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 د ټولنې لپاره –ډیری پوښتل کیدونکې پوښتنې 

 

 د اړیکې کارت څه شی دی؟
د اړیکې کارت یوه نوې سرچینه ده چې پولیس او د محافظتي خدماتو افسران یې د ټولنې غړو ته د مالتړ خدماتو په اړه د خپل 

 تفصیالتو او معلوماتو وړاندې کولو لپاره کارولی شي.

 

 په کارت کې کوم معلومات شامل دي؟

 د پولیسو یا د محافظتي خدماتو افسر نوم، کاري ساحه، نیټه او وخت 

 د جرم قربانیانو د مرستې لیکې، ژباړې او د ژباړونکي خدماتو ته د السرسي څرنګوالی 

  وړاندې کولو څرنګوالی. ستاینې یا شکایتد ستاسې ترالسه کیدونکي خدمت په اړه 

 

 زه په کومو شرایطو کې د اړیکې کارت ترالسه کووم؟
ړي چې تاسې د چا پولیس او د محافظتي خدماتو افسران کولی شي د اړیکې کارت تاسې ته د دې معلوماتو درکولو لپاره استعمال ک

سره وغږیږئ، کله دا کار وشي او څه شي پورې تړلی دی. هغوی پکې داسې معلومات هم شاملولی شي چې تاسې سره د نورو 

پوښتنو او ګرویګنو یا مالتړ په برخه کې مرسته وکړي. د مثال په توګه: ممکن تاسې د یوه جرم شاهد اوسئ یا قرباني اوسئ او 

 پولیسو یا محافظتي خدماتو افسر ته نور تفصیالت ورکړئ.وروسته د پیښې په اړه 

 

 په کومو شرایطو کې زه د پولیس یا د محافظتي خدماتو افسرانو څخه د هغوی د اړیکې تفصیالتو غوښتنه کولی شم؟
تفصیالتو که چیرې پولیس یا د محافظتي خدماتو افسر ستاسې د نوم او پتې پوښتنه وکړي، نو تاسې هم حق لرئ چې د هغوی د 

پوښتنه وکړئ. تاسې کولی شئ د هغوی څخه د هغوی د نوم، د هغوی د رتبې او د پولیسو هغه حوزې په اړه پوښتنه وکړئ چیرې 

چې هغوی کار کوي. تاسې په تحریري ډول د دې تفصیالتو غوښتنه کولی شئ. د وضعیت په پام کې نیولو سره پولیس د خپلو 

ارت کاروي. د پولیسو سره غږیدو په اړه نورو معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ د دې ویب پاڼې تفصیالتو لیکلو لپاره د اړیکې ک

 څخه لیدنه وکړئ:

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

rights-in-victoria.pdf 
 

 زه باید څه وکړم که چیرې زه د اړیکې کارت ترالسه کړم؟
ندی او تاسې اړ نه یې چې ساتنه یې  د اړیکې کارت د ویکټوریا پولیسو سره ستاسې د راشه درشه ریکارډ دی. دا یو قانوني سند

 وکړئ.

 

 ویکټوریا پولیس ولې د اړیکې کارت معرفي کوي؟
د ویکټوریا پولیس د شفاف او حساب ورکونکي پولیسو چارو ته د خپلې ژمنتیا لپاره د اړیکې کارت معرفي کوي. دا کارت پولیسو او د 

له مخې یې د ټولنې د غړو سره د پولیسو د راشه درشه ریکارډ وړاندې کوي، د  محافظتي خدماتو افسرانو ته یوه مسلکي سرچینه برابروي چې

 هغوی سره مرسته کوي چې خدماتو ته السرسی پیدا کړي، نورې پوښتنې وکړي یا پولیسو ته معلومات ورکړي.

 

 د اړیکې کارت جوړولو لپاره کومې مشورې شوي دي؟
رانو او د محافظتي خدماتو افسرانو سره غږیدلي ترڅو پدې پوهه شي چې د د ویکټوریا پولیس د ټولنې شریکانو، د پولیس افس

پولیسو او د ټولنې د غړو ترمینځ راشه درشه څنګه ښه کیدی شي. دې شریکانو په کارت کې د شامل کیدونکي معلوماتو څرنګوالي 

 رخه کې مرسته کړې ده.په اړه فکر کولو، د کارت د ډیزاین مالحظاتو او په ټولنه کې د پوهاوي ډیرولو په ب

 

 

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

