
 پریزنز اینڈ پروبیشن 
امبُڈزمن یعنی محتسب 

)PPO( نوں شکایت کس 
طرحاں کرنی اے

اپنی شکایت کتھے 
بھیجنی اے

اپنی شکایت نال ُجڑے سارے کاغذات دیاں نقالں 
ایس پتے تے ارسال کرو:

 Prisons and Probation Ombudsman
 Third Floor, 10 South Colonnade

Canary Wharf, London E14 4PU

پریزنز اینڈ پروبیشن امبڈزمن نوں تہاڈے ولوں 
بھیجے جان والے سارے خط مفت ہون گے۔ تہاڈے 

خطاں دا خرچہ آئی آر سی ادا کرے گا۔

یاد رکھو، ساہنوں اصلی دستاویزات نہ بھیجو 
کیونجے اسی ایہہ واپس نہیں بھیج سکدے۔

شکایت کس طرحاں کیتی 
جائے

تے میں پی پی او نوں شکایت 
کس طرحاں کراں؟

ہیٹھلے تن آسان اقدام کرو:

یقینی بناؤ کہ تساں پہالں امیگریشن ریموول . 	
سنٹر دے شکایت کرن والے سارے دے سارے 

طریقہ کار اُتے عمل کرو۔

اک مختصر نوٹ لکھ کے ساہنوں دسو کہ . 	
شکایت کس بارے وچ اے، تے تُسی حلے وی 

کیوں خوش نہیں۔

اپنے سارے پیپر ورک دی نقول ساہنوں بھیجو . 	
- امیگریشن ریموول سنٹر دے سارے کمپلینٹ 

فارمز سمیت۔

کیہ تُسی شکایت کیتی سی پر تُسی 
حلے وی خوش نہیں؟

ہو سکدا اے تہانوں پریزنز اینڈ پروبیشن 
امبڈزمن نال گل کرن دی ضرورت ہوئے۔

اساں ایس دا ترجمہ متعدد زباناں وچ کیتا اے۔ 
جے تہانوں اپنی زبان وچ لیف ِلٹ نہیں ملیا، تے 

مہربانی کرکے ساڈے نال رجوع کرو۔

میں اپنا سارا پیپر ورک 
یعنی کاغذات کتھے 

بھیجاں؟
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تُسی کس بارے شکایت کر پی پی او بارے سچائیکیہ تہانوں پتہ اے؟
سکدے او؟

ٹھیک اے، تے فیر میں 
کس چیز بارے شکایت کر 

سکدا/سکدی آں؟

تُسی پی پی او نوں سارے مسلیاں دے بارے وچ 
شکایت کر سکدے او - عملہ تہاڈے نال کس طرحاں 

سلوک کردا اے توں لے اپنی گمشدہ چیزاں حتی 
کہ جیالں تے حراستی مراکز دے مابین تے تہاڈے 
اپنے ملک ول سفر کرن لئی ٹرانسپورٹ دے بارے 

تک۔

اسی کس بارے تفتیش نہیں کر سکدے:

امیگریشن کیساں بارے شکایتاں تے فیصلے۔ 	

میڈیکل کیئر بارے شکایتاں۔ 	

عمومی ضابطہ ایہہ اے، جے تہاڈی اصلی  	
شکایت بارے امیگریشن ریموول سنٹر دے حتمی 
جواب نوں 3 مہینیاں تو ودھ وقت ہو گیا ہوئے۔

شکایت کسے ایسی شے دے بارے وچ ہونی  	
چاہیدی اے جہڑی کہ تہاڈے نال ہوئی سی نہ کہ 

کسے ہور نال۔

جے تُساں ایسے مسلے تے بارے وچ لیگل کیس  	
کیتا سی یا کر رہے او۔

ہر سال پی پی او نوں ہزار ہا شکایتاں موصول  	
ہُندیاں نیں، سنے اوہناں دے جہڑیاں زیر حراست 

افراد ولوں موصول ہُندیاں نیں۔

ایہناں شکایتاں دے جواب وچ اسی امیگریشن  	
ریموول سنٹرز نوں سفارشات کردے آں تے 

ساڈی تفتیش دا مقصد ملک بھر وچ زیر حراست 
افراد لئی امیگیرشن قید خانیاں نوں زیادہ با 

انصاف تے محفوظ تر تھاں بنانا اے۔

اسی ہوم آفس یا امیگریشن اینفورسمنٹ لئی کم  	
نہیں کردے۔ پی پی او مکمل طور تے خودمختار 

اے۔

تہاڈے ولوں ساہنوں لکھے جان والے خطاں  	
نوں آئی آر سی نہیں پڑھے گا ، تے ایہہ تہاڈے 

خالف استعمال نہیں ہون گے۔ ساہنوں شکایت 
بھیج کے تہاڈی شامت نہیں آئے گی۔

ساہنوں ہر سال حراست وچ لئے گئے افراد ولوں  	
شکایتاں موصول ہُندیاں نیں۔ اسی تہاڈی مدد وی 

کر سکدے آں۔

جے اسی تہاڈے نال متفق ہوئے، تے تہاڈے  	
کولوں معافی منگی جا سکدی؛ تہاڈا نقصان 

بھریا جا سکدا ے؛ حتی کہ مرکز دے طریقہ کار 
وچ بدالؤ وی آسکدا اے۔

موصول ہون دے 10 دن دے اندر اسی تہانوں  	
دس دیاں گے کہ آیا تہاڈی شکایت دی تفتیش کر 

سکدے آں یا نہیں۔

تہاڈی کوئی چیز ُگم ہوئی اے؟ تہانوں لگدا 
اے کہ تہاڈے نال انصاف نہیں ہویا؟ پی 

پی او نال رابطہ کرو۔
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