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  كيفية تقديم شكوى
  

يمكنك الذهاب شخصياً إلى مركز الشرطة بمنطقتك المحلية، أو التواصل معهم بالهاتف أو بكتابة رسالة خطية. اطلع على تفاصيل 
، تحت عنوان "مركز الشرطة بمنطقتك  www.police.vic.gov.auااللكتروني  Victoria Policeاالتصال على موقع 

  . ’Your local police‘المحلية" 
  

 وبدالً عن ذلك، يمكنك تقديم شكوى بارسال رسالة إلى: 
Police Conduct Unit, GPO Box 913, Melbourne VIC 3001:أو عبر البريد االلكتروني ، 

psc-policeconductunitcomplaintsandcompliments@police.vic.gov.auكاوى  ، أو عبر موقع الش
  .101 363 1300، أو بالهاتف على الرقم  www.police.vic.gov.auواالطراءات:

  
  .Independent Broad based Anti-corruption Commission (IBAC)وباالمكان تقديم شكوى مباشرةً إلى 

  
ن تاريخ. ترسلها رسالة أي عن االحتفاظ بنسخة من تأكد   .به القيام على اتفقتما وما إليه تحدثت الذي الشخص واسم ودّوِ

  

م شكوى   عندما تقّدِ
  

 وأسماء الحادثة، وقعت وأين متى ذلك يشمل وقد. شكواك بشأن المعلومات ممكن من قدر أكبر احرص على توفير 
 .الشكوى على دليالً  توفر أو تدعم التي األدلة من وغيرها والمستندات الشهود وتفاصيل المعنيين، الضباط

 إليها حاجة في كنت إذا المساعدة واطلب. مسجلة مقابلة في المشاركة أو مكتوب بيان تقديم منك يُطلب قد. 
 اخبر الشخص المختص بذلك تستطع حضور المقابلة، لم وإذا والمقابالت، المواعيد على حافظ.  

  

  كيف سيتم التعامل مع شكواي؟
  

 النظر في ويمكن. والمشكالت التي حدثت المهني غير السلوك طبيعة على عادةً  الشكوى على تطبيقها تعتمد االجراءات التي يتم
 ".المحلية اإلدارة قرار" وفق اجراءات العمالء وخدمة التواصل بقضايا المتعلقة الشكاوى

  .رسمي تحرٍ  من خالل الخطير المهني غير بالسلوك المتعلقة الشكاوى التعامل ويتم

  
  المحلية؟ اإلدارة ما هو قرار

  
 الشرطة مشرف( مصدر القرار والضابط بينك النقاش تشجيع خالل من المحلي المستوى على الشكوى حل هو االجراءات من القصد

 .المعنية الشرطة وأفراد) المحلية
 

 .شكواك حل بهدف الشرطة وأفراد إليك يتحدث تسعى إليها، وسوف التي النتيجة عن القرار الضابط مصدر وسوف يسألك
 

 .بسرعة الطرفين بين الشكاوى حل بهدف بدقة الشكاوى التعامل مع العملية هذه يتم في
 

  يمكنك شكواك، مع التعامل طريقة عن راٍض  غير كنت وإذا بالنتائج، خطية مشورة تتلقى سوف المقابلة، ختام وفي
  .IBAC االتصال بـ

  
ي الرسمي؟    ما هو التحّرِ

  
 وجمع أخذ اإلفادات، ولهم صالحية نوع الشكوى،حسب  من بتحريّات رسمية المستقلون Victoria Policeيقوم محققو أو مراكز 

ي الصلة ذات األدلة كل  .بالتحّرِ
 

ً  التحريات هذه تستغرق ما وعادة ي، عملية وخالل لتكتمل، أطول وقتا ي لك يحق التحّرِ   فيما اإلفادة وطلب التواصل مع المتحّرِ
 .بالوضع يتعلق

 
 .بنتائج خطية إفادة تتلقى وسوف لالطالع عليها، المديرين كبار إلى تقارير ويتم تقديم

 
 االتصال بـ لك ويحق .IBAC قبل من في وقٍت الحق بالشكوى واألمور المتعلقة التحريات ملفات وقد تتم مراجعة/فحص كل

IBAC تكن لم إذا  ً   .شكواك مع التعامل عن طريقة راضيا



Victoria Police January 2016 version 1 

  
  إحالة الشكوى إلى جهات أخرى؟

  
ي حولها مراجعة تستطيع منظمات فهنالك شكواك، مع التعامل طريقة راضياً عن تكن لم إذا  .شكواك أو التحّرِ
 

ي الذي قد تجريه هذه  .Victoria Policeلدى  تجري تظلم أو مراجعة عملية أية عن منفصالً  شكواك حول المنظمات التحّرِ
  :هي االتصال تفاصيل

  
Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC) 

GPO Box 24234, Melbourne, VIC 3001 
  : 135 735 1300 الهاتف

 6444 8635 (03)الفاكس: 
  : www.ibac.vic.gov.au الموقع اإللكتروني

  
  

Victorian Equal Opportunity & Human Rights Commission (VEOHRC) 
Level 3, 204 Lygon Street, Carlton 3053 

Phone: 1300 891 848 
Fax: 1300 891 858 

    enquiries@veohrc.vic.gov.auالبريد االلكتروني: 
    www.humanrightscommission.vic.gov.auالموقع اإللكتروني: 

  


