
يم سکیک) اويس ایس(  خدمات کے ٓارڈرمعاشرتی  

يل تفصی کخدمت  : 

 ياد بنی کا معاشرت٣٧٨يپ خدمات کے ٓارڈر کے قانون کیدراصل معاشرت) اويس ایس(  خدمات کے ٓارڈرمعاشرتی

 ہو جو يا جرم کيسا اس سے ُاوپر ہو  اور ُاس نے ايا سال ١۴ بندے کو جو ی کورٹ کسيک رائے ہے۔ ايقاتیپر تحق

 کے کام کرنے کا حکم دے يرتنخواہ بغنٹے گهيںکئی می نگرانیک)  اویپ(يسرکہ سزاوار ہو کو چانچ والے ٓاف

 ملزم کو مشورہ يسر ٓافيہ۔ يئے ہونے چاہيں نہيادہ گهنٹوں سے ز٢۴٠ يں مينوں مہ١٢ گهنٹے يہ يکن ہے۔ لیسکت

 فراہم کرے گا۔ی بهیاور رہنمائ

 :مقاصد

 دونوں ہے۔ حکم کے تحت، ملزم کو یکا مقصد اصالح اور جواب دہ) اويس ایس(  خدمات کے ٓارڈرمعاشرتی

 صرف کرنا ہو گا۔ اگرچہ يں خدمات می اپنے فارغ وقت کو معاشرتيںمعاشرے کو نقصان پہنچنے کے جرم م

  خدمات ی ہے۔ معاشرتوتی مدد ہيں اصالح می سے ملزمان کی رہنمائی والے ٓافسر کی خدمت اور نگرانیمعاشرت

۔يں ہيل مقاصد مندرجہ ذيادیکے بن) اويس ایس(کے ٓارڈر  

 واصالحیبحال)  الف

 کو ُاصول و قواعد ين ملزميعے کے ذری رہنمائیک)  اویپ(يسر اور چانچ والے ٓافی بجا ٓاوری کام ،خدمات کبناوٹی

 کے نقطہ يت تربی کيمت قدروقی کو وسعت ملنا، ذاتيات ُاٹهانا،نظری ذمہ داری اپنيں می ترقی ذاتیکے مشاہدے،اپن

 ی مدد ملتيں دوبارہ جرم کرنے سے دور رکهناميں ممستقبل ابتداءاور ی کی زندگيری تعميادہ زيک ای، ترقيںنظر م

 ہے۔

يصلہ فيراتی تعميا یاصالح) یب  

 بہت کم يوںميں سرگرمی اور مذہبيمی،مالزمت تعلی ہےاور ان کی اجازت ہوتی رہنے کيں کومعاشرے مملزمين

  ہوتاہے۔يدار پانتشا

  کرنایتالف)   ج

 يں کہ وہ معاشرے کو فائدہ پہنچائيں مواقع فراہم کئے جاتے ہيعے کے کام کرنے کے ذريگی ادائير کو بغملزمين

 ہے۔ياجس کو جرم کرکے ُانہوں نے نقصان پہنچا

 يں جن ميں کرتے ہاري تيں رپورٹیابتدائ)  افسرانیجانچ( اوزی مدد کرتے ہوئے ، پیعدالتوں ک)  قسماےی کخدمت

 مناسبت کے ی خدمت کے ٓاڈر کی معاشرتيئے اصالح کے لی ملزمان کيںاور رپورٹیجانچ کرنے والے افسران ک

۔يں شامل ہيں رپورٹيںبارے م  

 یقانون) افسرانیجانچ( اوزی پيئےپر رکهے گئے ملزمان  کے ل) اويس ایس(  خدمات کے ٓارڈریمعاشرت) یب

 گے۔يں خدمت فراہم کری کام کيںر گروپ م اوی رہنمائی،ذاتینگران



 گے جب کے سائٹ پر موجود يں کے کام کا انتظام کريگی ادائير بغيئے کے لينملزم) افسرانیجانچ( اوزیپ) یس

 جگہ پر مختلف قسم کے ی ا ورکام کی ہوئے، جگہ پر معاونت و نگرانيتے ديات ہدايکیُسپروائزر ُان کو تکن

 گے۔ںي  کری رہنمائی مشقیکاموںک

 گروپی ہدفيا ٹارگٹ

۔ين ملزميسے ايں گروپ می ہدفيا ٹارگٹ  

اور:  ہويا مشورہ ديا يصلہ کا فيش  تفشی کورٹ نے سماجيںجنہ) اے  

 ہو۔ياکے تحت حکم د) اويس ایس(  خدمات کے ٓارڈری کورٹ نے معاشرتيںجنہ) یب

 لسٹی  خدمات کے ٓارڈرکے دفاتر کیجانچ اورمعاشرت

 کورٹ جانچ ی کورٹ اور ضلعی اور ہائيںسات ہ) اوزيس ای سیپ(  خدمات کے ٓارڈرکے دفاتریاشرتجانچ اورمع

 کہ پہلے يساج( کورٹ ی کورٹ اور ہائی کورٹوں ، ضلعيجسٹريٹسات م)  اوزی پی سی ڈينڈ ای سيچا(دفتر 

 ينڈ ای سيچا(دفتر  کورٹ جانچ ی کورٹ اور  ضلعی معاونت کررہاہے۔ہائیک) کورٹی کيل کورٹ اور اپینمونے ک

کے فون نمبر اور پتے ) اوزيس ای سیپ(  خدمات کے ٓارڈرکے دفاتریاور سات  جانچ اورمعاشرت)  اوزی پی سیڈ

۔يں جا سکتے ہيے سے ڈائون لوڈ کيہاں  

 دفتر کے اوقات

  (  .a.m. to 6:00 p.m 8:45 :( سےجمعہيرپ

۔يں دفاتر بند ہوتے ہيں ميوں چهٹی اور عوامہفتہ،اتوار  

 دفاتری  خدمات کے ٓارڈرکے کےمعاونتعاشرتیم

  خدمات کے ی ہے جو کہ  جانچ اورمعاشرتی دفتر بهی معاونتيککا ا) اويس ایس(  خدمات کے ٓارڈرمعاشرتی

 یک)  اوزی پی سی ڈينڈ ای سيچا( کورٹ جانچ دفتر ی کورٹ اور ضلعیاور  ہائ) اوزيس ای سیپ(ٓارڈرکے دفاتر

  خدمات کے ی عالوہ معاشرتکے تعاون کرتا ہے،اور اس يں ميکٹ کام کے پروج مدد کرتا ہے اوريںجانچ م

 کرتا ہے۔يدا اتفاق پيں اوز می پيں می کام کے دوران کارکردگی کين اثر ملزميرکے ز) اويس ایس(ٓارڈر

پتہ اور فون نمبر:  

يرٹريز ٹيو نين، روڈ شاٹی شنگ وہ چ١ گورنمنٹ دفاتر، ين شاٹ٨،چهت نمبر ٨١٣ روم  

 6547 2158 فون نمبر

 4178 2609  نمبرفيکس

دفتر کے اوقات:

 .a.m. to 6:00 p.m 8:45 : سےجمعہيرپ

۔يں دفاتر بند ہوتے ہيں ميوں چهٹی اور عوامہفتہ،اتوار  



جان

جان

یس

یک

اور

ہفتہ

 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 
Courts 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 

تھن مون جانچ اور معاشرتی خدماتی 

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

Hi Road, Tuen Mun, N.T. 

2451 3123 2404 1161 




