
 گزارش 
گم شدن یک شخص 

 استمداد از پلیس وف�ت که نمی توانیم
 کیس را که می شناسیم پیدا کنیم 

چنانچه نگران امنیت شخیص هستیدکه پیدایش نمی کنید، می 
توانید آنها را به عنوان فرد گم شده به اداره پلیس محیل با ارائه 
آنچه که گزارش افراد گم شده نامیده می شود گزارش نمایید. 

 شما مجبور نیستید برای گزارش گم شدن
 فردی 24 ساعت ص�ب کنید. 

شما می توانید گم شدن فردی را بالفاصله اطالع دهید. 

پلیس ممکن است چه بگوید

 " ز ی همچون "ناپدید شدن غ�ی شک برانگ�ی پلیس ممکن است تعاب�ی
" بکار برد. این اصطالحات به این مع�ز  ز و یا "مرگ غ�ی شک برانگ�ی

است که فردی که درجستجوی او هستید به علت ارتکاب جرمی 
گم نشده است. ممکن است دلیل گم شدن فرد تا زمان فراهم 

 شدن مستندا�ت که نشان دهنده علت مفقود شدن 
باشد، نامشخص بماند. 

VICTORIA POLICE شما

اگر شما از موقعیت مکا�ز شخیص که گزارش شده است که گم   
شده است، اطالع دارید و یا اطالعا�ت درباره یک فرد گم شده 
دارید، با Crime Stoppers با شماره تلفن 000 333 1800 

ید.  تماس بگ�ی

Victoria Police خدمات اجتماعی رایگان ارائه می دهد.   

کمک Victoria Police 24 ساعت شبانه روز و هفت روز   
هفته فراهم می باشد. 

پلیس ویکتوریا انیفورم آ�ب و لباس ساده بر تن دارد.  

افراد جامعه می توانند برای گزارش سوانح و درخواست   
راهنما�ی به اداره پلیس مراجعه کنند. 

جم  Victoria Police می تواند در صورت امکان م�ت  
فراهم نماید. 

نشا�ز و شماره تلفن ادارت محیل پلیس را در این تارنما بیابید:   
.www.police.vic.gov.au 

 www.police.vic.gov.au



 چه زما�ن می توان گفت که شخیص 
"گم شده" است؟

یک فرد زما�ن گم شده است که:

به پلیس گزارش شده باشد و موقعیت مکا�ز او نامعلوم باشد و   

ترس از عدم امنیت و یا سالم�ت فرد وجود داشته باشد.   

چگونه گزارش گم شدن شخیص را بدهیم؟ 

برای گزارش گم شدن شخیص به اداره پلیس محیل خود مراجعه کنید. 

پلیس سواالت زیر را از شما خواهد پرسید: 

شخص گم شده چه شکیل است؟   

آیا در ظاهر شخص گم شده مورد نامعمویل دیده می شود؟   

آیا یک عکس جدید از شخص گم شده دارید؟   

ی داشتید و یا دیدید  آخرین باری که از شخص گم شده خ�ب  
یک و کجا بود؟ 

آیا امکا�ز وجود دارد که فرد گم شده مکررا به آنجا رس بزند؟   

آیا فرد مزبور مشکل پزشیک دارد و یا به دارو�ی نیاز دارد؟   

نام و شماره تلفن خویشاوندان و دوستان مرتبط با فرد چیست؟   

آیا فرد گم شده می تواند به انگلییس صحبت کند؟   

آیا برای دادن گزارش به کمک نیاز دارید؟ 

در صورت امکان می توانید درخواست نمایید که یک افرس هم جنس 
خود در هنگام تنظیم گزارش درکنار شما حضور داشته باشد. 

 پلیس نام و نشا�ز شما را خواهد پرسید تا با شما درباره شخص 
گم شده در تماس باشند. 

اگر انگلییس زبان اول شما نیست، پلیس می تواند برای کمک به تنظیم 
جم حرفه ای را بدهد. این خدمات رایگان  گزارش ترتیب حضور یک م�ت

ز می تواند به شما کمک کند تا اصطالحات  جم تلف�ز ن�ی است. م�ت
د را درک نمایید. امکان حضور  خایص را که پلیس ممکن است به کار ب�ب
ز وجود دارد با این حال نیاز  جم حرفه ای حضوری )رودررو( ن�ی یک م�ت
جم   قبیل در زمان مناسب حال هر سه طرف، پلیس، م�ت

گ
 به هماهنیک

و شخیص که گزارش می دهد می باشد. 

شما مجبور نیستید برای گزارش گم شدن فردی 24 ساعت ص�ب کنید. شما می توانید گم شدن فردی را بالفاصله اطالع دهید. 


