچ)اکورٹ جانچ دفتر  یکورٹ اور  ضلع یمعاونت کررہاہے۔ہائ یکورٹ(کیک

۔یںجا سکتے ہ یےسے ڈائون لوڈ ک یہاںاوز(کے فون نمبر اور پتے  یسا یس یخدمات کے ٓارڈرکے دفاتر)پ  یاورمعاشرت

دفتر کے اوقات

 ( سےجمعہ یرپ ) : 8:45 a.m. to 6:00 p.m. 

۔یںدفاتر بند ہوتے ہ یںم یوںچھٹ یاور عوام ہفتہ،اتوار

 ہائی کورٹ اورضلعی جانچ والے دفاتر اور جانچ اور معاشرتی خدماتی ٓارڈر کے دفاتر کی لسٹ

ٓارڈر کے  یخدمات یاور معاشرت جانچ

 دفاتر

تہ بر پ م ون ن کس ف ی  ف

جانچ والے  یکورٹ اورضلع ہائی

 دفاتر
Room 335, 3/F., Wan Chai Tower I, 12 

Harbour Road, Hong Kong 

2582 4025 2582 4017 

 یخدمات یجانچ اور معاشرت مشرقی

 ٓارڈر کادفتر
Room 1226, 12/F, Eastern Law Courts 

Building, 29 Tai On Street, Sai Wan Ho, 

Hong Kong 

2151 8142 2572 9214 

Room 1212-1214, 12/F, Eastern Law Court 
Building, 29 Tai On Street, Sai Wan Ho, 
Hong Kong

2546 7973 2975 4613 

 یجانچ اور معاشرت یسٹ کولون

ٓارڈر کادفتر یخدمات  
Room 404, 4/F, Kowloon City Law Courts 

Building, 147M Argyle Street, Kowloon 

2767 3143 2350 6207 

11/F., To Kwa Wan Government Offices, 

165 Ma Tau Wai Road, Kowloon 

2349 4931 2775 0548 

 یتھنگ جانچ اور معاشرت ُکن

ٓارڈر کادفتر یخدمات  
8/F., Kowloon East Government 

Offices Building, 12 Lei Yue Mun 

Road, Kwun Tong, Kowloon 

2349 5700 2775 2027 

7/F., Kowloon East Government 

Offices Building, 12 Lei Yue Mun 

Road, Kwun Tong, Kowloon 

2782 1727 2374 4057 

 یخدمات یجانچ اور معاشرت شاٹین

 ٓارڈر کادفتر
Room 801, 8/F, Shatin Government Offices, 1 

Sheung Wo Che Road, Shatin, N.T. 

2158 6711 2697 9652 

 یخدمات یجانچ اور معاشرت فالنگ

 ٓارڈر کادفتر
Room 325, 3/F, Fanling Law Courts Building, 

1 Pik Fung Road, Fanling, N.T. 

2682 7573 2682 2916 

Room 415, 4/F., North District Government 

Offices, 3 Pik Fung Road, Fanling, N.T. 

3427 3661 2682 9351 

 یخدمات یوان جانچ اور معاشرت چھن

 ٓارڈر کادفتر
2/F, Tower A, West Kowloon Law Courts 

Building, No. 501, Tung Chau Street, Sham 

Shui Po, Kowloon 

3467 2333 2944 9946 



 یخدمات یمون جانچ اور معاشرت تھن

 ٓارڈر کادفتر
4/F., Tuen Mun Government Offices, 1 Tuen 

Hi Road, Tuen Mun, N.T. 

2451 3123 2404 1161 


