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 شکايت و قدرانی
 

 طرح شکايت از پليس
 

Victoria Police  متعهد به ارائه خدمات پليس گری با کيفيت مطلوب و حصول اطمينان از اينکه پرسنل ما باالترين سطح
اين امکان وجود دارد که  و استانداردهای حرفه ای را رعايت می کنند، می باشد. ما می دانيم که درستکاری، یاصول اخالق

باشند و شکايت شما می تواند به ما کمک کند تا ن استاندارد الزم برخوردارزسوی ما اارکنان ما ونحوه ارائه خدمات ازک موارهه
 رفع آنها گام برداريم.  نقايص را شناسايی نموده ودرجهت اين
  

يتی مراجعه کنندگان را مک می کند تا داليل اصلی نارضاک Victoria Policeهمچنين بازبينی شکايات در طول زمان به 
  ودر جهت رفع آنها اقدام مناسبی نمايد.شناسايی نموده 

  
برآن است که اعتماد کامل جامعه را جلب نمايد. يکی از مکانيزم های کليدی حصول اطمينان از  Victoria Police تالش

  ، نحوه مواجهه با شکايات می باشد. پليس درستکاری
  

 وسط هرگاه از يکی ازخدماتی که تVictoria Police  .فراهم شده است رضايت نداريد، شکايت خود را طرح نماييد  
  شکايت شما با جديت دنبال خواهد شد  
  .و با شما با ادب و احترام برخورد خواهد گرديد  

  

 انصاف
  

 Victoria Police:متعهد است که در مواجهه با شکايت جانب انصاف را نگاه دارد. اين بدان معنا است که  
 يدهر دو طرف اين حق را دارند که به حرفهايشان گوش داده شود و نظراتشان را به حساب آ .  
 تمامی اطالعات مربوط به پرونده را بايد در نظر گرفت و  
  .تصميم گيرنده بايد منصف و بدون تعصب باشد  

  

  ياری رسانی
از جمله می توان يک مترجم دارای صالحيت به . می باشد نياز به کمک داريد، اين خدمات فراهم ،چنانچه برای طرح شکايتی

زبانی که با آن احساس راحتی بيشتری می کنيد را فراهم نمود و يا چنانچه دارای ناشنوايی و يا ناتوانايی گفتاری هستيد از 
  يد. استفاده نماي (www.relayservice.gov.au)خدمات رله ملی 

  

  زمانبندی
رسيدگی به شکايات بازه های زمانی مختلفی صورت می پذيرد، با اين حال رسيدگی به برخی شکايات به زمان بيشتری نسبت به 

برخی ديگر نياز دارد. وقتی که شکايت خود را طرح می کنيد بايد به شما گفت که مدت زمان احتمالی رسيدگی به آن چه مدت 
  جريان پيشرفت کار قرار داد.  خواهد بود و شما را در

  

  چگونه شکايت کنيم؟
شما می توانيد از طريق تلفن و يا بصورت کتبی و نيزمراجعه حضوری، با ايستگاه پليس محلی خود تماس بگيريد. جزئيات 

و زير قسمت "پليس محلی شما"  www.police.vic.gov.auبه نشانی   Victoria Policeتماس را می توانيد در تارنما
)Your Local Police .مشاهده نماييد ( 
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  ,Police Conduct Unitهمچنين شما می توانيد شکايت خود را بصورت کتبی به نشانی
GPO Box 913, Melbourne VIC 3001 ارسال نماييد و يا به نشانی  

psc-policeconductunitcomplaintsandcompliments@police.vic.gov.au ايميل نماييد  
  www.police.vic.gov.auو يا شکايت خود را از طريق تارنما قدردانی و رسيدگی به شکايات به نشانی 

 يد. طرح نماي 101 363 1300و يا تماس با شماره 
  

 Independent Broad-based Anti-corruption Commissionهمچنين می توانيد شکايت خود را مستقيما به 
(IBAC)  .ارسال داريد 

  
اطمينان حاصل نماييد که يک نسخه از نامه ای را که می فرستيد را برای خود نگاه می داريد. تاريخ و نام شخصی را که با او 

  را يادداشت نماييد.  ،ی را قرارشد انجام دهندگفتگو کرده ايد واقدام
 
 

  در هنگام طرح شکايت
  

  ،تا آنجا که می توانيد اطالعات بيشتری در خصوص شکايت خود ارائه دهيد. از جمله می توانيد به زمان ومکان واقعه
 يتتقويت موضوع شکابه منظور، مشخصات شاهدان واقعه، مدارک و ساير مستندات موجود نام متخلفين

 ، اشاره نمود.  
  .ممکن است از شما خواسته شود تا يک اظهارنامه کتبی بنويسيد و يا در يک مصاحبه که ضبط می شود شرکت کنيد

  در صورت نياز، درخواست کمک نماييد. 
  به افراد ذيربط اطالع دهيد.  ،رصورتی که نمی توانيدددر جلسات و مالقاتهای مقرر حاضر شويد و 

  
  

  چطور رسيدگی خواهد شد؟به شکايت من 
  

نحوه رسيدگی به شکايت معموال به ماهيت رفتار غير حرفه ای بستگی دارد. شکايات مربوط به مسائل خدمات به ارباب رجوع 
  حل و فصل مديريت محلی" رسيدگی می گردد. و نحوه پاسخگويی معموال توسط "

  طريق تحقيق و تفحص بصورت رسمی، می گردند. مشمول رسيدگی از شديداغيرحرفه ای،  شکايات مربوط رفتارهای
 

 

  حل و فصل مديريت محلی چيست؟ 
  

هدف از اين روش حل و فصل شکايت در سطح محلی و از طريق تشويق شما به شرکت در بحث و گفتگو بين شما ، افسر حل و 
 فصل (پليس سرپرست محلی) و نيروی پليس مورد نظر است. 

  
 يل هستيد که به چه نتيجه ای برسيد و نظر خود را در باره حل و فصل شکايت شمااسيد که مافسر حل و فصل ازشما خواهد پر

 با شما ونيروی پليس مورد نظردر ميان خواهد گذاشت. 
  

 حل و فصل سريع شکايت بين دو طرف است. در اين رويه از همه جهت به شکايات رسيدگی می گردد و هدف آن 
  

 طالع شما خواهد رسيد و اگر از نحوه رسيدگی به شکايت خود راضی نيستيد می توانيد بادر پايان، نتيجه بصورت کتبی به ا
IBAC  .تماس بگيريد  

  

  تحقيق و تفحص بصورت رسمی چيست؟ 
  

که مستقل از نيروی پليس و يا ايستگاه پليس مورد نظر می  Victoria Policeتحقيق و تفحص بصورت رسمی توسط بازرسان 
 ، صورت می پذيرد. را دارندصورتجلسه و گردآوری مستندات مربوط به تحقيق و تفحص باشند و قدرت تنظيم 

  
معموال انجام تحقيق و تفحص از اين نوع زمان بيشتری می برد و در اين مدت شما اين حق را داريد که با بازرس مربوطه تماس 

 بگيريد و از وضعيت رسيدگی به شکايت کسب اطالع نماييد. 
  

 برای مديران ارشد ارسال خواهد گرديد و نتيجه نيز بصورت کتبی به شما اعالم خواهد شد.  گزارشهای مربوطه
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می باشند و چنانچه از نحوه  IBAC تمامی فايل های مربوط به تحقيق و تفحص مشمول به بازبينی/ و بازنگری بيشترتوسط
  تماس بگيريد.  IBACبا رسيدگی به شکايت خود راضی نيستيد می توانيد 

 

 شکايت به سطوح باالتر طرح
  

اگر از نحوه رسيدگی به شکايت خود راضی نيستيد، سازمانهايی وجود دارند که می تواند در سطح باالتری به شکايت شما 
 رسيدگی کنند. 

  
 نحوه تحقيق و تفحص اين سازمانها در رسيدگی به شکايت شما مستقل از رويه رسيدگی و مواجهه با شکايت در 

Victoria Police ت. جزئيات تماس از اين قرار است.سا  
 

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

  135 735 1300:تلفن
 6444 8635 (03)دورنگار: 

  www.ibac.vic.gov.auتارنما: 
 
 

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

  848 891 1300 :تلفن
  858 891 1300  دورنگار:

 enquiries@veohrc.vic.gov.auايميل: 
  www.humanrightscommission.vic.gov.au    تارنما:

 


