
مالزمت کی خدمات 

•  با اجرت عبوری مالزمت اور انٹرنشپ
•  مالزمت کی تربیت اور مالزمت کی استعداد پیدا 

کرنے کے لیے ورک شاپس

•  مخترص سوانحی خاکہ تحریر کرنا اور انٹرویو 
کی تیاری

• سافٹ اسکلز ورکشاپس
•  دامئی مالزمت سے ربط کی حالتیں

• مالی امور کی واقفیت سے متعلق ورک شاپس
•  کیریرئ کی تصدیقات )ریکوری پیرئ کوچ، فوڈ ہینڈلر، 

OSHA-30، سائٹ سیفٹی، فائر گارڈ(

جامع معاونتی خدمات 

•  ذہنی، رویہ جاتی، اور جسامنی نگہداشت صحت
•  منشیات کے استعامل کی روک تھام کا عالج

•  فیملی سپورٹ اور دوبارہ اتحاد
•  ہاؤسنگ سے متعلق معاونت
• انفرادی اور گروپ کاؤنسلنگ

• دو بدو مینٹرنگ
• کیس مینیجمنٹ

• بینیفٹس کا اندراج
• قانونی خدمات

 •  تعلیمی معاونت )ہائی اسکول اکویلنسی 
 ،)High School Equivalency, HSE(

کالج، ٹیوٹرنگ(

10 غیر منفعتی تنظیموں کا ایک نیٹورک جو فراہم کرتا ہے: 

دوبارہ اندراج کے پروگراموں اور خدمات تک رسائی 
کے طریقے جاننے کے لیے

 اندر 
مالحظہ کریں

جوالئی 2022

شہر بھر میں جاری ایک مہم جو کرمنل جسٹس سسٹم سے متاثرہ 
افراد کی مدد کرتی ہے

 معاشرتی 
 انصاف 

ری انٹری نیٹ ورک



BRONX CONNECT
816 Courtlandt Ave, Bronx, NY 10451

پیر تا جمعہ 9 اے ایم ۔ 5 پی ایم
پیر اور بدھ 5 پی ایم ۔7 پی ایم

اپائنٹمنٹ کے ذریعے

Zana Banks-Rollin
دفرتی اوقات: منگل تا جمعہ

zanab@bronxconnect.org | )929( 476-7398
Octavia Butler 

دفرتی اوقات: پیر، بدھ تا جمعہ
octaviar@bronxconnect.org | )929( 285-7421

Artie Sanchez 
دفرتی اوقات: پیر، بدھ تا جمعہ

arties@Bronxconnect.org | )929( 490-6275

EXODUS TRANSITIONAL  
COMMUNITY

2268 3rd Ave, New York, NY 10035
پیر تا جمعہ، صبح 9 بجے تا شام 4 بجے 

 0990-492 )917(، اکسٹنشن 136، 
 TDD/TTY# 800-662-1220

Brittany Smith
bsmith@etcny.org 

Ibrahim Rivera
irivera@etcny.org

FEDCAP
 92-31 Union Hall St, 4th Fl

 Jamaica, NY 11433
پیر تا جمعہ، صبح 9 بجے تا شام 5 بجے

Lohaiza Saladin 
 )855( 530-4796 | )646( 931-2414 

losaladin@fedcap.org
Marcus Leggette

maleggette@fedcap.org | )929( 502-6359

FORTUNE SOCIETY
29-76 Northern Blvd 
 Queens, NY 11101

پیر تا جمعہ، صبح 9 بجے تا شام 5 بجے
info@fortunesociety.org | )212( 691-7554

David Rodriguez 
)347( 510-3650

darodriguez@fortunesociety.org

HOUSING WORKS
 301 W 37th St, 5th Fl,
 New York, NY 10018

پیر تا جمعہ، صبح 9 بجے تا شام 5 بجے
 )929( 472-2778 

justiceInitiativesInfo@housingworks.org

OSBORNE ASSOCIATION
175 Remsen St, Ste. 800

 Brooklyn, NY 11201
پیر تا جمعہ، صبح 8 بجے تا شام 5 بجے

 )718( 637-6560
 Verdell Sims 

)646( 294-4076 
vsims@osborneny.org

 809 Westchester Ave
Bronx, NY 10455

پیر تا جمعہ، صبح 8 بجے تا شام 5 بجے 
 )718( 707-2600 

 Lamont Peyton 
 lpeyton@osborne.org | )347( 527-0131

STATEN ISLAND JUSTICE CENTER, 
CENTER FOR COURT INNOVATION

 60 Bay St, Ste. 100, 
 Staten Island NY, 10301

پیر تا جمعہ، صبح 10 بجے تا شام 5 بجے

Ayana Comrie 
)347( 510-7679 | acomrie@courtinnovation.org

دوزبانوں کی خدمات 
دستیاب ہیں

انگریزی/اردو

+21 عمریں

ایل جی بی ٹی کیو آئی اے کے لیے 

خصوصی خدمات دستیاب ہیں

تاوقتیکہ بیان کردہ نہ ہو 
واک ان قابِل قبول ہیں

صرف فون یا ای میل کے 
ذریعے اپائنٹمنت

خدمات 18 برس یا اس سے زیادہ عمر والے تمام افراد کے لیے کھلی ہیں
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WOMEN’S PRISON ASSOCIATION
 100 Pennsylvania Ave, 2nd Fl, 

   Brooklyn, NY 11207
Vanessa Paul  

vpaul@wpaonline.org | )516( 445-2091
Shamika Augustine 

saugustine@wpaonline.org | )347( 881-3948

خدمات صرف خواتین، ٹرانس، اور ان لوگوں کے لیے 
ہیں جن کے رجحانات اپنی صنف کے برخالف ہیں

YOUTH JUSTICE  
NETWORK

 )Friends of Island Academy سابقہ(

 معلومات کے لیے 
جرنل میل باکس

info@youthjustice.org 
پیر تا جمعہ

 424 147th St, 3rd fl., 
Bronx, NY 10455

 Esmeralda Martes
emartes@youthjustice.org | )917( 495-1673

 25 Chapel St, Ste. 1206,
Brooklyn, NY 11201

 Venus Core 
vcore@youthjustice.org | )347( 689-0859

 63 W. 125th St, 4th fl.,
New York, NY 10027

Jasmin King
jking@youthjustice.org | )212( 760-0755

CENTER FOR  
COMMUNITY  

ALTERNATIVES
ccareentry@communityalternatives.org

 25 Chapel St #701
Brooklyn, NY 11201

Nezry Bastien 
)680( 800-5196

nbastien@communityalternatives.org

عمریں 16 تا 24

اپائنٹمنٹ صرف 
 بذریعہ فون یا

 ای میل

عمریں 13 تا 24

 مجعرات کے ایام میں واک-انس، صبح
 10 جبے تا 5  جبے، بصورت دیگر 

اپائنٹمنٹس ضروری

خدمات صرف نوجوانوں اور نو عمر بالغان کے لیے 
ہیں جن کی عمریں زیادہ سے زیادہ 24 برس ہیں
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 مربوط رہیں۔
  کمیونٹی جسٹس ری انٹری نیٹ ورک سے متعلق مزید معلومات کے لیے،

 براہ کرم ہامری ویب سائٹ مالحظہ کریں: 

ٹوئٹر پر فال کریں CrimJusticeNYC@  اور وزٹ کریں nyc.gov/criminaljustice۔

THE JOHN JAY COLLEGE INSTITUTE FOR JUSTICE AND OPPORTUNITY
 فوجداری نظام انصاف سے متاثرہ افراد کے لیے دی جان جے کالیج انسٹی ٹیوٹ فار جسٹس اینڈ اوپرٹونٹی کی جانب سے 

تعلیم جاری رکھنے اور کیریرئ کے لیے تیاری کی خدمات کو پیش کیا جاتا ہے۔ ان پروگراموں میں شامل ہیں:

•  ٹیک 101: ٹیکناالجی کی بنیادی چیزوں بشمول 
مائکروسافٹ آفس اور گوگل سوٹ، ای میل کی بنیادی 

چیزوں اور آن الئن مالزمت تالش کرنے کی تعارفی تربیت۔

•  ہیومن رسوسز اور کمیونٹی جسٹس میں نیویگیٹر 
رسٹیفیکٹ: فوجداری نظام انصاف رہنے والے افراد کے 
لیے سیمسٹر کی طوالت کی سخت تربیت، ایسے افراد 

کے لیے جو سامجی انصاف کی خدمات میں کیریرئ بنانا 
چاہتے ہوں۔ ہائی اسکول کا ڈپلومہ یا HSE رکھنے والے 

افراد کے لیے جن کی عمر 18+

 Supported High School( :کنیکٹ HSE  •
Equivalency, HSE( پروگرام برائے بالغان 25+

•  کالج انی شیئٹو: ہائی اسکول کا ڈپلومہ یا HSE رکھنے 
والے افراد کے لیے کالج تک رسائی کا پروگرام۔ اس میں 
کالج کی تیاری کی تشخیصیں،کالج کھوجنے کے کورس، 
تعلیمی اور کیریرئ کی کاؤنسلنگ، کالج کی درخواستوں 
اور مالی مدد کی درخواستوں میں معاونت، ہم عمروں 

کی صالح کاری اور معاونت کی خدمات شامل ہیں۔

معلومات کے لیے عمومی رابطہ
justoppinfo@jjay.cuny.edu | )212( 887-6231

تمام افراد کے لیے تعلیمی خدمات موجود
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