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   نیو یارک اسٹیٹ پارک پولیس

(NEW YORK STATE PARK POLICE) 

 اسٹیٹ پارک پولیس کے خالف شکایت کیسے کی جائے

 

 شکایت کیسے کی جائے
 

پارک پولیس کے کسی مالزم کے عمل کے بارے میں، یا پولیس کی کارروائیوں کے کسی بھی پہلو کے بارے میں شکایت  NYSاگر آپ 

 :کرنا چاہتے ہیں تو، آپ ان میں سے کسی بھی طریقے سے ایسا کر سکتے ہیں
 

 تے ہیں؛اسٹیٹ پارک پولیس اسٹیشن آئیں اور پولیس کے کسی بھی مالزم کو بتائیں کہ آپ شکایت کرنا چاہ 

 یا

 اسٹیٹ پارک پولیس اسٹیشن کو کال کریں اور فون اٹھانے والے شخص کو بتائیں کہ آپ شکایت کرنا چاہتے ہیں؛ 

 یا

  کو مکمل کریں “نیو یارک اسٹیٹ پارک پولیس پبلک کمپلیمنٹ یا کمپلینٹ فارم ”ایجنسی کی ویب سائٹ پر موجود: 
/police-https://parks.ny.gov/employment/park 

 یا

 اپنی شکایت لکھیں اور اسے ڈاک سے بھیجیں: 

Commanding Officer, New York State Park Police  
Zone Headquarters  

 -مناسب مقامی زون ہیڈ کوارٹر کا پتہ  -
 

 (ہمارے زون ہیڈ کوارٹرز کے پتے اور ٹیلی فون نمبرز منسلک صفحات پر درج ہیں)
 

محکمہ کا کوئی بھی رکن پولیس اہلکاروں یا اسٹیٹ پارک پولیس کے خالف شکایت کی رپورٹ کو پُر کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ افسر 

 تفصیالت بتانے کو کہے گا۔آپ سے اپنی شناخت کرنے اور پھر آپ کی شکایت کے بارے میں مخصوص 
 

اس کے بعد آپ کی شکایت کی جانچ کی جائے گی۔ آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور آپ کی شکایت کے بارے میں اضافی سواالت 

 پوچھے جا سکتے ہیں۔
 

مناسب کارروائی کی طرف سے کوئی غلط کام سامنے آتا ہے تو، ( اراکین)اگر تحقیقات میں نیو یارک اسٹیٹ پارک پولیس کے رکن 

 کی جائے گی۔

https://parks.ny.gov/employment/park-police/


2 

 (فارم پرنٹ کر کے اسے مکمل کریں)

 

 نیو یارک اسٹیٹ پارک پولیس

 عوامی تعریف یا شکایت کا فارم
 

 

فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔ آپ نیو یارک اسٹیٹ پارک پولیس نیو یارک اسٹیٹ کے رہائشیوں اور آنے والوں کو پولیس کی اعلٰی ترین خدمات 

 کی تعریفیں اور شکایات اسٹیٹ پارک پولیس کے لیے اہم ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے وقت نکالنے کی قدر کرتے ہیں۔
 

 شکایت۔   تعریف ہے یا    براہ کرم نشاندہی کریں کہ آیا یہ 

 

 :آپ کے بارے میں
 :فوندفتر کا  :گھر کا فون :نام

 :زپ کوڈ :ملک خطہ/ریاست :شہر :گھر کی گلی کا پتہ

 :زپ کوڈ :ملک خطہ/ریاست :شہر :دفتر کی گلی کا پتہ

 
NYSPP  ( مالزمین)کی شناخت کرنے کے قابل ہونے کے لیے جس کا آپ حوالہ دیتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مالزم ( مالزمین)کے مالزم

 :سے زیادہ مخصوص ہوںاور واقعے کی تفصیل میں زیادہ 
 

 :واقعہ کے بارے میں
 وقت :تاریخ #:بیج :مالزم کا نام #1

 :جگہ #:بیج :مالزم کا نام #2

 :دیگر وضاحتی معلومات #:الئسنس پلیٹ 

 
 :براہ کرم اس واقعہ کی مختصر تفصیل فراہم کریں جس کی وجہ سے آپ نے اس طرف ہماری توجہ مبذول کرائی

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 

 

 اگر ضروری ہو تو، دوسری طرف جاری رکھیں۔

 :تعریفیں اس پتہ پر ڈاک سے بھیجیں
New York State Park Police 

Division Headquarters 
.Fl nd2 Broadway, 625 

Albany, NY 12238 

 :دستخط :شکایات اس پتہ پر ڈاک سے بھیجیں

Commanding Officer  
New York State Park Police 

Zone Headquarters 
ہیڈکوارٹر کا  مناسب مقامی زون)

 (منسلک فہرست دیکھیں -پتہ 

 

 
 

 :تاریخ 
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 نیو یارک اسٹیٹ پارک پولیس

 ضلع اور زون ہیڈ کوارٹر ڈائرکٹری

 وہ کاؤنٹیز جہاں خدمات انجام دی جاتی ہیں مغربی ضلع

HeadquartersAllegany Zone  Allegany, Cattaraugus, Chautauqua 

NYS Park Police  

Allegany State Park  

2373 ASP, Route 1, Suite 3  

Salamanca, NY 14779  

716-354-9111  

Genesee Zone Headquarters Genesee, Livingston, Monroe, Orleans, Wyoming 

NYS Park Police  

1 Letchworth State Park  

Castile, NY 14427-1124  

585-658-4692  

Niagara Zone Headquarters Erie, Niagara 

NYS Park Police  

PO Box 1132  

570 Whirlpool Street  

Niagara Falls, NY 14303-1132  

716-278-1777  

 ہیں وہ کاؤنٹیز جہاں خدمات انجام دی جاتی وسط ریاستی ضلع

Central Zone Headquarters Broome, Chenango, Cortland, Delaware, Herkimer, 
Madison, Oswego, Oneida, Onondaga, Otsego NYS Park Police 

Clark Reservation State Park  

6105 East Seneca Turnpike  

Jamesville, NY 13078  

315-492-6422  

HeadquartersFinger Lakes Zone  Cayuga, Chemung, Ontario, Schuyler, Seneca, Steuben, 
Tompkins, Tioga, Wayne, Yates NYS Park Police 

Taughannock Falls State Park  

 Taughannock Park Road2221  

Trumansburg, NY 14886-1055  

607-387-7081  

Thousand Island Zone Headquarters Clinton, Franklin, Jefferson, Lewis, St. Lawrence 

NYS Park Police  

PO Box 247, 45449 Otter Street  

Alexandria Bay, NY 13607  

315-482-1071  
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 نیو یارک اسٹیٹ پارک پولیس

 ضلع اور زون ہیڈ کوارٹر ڈائرکٹری

 وہ کاؤنٹیز جہاں خدمات انجام دی جاتی ہیں میٹرو ڈسٹرکٹ /النگ آئی لینڈ

Long Island Zone Headquarters Nassau, Suffolk 

NYS Park Police 

Belmont Lake State Park 

PO Box 247 

Babylon, NY 11702-0247 

631-321-3700 

New York City Zone Headquarters Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond 

NYS Park Police 

Riverbank State Park 

679 Riverside Drive 

New York, NY 10031 

212-694-3620 

 وہ کاؤنٹیز جہاں خدمات انجام دی جاتی ہیں ہڈسن ویلی ڈسٹرکٹ

Palisades Zone Headquarters Orange, Rockland, Sullivan, Ulster 

NYS Park Police  

Administration/Headquarters  

3006 Seven Lakes Drive  

Bear Mountain, NY 10911-0427  

  209 ایکسٹینشن 845-786-2701

Saratoga/Capital Zone Headquarters Albany, Fulton, Greene, Montgomery, Rensselaer, 
Saratoga, Schenectady, Schoharie, Warren, Washington NYS Park Police 

65 South Broadway, Suite 103  

Saratoga Springs, NY 12866  

518-584-2004  

Taconic Zone Headquarters  

NYS Park Police Westchester, Putnam, Duchess, Columbia 

PO Box 308, 9 Old Post Road  

Staatsburg, NY 12580  

845-889-8866  

HEADQUARTERSDIVISION  

NYS Park Police 

Floor nd2 Broadway, 625 

Albany, NY 12238 

518-474-4029 
 


