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ਸਹਾਇਤਾ 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿ ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਦੁਭਾ ੀਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜੇ 
ਤੁਸ  ਬੋਲ਼ੇ ਹੋ, ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਨੈ ਨਲ ਿਰਲੇਅ ਸੇਵਾ (www.relayservice.gov.au) ਦੀ ਵਰਤ 
ਕਰਦੇ ਹੋ। 
 
ਸਮ ਦੀ ਿਮਆਦ 
 
ਿ ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਦ ਤੁਸ  ਿ ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। 
 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵ ਕਰੀਏ 
 
ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇ ਨ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

Victoria Police ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ ਦੇ www.police.vic.gov.au ਉਪਰ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਲੱਭੋ। 
 
ਜਾਂ ਿਫਰ, ਤੁਸ  Police Conduct Unit, GPO Box 913, Melbourne VIC 3001, ਪਤੇ ਤੇ ਿਲਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ 
ਕਰੋ: psc-policeconductunitcomplaintsandcompliments@police.vic.gov.au ਲਾਘਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਿ ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹ  www.police.vic.gov.au ਜਾਂ 1300 363 101 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਿ ਕਾਇਤ ਵੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਿ ਕਾਇਤ ਿਸੱਧੇ Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC) ਨੰੂ ਵੀ  
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹਰ ਿਚੱਠੀ ਦੀ ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸ  
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ।  
 

ਜਦ ਤੁਸ  ਿ ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ 
 

 ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਿ ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। ਇਸ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ 
ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ 
ਿ ਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਕ ਿਰਕਾਰਡ ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਹੋ। 
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 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਸਬੰਧਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦਓ। 
 

ਮੇਰੀ ਿ ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਨਿਜੱਿਠਆ ਜਾਵੇਗਾ?   
 
ਿ ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਪੇ ੇਵਰ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਾਮਲ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਿ ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ “ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਤੇ” ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੱਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਪੇ ੇਵਰ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਿ ਕਾਇਤਾਂ ਰਸਮੀ ਤਫ਼ਤੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਤਾ ਕੀ ਹੈ? 

 
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ (ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਾਮਲ ਪੁਿਲਸ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿ ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 
ਮਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱੁਛੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ  ਿਕਸ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿ ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।  
 
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਿ ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇ  ਦੋਨਾਂ ਿਧਰਾਂ ਦੀ ਿ ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ  ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ  IBAC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਰਸਮੀ ਤਫ਼ਤੀ  ਕੀ ਹੈ? 
 
ਰਸਮੀ ਤਫ਼ਤੀ  ਦੀ ਪੜਤਾਲ Victoria Police ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ  
ਿ ਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇ ਨ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਿਬਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
 

ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਮ ਖੋਜਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ 
ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸ  ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। 
 
ਿਰਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੰੂ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ  ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ  ਨਤੀਜਾ ਿਲਖਤੀ 
ਸਲਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।  
 
ਸਾਰੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਮਾਮਲੇ  IBAC ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸਮੀਿਖਆ/ਪ੍ਰੀਿਖਆ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ, 
ਜੇ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਿ ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਹ  ਹੋ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਇਸਨੰੂ ਸੰਭਾਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸ  IBAC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।  
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ਿ ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 
 
ਜੇ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਿ ਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤ ਖੁਸ਼ ਨਹ  ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਹੋਰ 
ਖੋਜ ਜਾਂ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿ ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹਰ ਤਰਾਂ Victoria Police ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ 
ਸਮੀਿਖਆ ਜਾਂ ਿ ਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ ਿਭੰਨ ਹੈ। 

ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹਨ: 

 
Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC) 
GPO Box 24234, Melbourne, VIC 3001 
ਫੋਨ: 1300 735 135 

ਫੈਕਸ: (03) 8635 6444 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.ibac.vic.gov.au 

 
Victorian Equal Opportunity & Human Rights Commission (VEOHRC) 
Level 3, 204 Lygon Street, Carlton 3053 
ਫੋਨ: 1300 891 848 

ਫੈਕਸ: 1300 891 858 

ਈ-ਮੇਲ: enquiries@veohrc.vic.gov.au 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.humanrightscommission.vic.gov.au 


