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 يک شکايتطريقه درج 
 
  

می توانيد با يک استيشن پوليس بطور حضوری، تيلفونی يا کتبی تماس بگيريد. شماره های تماس مورد نظر تانرا می توانيد از 
  بدست آريد.‘ پوليس محل تان’تحت عنوان  www.police.vic.gov.auبه آدرس  Victoria Policeويب سايت 

 
 Police Conduct Unit, GPO Box 913, Melbourne VIC 3001ستی به آدرس پُ تانرا شکايت کتبی يا، می توانيد 

  شکايت تانرا به www.police.vic.gov.au ات به آدرسشکايبا مراجعه کردن به ويب سايت بفرستيد، يا 
psc-policeconductunitcomplaintsandcompliments@police.vic.gov.au شماره ل کنيد و يا به تيلفونايمي 

 بزنيد. زنگ 1300 363 101
 

 Independent Broad-based Anti-corruption Commission ی توانيد شکايت تانرا مستقمياً برایهمچنان م
(IBAC)  .بفرستيد  

  
 که يک کاپی شکايت ارسالی تانرا نزد خود نگهداريد. تاريخ و شخصی که با وی صحبت می کنيد و همچنان اطمينان حاصل کنيد

 چيزيکه ايشان بدان موافقت می کنند نزد خود يادداشت کنيد. 
 

  در زمان درج کردن يک شکايت
  

  را راجع به شکايت تان ارائه دهيد. اين امر می تواند شامل موضوعاتی مانند زمان  هرچه معلومات بيشترتاحد امکان
 و مکان واقعه، نامهای افسران ذيدخل، جزئيات شاهد ها، اسناد و غيره شواهد اثبات کننده شکايت تان باشد.

  ت کنيد.ا يک شکايت کتبی ارائه دهيد يا در يک مصاحبه ويديويی شرکاز شما خواسته شود تممکن است 
 اگر به کمک نياز داريد، سوال کنيد.

  .در اپاينتمنت ها و جلسات شرکت کنيد و اگر نمی توانيد در آن حضور يابيد، شخص مسؤل را در جريان بگذاريد 
 

 به شکايتم چقدر خوب رسيدگی می شود؟
شکايات معموالً مربوط به ماهيت رفتار مسلکی و مسايل موجوده می باشد. شکايات مربوط به موضوعات پروسه رسيدگی به 

افهام و تفهيم و خدمات ممکن است از طريق پروسه "حل منازعات مديريت محلی" رسيدگی گردند. شکايات جدی مربوط به 
 د.نذريعه پروسه رسمی رسيدگی می گردرفتار غيرمسلکی 

 
  ديريت محلی چه است؟حل منازعات م

  
بين شما، افسر حل منارعه (يعنی رئيس  پروسه حل کردن شکايات در سطح محلی از طريق تشويق کردن مذاکراتهدف اين 

  پوليس محل) و کارمندان پوليس ذيدخل می باشد. 
  

شکايت تان وارد صحبت  و با شما و کارمندان پوليس به منظور حل و فصل افسر حل منازعه از شما هدف شکايت تانرا پرسيده
  می شود.

  
و هدف آن حل و فصل کردن سريع منازعه موجوده بين  شما بطور مفصل رسيدگی می گردد طی اين پروسه به شکايت

  هردوجانب قضيه می باشد.
  

يت دريافت خواهيد کرد و در صورتيکه از شيوه رسيدگی به شکا يک مکتوب راجع به نتيجه تحقيقات در ختم اين پروسه، شما
 تماس بگيريد. IBACبا تان راضی نباشيد، می توانيد 
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 تحقيقات رسمی چه است؟
  

گيرد، و ايشان  استيشن های پوليس مستقل اند صورت می که از کارمندان و Victoria Policeتحقيقات رسمی توسط محققين 
 کنند.صالحيت دارند که اظهارات بگيرند و شواهد مربوط به تحقيقات را جمع آوری 

 

اين تحقيقات معموالً وقت بيشتری را در بر می گيرد و در طی پروسه رسيدگی، شما حق داريد که با ايشان در تماس باشيد و 
  راجع به پيشرفت وضعيت تحقيقات از ايشان سوال کنيد.

  
  الع داده می شود. اطبرايتان مکتوبی  ی گردد و نتيجه نهايیمديران ارشد غرض مرور شان ارائه مگزارش اين تحقيقات برای 

 
باشد، و اگر  IBACتحقيقات و موضوعات مربوط به شکايت ممکن است تابع بازبينی/ رسيدگی اضافی توسط  یتمام دوسيه ها

 تماس بگيريد. IBACاز شيوه رسيدگی به شکايت تان راضی نباشيد، حق داريد که با 
 

 شکايت ادامه دادن 
موجود اند که می توانند شکايت شما را بازبينی يا  یشکايت تان راضی نباشيد، سازمانهای ديگر اگر شما از شيوه رسيدگی ما به

  کنند. تحقيقبيشتر 
  

تحقيقاتی که اين سازمانها ممکن است راجع به شکايت شما انجام دهند از هرگونه بازبينی و تحقيقات و يا پروسه رسيدگی 
  يرد، مجزا می باشد.صورت می گ Victoria Police  که توسط یشکايات

  :جزئيات تماس قرار ذيل است
 

Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC) 
GPO Box 24234, Melbourne, VIC 3001 

 135 735 1300تيلفون: 
 6444 8635 (03)فکس: 

 www.ibac.vic.gov.au ويب سايت:
 
 

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

  848 891 1300تيلفون: 
 858 891 1300فکس: 
 enquiries@veohrc.vic.gov.auايميل: 

 www.humanrightscommission.vic.gov.au ويب سايت:
 


