
      

 
 
 
 

 

 

(What is parole and who is eligible for parole?) 

 

 کیب ہے؟( پیزول)عبرضی رہبئی 

What is Parole? (Urdu) 

 

 
 پیزول کیب ہے اور اس کے لئے کون اہل ہے؟

 

  ۔رہبئی ہے عبرضیپیزول اهیگزیشي حزاطت طے 
 

  ہے کہ آپ کو قبًوًی طور پز  ًہیںاگز آپ کو پیزول پز رہب کیب گیب ہے، تو اص کب یہ هطلت

اهزیکہ هیں داخلہ دے دیب گیب ہے۔ رہبئی کے ثعذ آپ کو اص کے ثبوجود عذالت هیں جبًب ہو 

 گب تبکہ جج طوبعت کز کے آپ کے هقذهے کب فیظلہ طٌب طکے۔
 

 ہوں؟ سکتی/کیب میں پیزول کی درخواست کز سکتب

(Can I request parole?) 
 :ہبں، اگز آپ اى عواهل کو پورا کزتے ہیں

  اورہیں  پہٌچٌے والے پزدیظیآپ 

  پبیب گیب ہے۔ ایذا رطبًی کب قبثل ثھزوطہ خطزٍآپ کے لئے 

  ،پیزول کی درخواطت دیٌے کے لئےICE  افظز کو دکھبًے کے لئے فوری طور پز شہبدت

 اکٹھی کزیں۔
 
 

 کون ہے؟" پزدیسیپہنچنے واال "

”)?alien gnivirra“ na si ho(W  

 آپ پہٌچٌے والے پزدیظی ہیں، اگز آپ کو ریبطت ہبئے هتحذٍ هیں داخل ہوتے وقت روکب گیب ہو۔ 
 آپ پہٌچٌے والے پزدیظی ًہیں ہیں، اگز آپ کو ریبطت ہبئے هتحذٍ هیں کہیں حزاطت هیں لیب گیب تھب۔ 
  جبئے گب کہ آپ پہٌچٌے والے پزدیظی ہیں۔آپ کے پیش ہوًے کے ًوٹض هیں ثتبیب 

 
 

 موجود ہونے کب کیب مطلب ہے؟" ایذا رسبنی کب قببل بھزوسہ خطزہ"

”)?noiutcesrep fo raef lebiderc“ evah ot anem it soed hat(W  
  خطزٍ پٌبٍ کب افظز پٌبٍ کے اًٹزویو کے دوراى تعیي کزے گب کہ آیب آپ کے لئے ایذا رطبًی کب قبثل ثھزوطہ

 پبیب جبتب ہے۔
 اًٹزویو کے دوراى، افظز آپ طے اپٌے آثبئی هلک واپض جبًے کے خوف کے ثبرے هیں پوچھے گب۔ 
  اگز افظز طوجھتب ہے کہ آپ اپٌے آثبئی هلک واپض جبًے طے خوفشدٍ ہیں یب تھے کیوًکہ آپ کو آپ کی

ی وجہ طے تشذد یب قتل کیب ًظل، هذہت، قوهیت، کظی هخظوص طوبجی گزوٍ هیں رکٌیت یب طیبطی رائے ک

 جبئے گب، تو عہذیذار آپ کے لئے هثجت قبثل ثھزوطہ خوف کب تعیي کزے گب۔
 
 

 :آپ پیزول کے لئے اس صورت میں اہل ہو سکتے ہیں، اگز
 (You may also be eligible for parole if:) 

  الحق ہو۔ طٌگیي طجی هزعآپ کو کوئی 
  ہوں۔ حبهلہآپ 
  شخض ہوں۔ ًو عوزآپ کظی هخظوص قظن کے 
  ہوں۔ گواٍآپ کظی عذالتی، اًتظبهی یب قبًوًی کبروائی هیں
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 پیزول دیے جبنے کے لئے مجھے کیب ثببت کزنے کی ضزورت ہے؟       

 (What do I need to prove to be granted parole?  

 کو ثبثت کزًب ہو گب۔ تٌیوںعواهل ہیں، جي کو ًیچے تفظیل هیں ثیبى کیب گیب ہے۔  آپ کو اى  تیي   

  (یہ کہ آپ وٍ ہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں)اپٌی شٌبخت 

 یہ کہ آپ کے فزار ہوًے کب خطزٍ ًہیں، اور 

 یہ کہ آپ کویوًٹی کے لئے خطزٍ ًہیں ہیں 
 
 

 شنبخت ثببت کزنب ۔1   

(1. PROVING IDENTITY) 

  پبسپورٹ یب  پیدائش کب سزٹیفیکیٹثہتزیي طزیقہ حکوهت کی جبًت طے جبری کزدٍ دطتبویشات جیظب کہ

 دکھبًب ہے۔

  اگز آپ کے پبص حکوهت کی جبًت طے جبری کزدٍ شٌبخت ًہیں ہے، تو آپ کو وضبحت دیٌی چبہیے کہ

آپ کو جبًتے ہیں اور آپ  ًہیں ہیں۔  آپ کو حکوهت کو خبًذاى اور دوطتوں  جو آپ کے پبص یہ کیوں 

 ثھی فزاہن کزًے چبہیں۔ بیبنبت حلفی کی شٌبخت ثبثت کز طکتے ہیں کی جبًت طے 

  اى ثیبًبت حلفی هیں هعلوهبت جیظب کہ وٍ شخض آپ کو کیظے جبًتب ہے، کتٌے عزطے طے آپ کو جبًتب

ی سیبدٍ هعلوهبت آپ ہے اور آپ اص شخض طے کتٌب اکثز هلتے یب ثبت کزتے ہیں، شبهل ہوًی چبہیے۔ جتٌ

 فزاہن کزیں گے، اتٌب ہی ثہتز ہے۔

o  حکوهت کی جبًت طے جبری کزدٍ ، اور پتہوٍ افزاد جو ثیبًبت حلفی لکھتے ہیں، اى کو اپٌب

 شبهل کزًی چبہیے۔ هظتٌذ تظویزی شٌبخت کی دطتبویش کی ایک ًقل

 ً ہیں کز طکتے، تو آپ پھز ثھی اگز آپ خبًذاى یب دوطتوں طے شٌبختی دطتبویشات یب ثیبًبت حلفی حبطل

اپٌی شٌبخت ثبثت کزًے کے قبثل ہو طکتے ہیں لیکي آپ کو پیزول پز رہبئی دیے جبًے کب اهکبى کن ہو 

 ۔گب
 
 

 ثببت کزنب کہ آپ کب فزار ہونے کب خطزہ نہیں ۔2  

 (2. PROVING THAT YOU ARE NOT A FLIGHT RISK) 

  کہ آپ اپٌی طوبعتوں کے لئے عذالت آئیں گے۔آپ کو ظبہز کزًب چبہیے کہ سیبدٍ اهکبى ہے 
  اص طزح کے ثجوت کہ آپ کی اهزیکہ هیں جبئیذاد هوجود ہے، اهزیکہ هیں خبًذاًی تعلقبت ہیں یب اهزیکہ هیں آپ

 کی هالسهت کب ریکبرڈ ہے،  هذدگبر ثبثت ہوتے ہیں۔
 یے کہ آپ طوبعتوں هیں حبضز ہوئے اگز هبضی هیں آپ کی عذالت هیں پیشی ہوئی، تو آپ کو ثجوت فزاہن کزًب چبہ

 تھے۔
  آفظز یہ ثھی دیکھے گب کہ آپ اهزیکہ هیں کیظے داخل ہوئے، اهزیکہ هیں آپ کی طبثقہ رہبئش کی طوالت اور

اطتحکبم، آپ کی طبثقہ اهیگزیشي اور هجزهبًہ ریکبرڈ، آپ کی ضوبًت کی رقن جوع کزًے کی طلالحیت اور آپ 

 کے لئے دطتیبة هوکٌہ ریلیف۔
 ثھی فزاہن کزًب چبہیے، جہبں آپ رہیں گے۔پتہ پ کو حکوهتی افظز کو ایک آ 

 
 

 "کمیونٹی کے لئے خطزہ نہیں ہیں"ثببت کزنب کہ آپ  ۔3  

 (3. PROVING THAT YOU ARE NOT A “DANGER TO THE COMMUNITY”) 

 آپ ظبہز کز طکتے ہیں کہ آپ کب کوئی هجزهبًہ ریکبرڈ ًہیں۔ 
  کزًب چبہیے کہ آپ ًے اهزیکی قوهی طالهتی کے خالف کوئی کبم ًہیں کیب۔آپ کو یہ ثھی ظبہز 
  آپ کو یہ ثھی ظبہز کزًب چبہیے کہ آپ عواهی تحفع کے لئے خطزٍ ًہیں ہوں گے۔ عواهی تحفع کے خطزات

 :هیں شبهل ہو طکتے ہیں
  o  شذیذ ًوعیت کی دهبغی ثیوبری 

  o   اًضجبطی هظبئل یب وقوعبت کب ریکبرڈ 
  o  یب   کوئی هجزهبًہ یب حزاطتی ریکبرڈ جو ظبہز کزے کہ آپ ًے اپٌے آپ یب دوطزوں کو ًقظبى پہٌچبیب

 یہ هعلوهبتی طفحہایظب کزًے کب اهکبى ہے۔
 

 ABA Immigrant Justice Project  طے لیب گیب ہے اورEOIR Legal Orientation Program  کی جبًت 
 

 کو تجذیذ کی گئی۔  5102طے تیبر کیب گیب ہے۔ آخزی ثبر دطوجز 

This information sheet was adapted from the ABA Immigrant Justice Project and prepared by the Vera Institute of Justice for the EOIR Legal 
Orientation Program. Last updated December 2015.  

 


