ਿ ਕਾਇ
ਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਘਾਵਾਂ
ਪੁਿਲਸ ਬਾਰੇ
ਰੇ ਿ ਕਾਇਤ
ਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਈ
a Police ਵਧੀੀਆ ਪੁਿਲਸ ਸੇਵਾ
ਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਕ
ਦੇ
ਦ ਪੇ ੇਵਰ ਪੱ ਧ
ਧਰ ਦਾ ਿਦਖਾਵੇ, ਨੈਿਤਕਤਾ
Victoria
ਅਤੇ ਈਮਾਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕ
ਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਵਚ
ਚਨਬੱ ਧ ਹੈ। ਅਸ
ਸ ਮੰ ਨਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਸ਼
ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਸ਼ ਸਾਡੇ
ਸਟਾਫ ਅਤ
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਿਮਆਰ
ਿ
ਦੀਆਂ ਕ
ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ
ਕ
ਸਕਦੀਆਂ
ਆ ਹਨ।
ਨਾਲ ਨਾਲ ਿ ਕਾਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀੀਿਖਆ ਵੀ Victtoria Police
e ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀੀ ਅਸੰ ਤੁ ਟੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ
ਸਮ ਦੇ ਨ
ਿਬਹਤਰ ਪ
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਅ ਉਿਚਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਾ
ਕਰਨ
ਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਦੰ
ਿਦਦੀ ਹੈ।
Victoria
a Police ਭਾਈ
ਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਿਜੱ ਤਣ ਦੀ ਕੋਿ

ਕਰ
ਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਿ ਕਾਇਤਾਂ ਦੀੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਿਵਧੀ

ਪੂਰਵਕ ਪ
ਪਰਬੰ ਧਨ, ਪੁਿਲਸ
ਲ ਦੀ ਇਕਸਾਰ
ਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਹੈ।
ਤੁਸ ਹੱ ਕਦ
ਕਦਾਰ ਹੋ:


e ਵੱ ਲ ਿਦਤੀ ਗ
ਗਈ ਸੇਵਾ ਤ ਅਸ
ਸੰ ਤੁ ਟ ਹੋ, ਿਸ਼
ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੋ।
ਜਦ ਤੁਸ Vicctoria Police



ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼
ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ
ਭੀ
ਨਾਲ ਿਲ
ਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ



ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਮਰਤ
ਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰ
ਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਨਰਪੱ ਖ
ਖਤਾ
Victoria
a Police ਿ ਕਾਇਤ
ਕ
ਦੀ ਕਾਰ
ਰਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰ
ਰਪੱ ਖਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ। ਇਸ
ਇ ਦਾ ਮਤਲ
ਲਬ ਹੈ ਿਕ,


ਿ ਕਾਇਤ ਿਵੱ ਚ ਦੋਨ ਿਧਰਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ
ਆ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ
ਿ
ਿਧਆਨ
ਨ ਗੋਚਰ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣੇ
ਜ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।



ਕੇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਰੀ
ਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿਧਆਨ
ਨ-ਗੋਚਰ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇ
ਜ , ਅਤੇ



ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਵ
ਜ਼ਰੂਰ ਿਨਆਂ
ਿਨ ਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਤ ਿਨਰਪੱ ਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿ ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਦੁਭਾ ੀਏ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜੇ
ਤੁਸ ਬੋਲ਼ੇ ਹੋ, ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਨੈ ਨਲ ਿਰਲੇ ਅ ਸੇਵਾ (www.relayservice.gov.au) ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸਮ ਦੀ ਿਮਆਦ
ਿ ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤ ਵੱ ਧ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦ ਤੁਸ ਿ ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਿਚਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵ ਕਰੀਏ
ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇ ਨ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Victoria Police ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ ਦੇ www.police.vic.gov.au ਉਪਰ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਲੱਭੋ।
ਜਾਂ ਿਫਰ, ਤੁਸ Police Conduct Unit, GPO Box 913, Melbourne VIC 3001, ਪਤੇ ਤੇ ਿਲਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ
ਕਰੋ: psc-policeconductunitcomplaintsandcompliments@police.vic.gov.au ਲਾਘਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਿ ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹ www.police.vic.gov.au ਜਾਂ 1300 363 101 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਿ ਕਾਇਤ ਵੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿ ਕਾਇਤ ਿਸੱ ਧੇ Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC) ਨੂੰ ਵੀ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹਰ ਿਚੱ ਠੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਕਾਪੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸ
ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ।

ਜਦ ਤੁਸ ਿ ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ


ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਿ ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦ ਅਤੇ ਿਕੱ ਥੇ
ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ
ਿ ਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਕ ਿਰਕਾਰਡ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਹੋ।
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ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਿਟੰ ਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸ ਿਦਓ।

ਮੇਰੀ ਿ ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਨਿਜੱ ਿਠਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਿ ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਪੇ ੇਵਰ ਚਾਲ-ਚੱ ਲਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਾਮਲ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਿ ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ “ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਤੇ” ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੱ ਲ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰ ਭੀਰ ਅਪੇ ੇਵਰ ਚਾਲ-ਚੱ ਲਣ ਦੀਆਂ ਿ ਕਾਇਤਾਂ ਰਸਮੀ ਤਫ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ (ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਾਮਲ ਪੁਿਲਸ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿ ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱ ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱ ਛੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ ਿਕਸ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿ ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਗੱ ਲ-ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਿ ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇ ਦੋਨਾਂ ਿਧਰਾਂ ਦੀ ਿ ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਹੱ ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਿਮਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ IBAC ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਸਮੀ ਤਫ਼ਤੀ

ਕੀ ਹੈ?

ਰਸਮੀ ਤਫ਼ਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ Victoria Police ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ
ਿ ਕਾਇਤ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇ ਨ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਿਬਆਨ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੱ ਥ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਮ ਖੋਜਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ
ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸ ਪੂਰੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ।
ਿਰਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ਨਤੀਜਾ ਿਲਖਤੀ
ਸਲਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਸਾਰੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਮਾਮਲੇ IBAC ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸਮੀਿਖਆ/ਪ੍ਰੀਿਖਆ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ,
ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਿ ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਹ ਹੋ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰ ਭਾਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸ IBAC ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ।

Victoria Police January 2016 version 1

ਿ ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱ ਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ
ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਿ ਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱ ਲ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤ ਖੁਸ਼ ਨਹ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੰ ਗਠਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਹੋਰ
ਖੋਜ ਜਾਂ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹ ਸੰ ਗਠਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿ ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹਰ ਤਰਾਂ Victoria Police ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਜਾਂ ਿ ਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ ਿਭੰ ਨ ਹੈ।
ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹਨ:
Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC)
GPO Box 24234, Melbourne, VIC 3001
ਫੋਨ: 1300 735 135
ਫੈਕਸ: (03) 8635 6444
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.ibac.vic.gov.au
Victorian Equal Opportunity & Human Rights Commission (VEOHRC)
Level 3, 204 Lygon Street, Carlton 3053
ਫੋਨ: 1300 891 848
ਫੈਕਸ: 1300 891 858
ਈ-ਮੇਲ: enquiries@veohrc.vic.gov.au
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.humanrightscommission.vic.gov.au
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