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 نفاذ اقدامات اور استفسارات ےک 
ی

مقایم قانون غیر
 لیر طریِق کار

 

DOE قویم نژاد، یا مذہب ےس ق ، ، نقل وطنے  کا پابند عہد ہیں
کت کرنے ےک حق کا تحفظ کرنے طع نظر۔ اور میئر کا دفئر تمام طلبا ےک پبلک اسکول میں شر

DOE  مقایم قانونے نفاذ ےک کارندوں  یک اجازت نہیں دیتا  ،غئں
ماسوانر کہ  —ہ   بشمول نقل وطنے اور کسٹم نفاذ ےک کارکنوں کو اسکولوں میں داخل ہونے

مقایم قانونے نفاذ کو کیس بیھ ایےس قانونے نفاذ ےک ادارے ےک بطور بیان کیا جاسکتا ہ  جو ایک نی ۔ غئں  انتہانر مطلوب ہ 
ً
ویارک شہر ادارہ نہیں ایسا قانونا

۔ قانون ےک ساتھ ہم آہنگ، ام   ےک لیں مستند  DOE ہ  تربیت یافتہ عدالنر وارنٹ، عدالنر احکامات، اور سپینا کا احئر ۔ کیونکہ ایک غئں کرنا الزیم ہ 

، اسکول ےک افرسان ےک لیں کیس بیھ وارنٹ، عدالنر حکم، یا سپینا یک ا ے کرنا مشکل ہ   کا تعیں
یک کانی سینئر شخص ےک لیں ایےس دستاویزات ےک مستند ہونے

مقایم قانونے نفاذ افرس SFCفیلڈ کاونسل ) ، اس ےس پہےل کہ غئں ۔ ذیل میں  ICEان، بشمول ( کو دکھانا الزیم ہ 
عمےل ےک رِدعمل میں کونر قدم اٹھایا جائر

 یہاں مالحظہ کریں۔ مکمل طریِق کار ، طریِق کار کا خالصہ ہ  اگر ایسا عملہ اسکویل عمارتوں، طلبا، یا طلبا ےک ریکارڈز تک رسانر یک گزارش کرے۔

 

DOE مقایم قانونی نفاذ کو اسکول یک عمارتوں تک رسانی یک ، اور اسکول ےک پرنسپل اور دیگر اسکویل  غیر اجازت نہیر دیتا ہے

۔  عملہ بغیر قانونی منظوری ےک رسانی یک اجازت نہیر دے سکتا ہے
 

 غیر پرنسپل عمےل ےک لیر عام طریِق کار: 

 مطلع کرنا چاہیئر اور افرس   .
ً
کو اسکول حفاظنر ایجنٹ ےک اسکول حفاظنر ایجنٹ کو اسکول پرنسپل یا اسکول پرنسپل ےک نامزد کردہ کو فورا

۔  ڈیسک پر انتظار کرنے ےک لیں کہنا چاہیئر

مالزم ےک بارے میں معلومات نہ فراہم کریں۔ ُپرسکون رہیں اور بات چیت  DOEکیس بیھ صورت میں ایک انفرادی طالب علم، خاندانے رکن، یا  .

۔اسکول پرنسپل ےس رابطہ کرو  کو افرس کو اسکول حفاظنر ایجنٹ ےک ڈیسک پر    انے تک محدود رکھیں
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 نفاذ اقدامات اور استفسارات
ی

مقایم قانون   غیر
 )جاری( ےک لیر طریِق کار 

 

DOE  اور اسکول ےک پرنسپل اور دیگر اسکویل ، مقایم قانونی نفاذ کو اسکول یک عمارتوں تک رسانی یک اجازت نہیر دیتا ہے غیر

۔عملہ بغیر قانونی منظوری ےک رسانی یک اجازت نہیر دے   سکتا ہے
 

 پرنسپل ےک لیر عام طریِق کار: 

۔ .  افرس ےس اسکول حفاظنر ایجنٹ ےک ڈیسک پر ملیں

 مالزم ےک بارے میں معلومات نہ فراہم کریں۔ DOEکیس بیھ صورت میں ایک انفرادی طالب علم، خاندانے رکن، یا  .

 : اسکول حفاظنر ایجنٹ ےک ڈیسک پر، گزارش کریں .

 نمئر یکآنر ڈی  / افرس ےک نام اور بیج  ■

 افرس ےک نگران ےک فون نمئر یک ■

 آئے ےک مقصد یک ■

 افرس ےس کونر بیھ دستاویز حاصل کریں، جیےس سپینا، تالشر کا وارنٹ، یا گرفتاری کا وارنٹ۔ .

 عمل کرنے ےس پہےل، آپ ےک لیں کاونسل کو مطلع کرنا اور ان ےس رہنمانر حاصل ک .
ً
، افرس کو مطلع کریں کہ افرس یک درخواست پر جوابا رنا الزیم ہ 

۔  اور افرس کو اس کارروانر ےک دوران اسکول یک عمارت ےس باہر انتظار کرنا چاہیئر

 قدم نہ اٹھائیں جب ( SFC) اپئے سینئر فیلڈ کاونسل .
ےس رابطہ کریں اور انہیں افرس ےس حاصل یک گنر تفصیالت اور دستاویز ےس مطلع کریں۔ کونر

 ۔ےس ہدایات نہ مل جائیں  SFCتک کہ آپ کو 

. SFC ۔  ےس مشورے ےک بعد والدین یا شپرست ےس رابطہ کریں جیسا کہ ذیل میں مزید بیان کیا گیا ہ 

 : آپ کو افرس کو رسانر یا معلومات فراہم کرنے ےک خالف مشورہ دیتا ہ   SFCاگر  .

؛افرس کو مطلع کریں کہ آپ کو درخواست یک تعمیل نہ کرنے کو کہا گیا ہ  اور ان ےس اسکول کا احاطہ  ■  چھوڑ دیئے کا کہیں

 افرس ےک چےل جائے ےک بعد، طالب علم ےک والدین اور مہتمم کو مطلع کریں۔ ■

، کیس بیھ نفاذ ےک عمل میں جسمانے طور پر خلل اندازی یک کوشش نہ کریں۔  ■ وی نہیں کرتا ہ  کو مطلع   SFCاگر افرس آپ یک ہدایات یک پئں

۔پریسنکٹ ی NYPDکریں، اور اسکول حفاظنر ایجنٹ ےس   ا اسکول حفاظنر ڈویژن ےس مدد مانگیے ےک لیں کہیں

،  SFCاگر  . ےس مشورہ کریں کہ طالب علم ےک والدین یا شپرست ےس درخواست ےک  SFCآپ کو افرس یک درخواست یک تعمیل کرنے کا مشورہ دیتا ہ 

۔  بارے میں کب رابطہ کیا جائر

۔ / رپورٹ مکمل کریں، بجز اس ےک کہ درخواست ایک سپینا  OORSایک  .  عدالنر حکم ےک ذریےع رصف معلومات ےک لیں ہ 

، افرس کو مطلع کریں کہ سپینا  / معلومات اور  . دفاتر کو جائزے ےک  DOEعدالنر حکم مناسب  / یا ریکارڈز ےک لیں ایک سپینا یا عدالنر حکم ےک لیں

۔  لیں بھیج دیا گیا ہ 


