
پریزن اینڈ پروبیشن امبُڈزمن 
)PPO( یعنی محتسب 
کوشکایت کیسے کریں

اپنی شکایت کہاں ارسال 
کریں

اپنی شکایت سے متعلق تمام تر کاغذات اِس پتے 
پر ارسال کریں:

 Prisons and Probation Ombudsman
 Third Floor, 10 South Colonnade

Canary Wharf, London E14 4PU

پریزن اینڈ پروبیشن امبُڈزمن کو بھیجے جانے والے 
خطوط پر اخراجات نہیں اُٹھیں گے ۔ آپ کے خطوط 

پر لگنے والی ٹکٹوں کا خرچ آئی آر سی ادا کرے 
گا۔

یاد رکھیں کہ اپنے اوریجنل یعنی اصلی کاغذات 
ہمیں مت بھیجیں کیونکہ ہم وہ واپس نہیں کر پائیں 

گے۔

 شکایت کیسے کریں

تو میں پی پی او کو شکایت 
کیسے کروں؟

مندرجہ ذیل تین آسان اقدام اُٹھائیں:

اِس بات کو یقینی بنائیں کہ پہلے آپ نے . 	
امیگریشن ریموول سنٹر کے شکایت کرنے کے 

تمام تر طریقہ کار پر عمل کیا ہو۔

ایک مختصر نوٹ لکھ کر ہمیں بتائیں کہ آپ کی . 	
شکایت کس سلسلے میں ہے، اور آپ اب تک 

ناخوش کیوں ہیں۔

اپنے تمام تر کاغذات کی نقول ہمیں بھیجیں - . 	
امیگریش ریموول سنٹر کے تمام کمپلینٹ فارمز 

سمیت۔

کیا آپ نے شکایت کی تھی اور اب 
بھی ناخوش ہیں؟

ممکن ہے کہ آپ کو پریزن اینڈ پروبیشن 
امبُڈزمن سے بات کرنے کی ضرورت ہو۔

ہم نے اِس کا ترجمہ متعدد زبانوں میں کر دیا 
ہے۔ اگر آپ کو اپنی زبان میں ایک لیف لیٹ نہیں 

ملتا تو براہ مہربانی ہم سے رجوع کریں۔

میں اپنے تمام کاغذات 
کہاں بھیجوں؟
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پی پی او کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں؟
سچائی

آپ کس بارے میں شکایت 
کر سکتے ہیں؟

ٹھیک ہے، تو میں کس 
بارے میں شکایت کر 

سکتا/سکتی ہوں؟

آپ ہر طرح کے مسائل کے سلسلے میں پی پی او 
کو شکایت کر سکتے ہیں - عملہ آپ کے ساتھ کیسا 

برتاؤ کرتا ہے سے لے کر، آپ کی گم شدہ امالک 
یا حتی کے جیلوں، حراستی مراکز کے مابین یا 

آپ کے اپنے ملک کو سفر کرنے کے سلسلے میں 
ٹرانسپورٹ کے بارے میں بھی۔

ہم مندرجہ ذیل کی تفتیش نہیں کر سکتے:

امیگریشن کیسوں کے بارے میں شکایات یا  	
فیصلے۔

میڈیکل کیئر کے بارے میں شکایات۔ 	

ایک عمومی اصول یہ ہے، اگر آپ کی اصلی  	
شکایت کے سلسلے میں امیگریشن ریموول سنٹر 
کے حتمی جواب کو 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ 

ہو گیا ہو۔

شکایت کسی ایسی چیز کے بارے میں ہونی  	
چاہیے جو آپ کے ساتھ ہوئی ہو نہ کہ کسی اور 

کے ساتھ۔

اگر اِسی مسئلے پر آپ قانونی کیس کر رہے  	
ہوں یا کر رکھا ہو۔

پی پی او کو ہر سال ہزاروں کی تعداد میں  	
شکایات موصول ہوتی ہیں، اُن شکایات سمیت 
جو حراست میں لیے گئے افراد نے کی ہوتی 

ہیں۔

اِن شکایات پر کارروائی کے طور پر ہم  	
امیگریشن ریموول سنٹرز کو سفارشات بھیجتے 

ہیں اور ہماری تفتیش کا مقصد امیگریشن 
حراستی مراکز کو ملک بھر میں حراست میں 

لیے گئے افراد کے لیے زیادہ باانصاف، محفوظ 
تر جگہیں بنانا ہے۔

ہم ہوم آفس یا امیگریش اینفورسمنٹ کے لیے کام  	
نہیں کرتے۔ پی پی او مکمل طور پر خودمختار 

ہے۔

جو خط آپ ہمیں بھیجیں گے وہ آئی آر سی نہیں  	
پڑھے گا، اور یہ آپ کے خالف استعمال نہ ہوں 
گے۔ ہمیں شکایت کرنے کی وجہ سے آپ مشکل 

میں نہیں پڑیں گے۔

ہم ہر سال حراست میں لیے گئے افراد کی جانب  	
سے شکایات موصول کرتے رہتے ہیں۔ ہم آپ 

کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔

اگر ہم آپ کے ساتھ متفق ہوئے تو ہو سکتا ہے  	
آپ سے معافی مانگی جائے، آپ کے نقصان کا 

ازالہ کیا جائے؛ حتٰی کہ مرکز کے کام کرنے کے 
طریقہ کار میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔

ہم آپ کی شکایت موصول ہونے کے 10 ایام  	
کے اندر آپ کو مطلع کر دیں گے کہ آیا ہم آپ 

کی شکایت کے سلسلے میں تفتیش کر سکتے ہیں 
یا نہیں۔

کیا آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ آپ 
کو لگتا ہے کہ آپ سے انصاف نہیں کیا 

گیا ہے؟ پی پی او سے رابطہ کریں۔
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