جانچ کی خدمات
خدمت کی تفصیل
جانچ کی خدمت ایک معاشرتی خدمت پر مبنی پروگرام ہے ملزمین کی جانچ کے قانون کے باب  ۸۳۲کے مطابق ایک ملزم
کو قانونی جائزے کے لیئے ایک سے تین سال تک جانچ والے افسر (پی او) کے زیر اثر رکھا جاتا ہے۔ جانچ کی خدمت کا
بنیادی مقصد ملزمین کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ قوانین کی پاپندی کرنے والے شہری بن کر دوبارہ معاشرے میں شامل ہو
سکیں
مقصد
جانچ کی خدمت کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔
اے) کورٹ کو ملزمین کو جانچ کے حکم کے تحت ڈالے جانے کے فوائد اور مناسبت کے حوالے سے سفارش کرنا۔
بی)جانچی جائزےکے زیر اثر رکھے جانے والے ملزمین (اُمیدوار) کی بحالی اور معالجے کے لیئے کورٹ کی ہدایت الگو
کرنا۔
ُ
سی)جانچی امیدواروں کے رویے اور برتائو میں مثبت تبدیلیاں النے میں مدد کرنا۔
ڈی) اُنہیں دوبارہ جرائم سے بچانے کے لیئے زندگی کی مہارتیں اُجاگر کرنا۔
ای) بحالی کے عمل میں خاندانی امداد کو مضبوط کرنا۔
ایف) کورٹ کی طرف سے ریفر کردہ ملزمین کی ضروریات پوری کرنے کے لیئے معاشرتی وسائل کو استعمال کرنا اور
جہاں ضرورت ہو اُن کے خاندان کے جملہ افراد کا بھی خیال کرنا۔
خدمت کی قسم
ٓ
اے) کورٹ اور متعلقہ گروہوں کی مدد کرتے ہوئے ،پی اوز مختلف اراءکی رپورٹیں تیار کرتے ہیں جن میں جانچی
افسران کی رپورٹیں ،معاشرتی خدمت ٓارڈر کی مناسبت کی رپورٹیںٓ ،امیدواروں(ملزمین) کی کارکردگی کی
رپورٹیناور زیادہ لمبے عرصے کے قیدیوں اور درخواستی کیسوں کی سوشل ویلفیئر کی رپورٹیں۔
بی)اُمیدواروں کے لیئے قانونی جائزے ،ذاتی رہنمائی اور خاندانی مشورے کی خدمات جانچ کے عرصے میں باقاعدہ
انٹرویوں ،گھروں میں مالقات،گروپ میں کام اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعےفراہم کی جاتی ہیں۔
سی) جہاں مناسب ہو ملزمین،امیدواروں اور اُن کے خاندانی افراد کو ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے چالئے جانے والے
اداروں کی طرف ریفر کیا جاتا ہے یا غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سےچالئے جانے والے رہائشی گھروں میں
ایسے بچوناور نوجوانوں کو ریفر کی جاتا ہے جنہیں رویے اور جذباتی مسائل کا سامنا ہو ،اسی طرح متعلقہ نفسیاتی
عالج کے لیئے یونٹ اور ایجنسیاں ،اُمیدواروں کے لیئے ویلفیئر اور دیگر خدمات جیسا کہ رضاکارانہ خدمت کی
سکیم۔
ٹارگٹ گروپ
ٹارگٹ گروپ میں وہ ملزمین شامل ہیں جو
:کورٹ کی طرف سے سماجی جائزے کے لیئے ریفر کیے گئے ہوں!
:کورٹ کی طرف سے جانچی جائزے کے حکم کے اندر!
:جانچی حکم پورا کرچکے ہوں مگر تین مہینے تک مزیدرضاکارانہ جائزے کے لیئے خود سے راضی ہوں
جیل میں فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں یا درخواست یا اپیل کے عمل سے گزر رہے ہوں یا فیصلے کے دوبارہ
جائزے کے عمل سے گزر رہے ہوں:یا
:معاشرتی رہنمائی یا دیگر پروفیشنل رپورٹوں کے لیئے کورٹ کی طرف سے ریفر کیے گئے ہوں

جانچ اورمعاشرتی خدمات کے ٓارڈرکے دفاتر کی لسٹ
جانچ اورمعاشرتی خدمات کے ٓارڈرکے دفاتر(پی سی ایس اوز)سات ہیں اور ہائی کورٹ اور ضلعی کورٹ جانچ دفتر (ایچ
سی اینڈ ڈی سی پی اوز) سات میجسٹریٹ کورٹوں  ،ضلعی کورٹ اور ہائی کورٹ (جیسا کہ پہلے نمونے کی کورٹ اور اپیل
کی کورٹ)کی معاونت کررہاہے۔ہائی کورٹ اور ضلعی کورٹ جانچ دفتر (ایچ سی اینڈ ڈی سی پی اوز) اور سات جانچ
اورمعاشرتی خدمات کے ٓارڈرکے دفاتر(پی سی ایس اوز)کے فون نمبر اور پتے یہاں سے ڈائون لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔
دفتر کے اوقات
) : 8:45 a.m. to 6:00 p.m.پیر سےجمعہ(
ہفتہ،اتوار اور عوامی چھٹیوں میں دفاتر بند ہوتے ہیں۔

ہائی کورٹ اورضلعی جانچ والے دفاتر اور جانچ اور معاشرتی خدماتی آرڈر کے دفاتر کی لسٹ
جانچ اور معاشرتی خدماتی آرڈر کے
پ تہ
دفاتر
 Room 335, 3/F., Wan Chai Tower I, 12ہائی کورٹ اورضلعی جانچ والے
دفاتر
Harbour Road, Hong Kong

ف ی کس

ف ون ن م بر

2582 4017

2582 4025

2572 9214

2151 8142

2975 4613

Room 1212-1214, 12/F, Eastern Law Court 2546 7973
Building, 29 Tai On Street, Sai Wan Ho,
Hong Kong

 Room 1226, 12/F, Eastern Law Courtsمشرقی جانچ اور معاشرتی خدماتی
ٓارڈر کادفتر
Building, 29 Tai On Street, Sai Wan Ho,
Hong Kong

 Room 404, 4/F, Kowloon City Law Courtsکولون سٹی جانچ اور معاشرتی
خدماتی ٓارڈر کادفتر
Building, 147M Argyle Street, Kowloon

2350 6207

2767 3143

2775 0548

2349 4931

2775 2027

2349 5700

2374 4057

2782 1727

2697 9652

2158 6711

2682 2916

2682 7573

2682 9351

3427 3661

Room 415, 4/F., North District Government
Offices, 3 Pik Fung Road, Fanling, N.T.

2944 9946

3467 2333

 2/F, Tower A, West Kowloon Law Courtsچھن وان جانچ اور معاشرتی خدماتی
ٓارڈر کادفتر
Building, No. 501, Tung Chau Street, Sham
Shui Po, Kowloon

11/F., To Kwa Wan Government Offices,
165 Ma Tau Wai Road, Kowloon
ُ 8/F., Kowloon East Governmentکن تھنگ جانچ اور معاشرتی
خدماتی ٓارڈر کادفتر
Offices Building, 12 Lei Yue Mun
Road, Kwun Tong, Kowloon
7/F., Kowloon East Government
Offices Building, 12 Lei Yue Mun
Road, Kwun Tong, Kowloon
 Room 801, 8/F, Shatin Government Offices, 1شاٹین جانچ اور معاشرتی خدماتی
ٓارڈر کادفتر
Sheung Wo Che Road, Shatin, N.T.
 Room 325, 3/F, Fanling Law Courts Building,فالنگ جانچ اور معاشرتی خدماتی
ٓارڈر کادفتر
1 Pik Fung Road, Fanling, N.T.

 تھن مون جانچ اور معاشرتی خدماتی4/F., Tuen Mun Government Offices, 1 Tuen
ٓارڈر کادفتر
Hi Road, Tuen Mun, N.T.

2451 3123

2404 1161

