
 ��ں ������ ����� �ے  1994وا��
 ا��
	ٹ و��� ا��ٹ  
 �� ��� ��� ���
'��ر ان ��ر��� و$� �# �"د �ے ��ے  
1�1�2# $�ر �0 ا����ہ ��ں رہ رہے ہ�ں۔  ہ� ا�+، ()� 
ر(�"ہ  ا0
ے ()� �����وں (ے اس ڈر (ے  ��گ 1ہ�ں 
(�)� �ہ ان �ے ()� ��، ��9 ا����# 'ہ�8 ہ�ں �� #1�1�2 

$�ر (ے �	)=> رہ
ے وا�ے  �'
"ے ، وہ اس $�ح (ے 
 "�ہ ��ں �ے �ہ ا1ہ�ں ا�1ے ���ں ��رڈ �ے ��ے در?�ا(< 

1ہ�ں د�
ے د�
@ے۔  و8 اے ڈ �� اے اس $�ح �ے ()� 
ر(�"ہ ����ں �� ا0
ے ()� �� �ے ��Cون �ے  B�� 9زادا1ہ 
$�ر (ے �� #1�1�2�Gہ �ے �EFل �# در?�ا(< د�
ے 

 �# ا��زت د�)� ہے۔
ا�� 9پ و8 اے ڈ �� اے �# در?�ا(< د�)ے ہ�ں، ��      

9پ �	)=> 2��م �ے اہ>، ا?�اج �ے �M> (ے ��KLظ،  
�Mا�# ��Q"ے اور ��م �# ا��زت P�F> ��(�)ے ہ�ں، 9پ 

�# R�KF< �ے ��ے، وہ اے ڈ �� اے �� �M> 9پ �ے()� 
���� ہے۔ �� �� (ے �KS# ر�

اس �M> (ے �)T�C ا�+ و��> (ے �K)@� ���1 اہ� ہے، 
 #���?�P�E ا�� 9پ �# (� =ہ ���# 1����Rہ ��ر�U �� �ہ�

 ?Wف ورز��ں رہ# ہ�ں۔
 


رہ �ہ�ں ہے�� �
 �ہ ���
 ہ� 9د�#  �ے X�Fت �ے ا�G(Mر (ے
 ہ�ا�+ در?�ا(<  ے �Y> ہ��# ہے۔


�1ے �ے ��ے �ہ 9پ �# در?�ا(<   #
 �ہ �=�
 9پ ز1"�# اور 9پ �ے �R �� >��Fہ� �� رہ# ہے

 � اے ڈ��
 اےو
�ٹ و��� ا��ٹ� وا!��  ا��

#پ (ے �.�-,+ �,+*ہ (ے �) '&�ظ، #پ و� اے ڈ��
 اے 
 :(ے اہ/ ہ�ں ا�, #پ

ا����# 'ہ�8 �� #1�1�2 �	)=>  �'
"ے �# ����م  •
 '��+ F��ت ہ�ں

ا����# 'ہ�8 �� #1�1�2 �	)=>  �'
"ے �� ����م  Zہ  •
  (�ل �# ��M (ے �� ^Z \21ہ ]�� '�دہ '"ہ اور 

ا����# 'ہ�8 �� #1�1�2 �	)=>  �'
"ے �#  ]������م  •
 ��  Zہ ا����# 'ہ�8 �� #1�1�2 �	)=> �'��+ F��ت 


"ے �� ����م ہے۔'�  
ا����# 'ہ�8 �ے �ڑ�ے �� �ڑ�# �ے ����م وا�"�� \  •

 ��M #� #ل �� اس (ے ز��دہ ہ�1# �21ڑ�ے �� �ڑ��) 
 `�ہ�ے^

 

 ا3�4 ��2'*�ت
 ���R ا����# 'ہ�8 �� #1�1�2 �	)=>  �'
"ہ ہے •
•  ��R �0 ت 1ے  '�د8 �ے دوران 9پ��F +��' 9پ �ے

 #���� ہ�، �� 9پ �ے وا�"��، �ڑ�ے �� �ڑ�# 1ے �	#  
 و2< 9پ ��R �0 ��� ہ�۔

•  ��� ��R ے ز��دہ) "F �0 ہ� �� 9پ ��9پ �� ده��ہ د�� �
 :��� ہ�

�	��  #1����d �ے ?�cات • 
F=�=# $�ر (ے �	�� #1����d\ ده�ہ، ���1	ہ،  •

�eڑ، 0�� (ے ��ر�1^� 
 ز�1 •
• ��R ر (ے�$ #�� f� 
 ا?�اج �# ده��# •
9پ �ے  �Zں �� ����d 0ہ
1�Zے �# ده����ں،  •

 و]��ہ۔
�ے۔ •� g��) ہ 9پ ()� ���ےL�� اس 
9پ اس و2< ا����ہ ��ں رہ رہے ہ�ں �h �ہ ()� ��  •

 ��R �� ت �� ��ر1"ہ 1ہ ہ���"? ��
� �� >���F #ا����
 ا����ہ ��ں ہ�ا ہ�۔

•  ��ا�� 9پ �ے '�ہ+ F��ت 1ے 9پ �0 ز��د�# �# ، 0
 �ے (��g '�د8 ���#۔ " ا`�ے اM)��د"9پ 1ے 

 9پ �ے ا?2W# ��دار ا`�ے ہ�ں •

 و� اے ڈ��
 اے (�� ہے؟ (  ;,ح 8ے در9
ا78 د�ں؟ (� #پ اہ/ ہ�ں؟


 #پ (� �ہ�-,+ �,+*ہ ;��7 �� ���
 (� ذر�<ہ �ہ�ں ہ
�� =�ہ�ے۔ 


 BC8 �,وں (ے '�ے، اب �ہ�ں رہ�۔��,.� 

 �
�D Eا� �) �ہ و� اے ڈ��
 اے در9
ا78 ( (�روا!
 -�!Fہ ہے

1.  ��و8 اے ڈ �� اے �ے ذر�Cہ ���c ہ ��]fات �� ا�ٹ
 $�ح (ے و��> 1ے ��mرہ د�� ہے۔ \ اس ����ں اور 
�ے ��]fات �# ا�+ Q <����1ہ�(< ہے^Z�0 ہ �ےZ �(� 

��q ���ں �� و8 360۔�Q1رم  .2 g��) ات �ےf[�� ان�� 
اے ڈ �� اے  �ے ذر�Cہ ا����# 'ہ��< اور ور��ت 

 #���(�وس (
ٹ�\و8 ا� (#^ �ے وا(cے (ے �ہ�
?"��ت \�� ا� (# �9# ا�^ �ے  ��ے 9پ �# اہ��< 

 �Rہ� ��1ے ��ں ��Cون ہ�ں۔
 1ہ�ں  .3�Q ں �� ا�� 9پ��� q�� �Q #� ے
در?�ا(< د�

 ��Cف ��1ے �# در?�ا(< �Q �� ں�ے ہ(�)�� q��
 د�ں۔ 

�� ا� (# �9# ا� (ے ر(�"8 �1ٹ ��ں اور ا��  .4
در?�ا(< �
��ر ہ��s# ہے، �� وہ ��]f ��ں �� �ہ �Rہ� 

��رہ# ہے �ہ 9پ و8 اے ڈ �� اے  �#   
��د8 اہ��)# 
 ���c �ت �� �0را �� رہے ہ�ں۔

5.  8�?9 #) ا�� در?�ا(< �
��ر ہ� �s# ہے، و8 ا�
 ^ز��دہ ���� ہے 797۔�1
��ر8 �# �1ٹ \ �Qرم 

��vے ��۔  g��) ے�  ا?�اج �� رد ��1ے �# �1ٹ
6.  <P�F رڈ�� ���� ،"C  1�0ے �ے 
��ر8 �# �1ٹ�

 ����1ے �# ?�$� ���Gہ �T �c �ے ��ے ا2"ا��ت اٹ
(�)ے ہ�ں۔  ��ESص اہ��)# ���c �ت �ے  �رے ��ں 

 �EK�> �ے ��ے 
 

 و��> (ے  �ت ���ں۔
 

�ہ� �ہ�ں (,�� ہے۔+ 
 ا8ے #پ (
 �/ ��ں #پ (D رے
G 

 �Iد (ے '�ے و() اور ���,�� 4�H, ہ�ں۔

�� =�ہCے ہ�ں، .=
G JK) , #پ�ا 
 �.�-, و(�/ 8ے ��
رہ '��ے (ے '�ے

 ��L�C ہ
 -�!�ں۔ 



Violence Against  
Women Act (VAWA)   
�ٹ و��� ا��ٹ� وا!��  ا��


ہ�ں 9پ �� و8 اے ڈ �� اے ��ہ�ں f[�� gZ� �0ات ���fر ہ�ں 
�ے �M> �ے ��ے ���ر ���1 ہے۔  ���م ��]fات �� ��KLظ �=�م �0 

ر���ں  اور ا�� ���� ہ��� ��0��ں ���ر ��ا��ں۔  9پ ا1ہ�ں ان 
�=���ت �0 ر���ں �ہ�ں (ے ()� �� ا1ہ�ں P�F> 1ہ �� (�ے۔  

�ہ ���> Qہ�(< 1ہ�ں ہے اس ��ے ��ور و��> (ے �0`�ے �ہ 
 ���" 9پ �� ��� ���1 ہے۔

 
 '�د8 �� 'ہ�دت ��1ہ •
 و�Qت �� 'ہ�دت ��1ہ �� ا�� X�� ہ��� $Wق �� Q��Eہ •
 0�"ا�� �� 'ہ�دت ��1ہ \ا�� ()� ��  Zہ �� وا�"�� ہ�ں^ •
�ہ �� < ���ں �ہ ()� �� ا����# 'ہ�8 �� #1�1�2 �	)=>  •


" ہ ہے'�        : 
 �e)�0رٹ/ ا����# 0�"ا�� �� 'ہ�دت ��1ہ •
 �C"�> �� 'ہ�دت ��1ہ •
  در?�ا(< �# �
��ر8 �# �1ٹ۔130۔1 •
 ���� ��رڈ •

 :�ہ �� < ���ں �ہ 9پ ()� �� �ے (��g رہ)ے ��ے •
 ���m 0ٹہ •

 ا�Qد �<   # `+ •

 $G# ر���رڈز •
 ����< �ے ��]fات •
 ٹ�� رٹ��1 •
 ���+ ز��ں �� 0ڑو(# (ے  ���1ت •

• #� :�ہ �� < ���ں �ہ  9پ �# '�د8 ا`�ے اM)��د ��ں ہ��# �
 ر')ہ دار �� دو()�ں �# ��h1 (ے d�F ��1ہ •
 '�د8 �� ?�1"ان �ے ��Eو�� •
'�د8 �ے دوران 0�"ا ہ�1ے وا�ے  �Zں �# 0�"ا�� ��  •

 'ہ�دت ��1ہ۔
 �9"1# �� ٹ�� رٹ��1 •
���ے •� +
 �m)�� 0ٹہ، ��]fات، ��  �

• #s� #� #�ہ �� < ���ں �ہ 9پ �0 ز��د�: 
 ذا�#  ��ن •

ہ�ں 1ے ز��د�#  •�ان ����ں �# $�ف (ے d�F ��1ہ 

 د���# ہے
• ��F #(R�KF 
��0 ر�0رٹ • 
()� �� �# ز��د�# (ے ہ�1ے وا�ےز?��ں �ے  •

 ��Eو��
 ����Cا�# M"ا�< �ے ر���رڈز •
 $G# ر���رڈز •

 :ا0
ے ا`�ے ا?2W# ��دار �� �� < ���ں
 d�F ��1ہ/ ذا�#  ��ن •
 �1���vہ ر���رڈ (ے ��0 •
 9پ �# (���# ?"�< �� ر���رڈ •

 N,وع (,�ے (ے '�ے #پ (
 (�� (,�� ہے؟
��EO ا��,����G ���ا� 


رس 8�ٹ,� '�R/ ر�
 

 :I9��ت �ہ�� ہ�ں �ہ�ں
�ڈ�' �,�� 

��*�'
) T�4 
��� ور-�'��N 

 

ں C'اID ڈ اور�
رس 8�ٹ, #ف ��,� '��
 ر��
G,و �

 ا3�, (ے +<�ون 8ے +��ر (�� ��� ہے۔��WCے ا�) 

 و8 اے ڈ �� اے �# اہ��< �ے ��ے ��ورf[�� 8ات 
 
��q ��1ے ��ں �"د ��()�)ے ہ�ں۔ • 
 

9پ �ے ��ے ��Cون �ے $�ر �0 ��م �� (�)ے  ہ�ں ���ہ  •
�� ا� (# �9# ا� (ے ڈا� 9پ �ے ��� �ے  ��vے 

9پ �ے و��> �ے �0س �9�@�۔ �ہ و8 اے ڈ �� اے �# 

ے �ے ?�cات �� �� �� �@0)�� T�Cدر?�ا(< (ے �)

 ���� ہے۔ 
 

•  ��و8 اے ڈ �� اے �ے  #� <�M����m ��(�)ے ہ�ں 
 9پ �ے ��ESص X�Fت �ے ��ے ��زوں ہے۔

 

��زوں �ہ����# �Qر�� �0 ���ے ہ�ں�ور ��q �� (�)ے  •
 ہ�ں ۔

 


�(h ا2"ا��ت  �ے  �رے ��ں �0ر8 ��رو�# �ے دوران  •�
 9پ �# رہ
���# �� (�)ے ہ�ں اور ��mرہ (�)ے ہ�ں۔

 


	��ں (ے  •vٹ ا�
9پ �� ڈو�	ٹ+ وا��
 اوران  ا���@��
��ڑ�ے ہ�ں �� ()� �� (ے 9زادP�F 8> ��1ے ��ں 

 ]�� 1�1�2# �"د ���ے ہ�ں۔
 

 +<�ون (ے '�ے، 3
ن (,�ں�
���: 
��EO ا��,����G ���ا� 


رس 8�ٹ,� '�R/ ر�
 

(202) 393-3572 
 

�F�,Rا� : ��� 22ا���ٹ
��= : ��� 18ا���ٹ

�I� 19اردو ا���ٹ��� / ہ
 ��� ا���ٹ���C20و� 
 ���
ر��! ا���ٹ)21 

 ہB (  ;,ح 8ے #پ ( �Iد (,C�8ے ہ�ں؟

 

 
 

 

 

 
APA 

LRC 
www.apalrc.org 


