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 برای جامعه -سواالت متداول 
 
 ؟رت تماس چیستکا

 و مشخصات خوددادن لیس و خدمات حفاظتی می توانند برای وجدید است که افسران پ ابتکارکارت تماس یک 
 .استفاده کننداز آن  ت در مورد خدمات پشتیبانی به اعضای جامعهمعلوما

 
 کارت موجود است؟این در  معلوماتیچه 

 تاریخ و ساعتساحۀ کار، ، لیس یا خدمات حفاظتیوافسر پ محل کار و نام. 

 شفاهیو کتبی خدمات ترجمه ، جرایم ونیفگی دسترسی به خدمات کمک تلچگون 

  کرد. شکایت یا تعریف یورد خدمات دریافتدر م هگونچ 

ممکن است کارت تماس دریافت کنم؟ حاالتیدر چه   

در مورد این که با چه کسی  شمابه کارت تماس استفاده کنند تا این لیس و خدمات حفاظتی می توانند از وافسران پ
را بگنجانند تا  یآنها ممکن است معلومات دهند.بمعلومات  صحبت کردیدو در چه رابطه چه زمانی در ، کردیدصحبت 

 باشیدبه عنوان مثال: ممکن است شما شاهد یا قربانی یک جرم د. حمایت کمک کننیاز به بیشتر یا  تحقیقاتدر را شما 
  بدهید. در مرحله بعد یخدمات حفاظتلیس و یا افسر وبه پدر رابطه با آن حادثه را جزئیات بیشتر  بایدو 
 

 ؟سوال کنمتماس آنها در مورد مشخصات لیس یا خدمات حفاظتی ومی توانم از افسران پ حاالتیدر چه 

شما  .بپرسیدرا آنها  مشخصاتمی توانید  نیز، شما پرسدبرا لیس یا خدمات حفاظتی نام و آدرس شما وپافسر اگر یک 
را به صورت مشخصات شما می توانید این  .در آن کار می کند بپرسیداو که را لیس قرارگاه پومی توانید نام، رتبه و 

برای  .خود استفاده کند مشخصاتلیس می تواند از یک کارت تماس برای نوشتن وبسته به وضعیت، پ بخواهید.کتبی 
 بازدید کنید: آدرس از اینلیس، لطفا وبا پ کردن بیشتر در مورد صحبت معلومات

https://www.legalaid.vic.gov.au/sites/www.legalaid.vic.gov.au/files/vla-resource-police-
powers-your-rights-in-victoria.pdf 
 

 
 اگر کارت تماس دریافت کنم چه باید بکنم؟

یک سند قانونی نیست و الزم نیست که آن را  . این کارتلیس ویکتوریا استورد تعامل شما با پاکیکارت تماس یک ر
 .نگه دارید

 
 لیس ویکتوریا کارت تماس را معرفی می کند؟وچرا پ

لیس معرفی می وپیی شفاف و پاسخگوکرد عملرا به عنوان بخشی از تعهد خود به تماس کارت این لیس ویکتوریا وپ
سابقه از اعضای جامعه به لیس و خدمات حفاظتی منابع حرفه ای تر را فراهم می کند تا وپ به افسراناین کارت  .کند

یک لیس، وبه پ معلوماتلیس، کمک به آنها برای دسترسی به خدمات، تحقیق بیشتر و یا ارائه وبا پ شانتعامل 
 .فراهم کندریکاردی 

 
 است؟شده ی یاهچه مشوره تماس کارت ایجاد این برای 

 می توانو افسران خدمات حفاظتی صحبت کرد تا بداند چگونه  پولیسویکتوریا با ذینفعان جامعه، افسران  پولیس
شامل در  معلوماتدر مورد افکار این ذینفعان به شکل دادن  .بخشیدبهبود را  جامعهو اعضای  پولیستعامالت بین 

  کمک کرد.آگاهی در میان جامعه دادن افزایش و آن طراحی در مورد  ، مالحظاتاین کارت
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