
Dari 

  سند پيش نويس

  متداولسوال ھای  –شکايات در مورد پوليس 

  جوامع فرھنگی و زبانی متنوع

اوليۀ  وظايفحمايت کند. حفظ آرامش و نظم عامه يکی از  غربی استراليای در قوانيناز  که است مھم پليسخدمات 
د رعايت کنيد. پليس نپليس استراليای غربی ميباشد و اين مھم است که شما دستوراتی را که افسران پليس ميدھ

مکلف اند که از قانون، پاليسی ھا و شيوه ھای عمل پيروی کند وتمام افسران مسئول اعمال خود استراليای غربی 
  ميباشند. 

 يه گرديده است. سوال ھای متداول ذيل برای معلومات شما تھ

 ميتوانم از پليس شکايت کنم؟ .1

ما ارائه و بيانيۀ ارزش ھای . بلی. پليس استراليای غربی بايد در حدود معيارھای که در اليحۀ رفتار جواب
اگر فکر می کنيد که يک افسر پليس ويا يک کارمند پليس غير حرفه ای ويا مجرمانه گرديده است عمل کند. 
  توانيد که شکايت کنيد.عمل کرده است، شما مي

  
  مورد ميتوانم شکايت کنم؟ چه در  .2

که پليس طوری رفتار کرده است که . اگر به ھرگونه وضعيتی مواجه ميگرديد که شما فکر ميکنيد جواب
  غفلت در وظيفه بوده است ميتوانيد شکايت کنيد. غيرحرفه ای، تھديد آميز، بی ادبانه، مفسدانه ويا 

  
  کنم آيا کسی ھست که من با وی صحبت کنم و جدی گرفته خواھم شد؟اگر بخواھم شکايت  .3

. بلی. تمام شکايات در مورد پليس استراليای غربی جدی گرفته خواھد شد. می توانيد به پليس استيشن جواب
و درين موضوعات صحبت کنيد ويا  در تماس شويد، مرکز کمک پليس ويا واحد شکايات پليس محلی خود

  . آنھا را مطابق به دستورالعمل ھای که در جزوه شکايات پليس ذکر شده است، گذارش دھيد
  

 برخورد ميگردد؟شکايت من محرمانه با آيا  .4

  نا شناخته بمانيد به شکايت شما محرمانه برخورد ميگردد.استه باشيد خو. بلی. اگر جواب
  

 يا خانوادۀ من رخ خواھد داد اگر از پليس شکايت کنم؟برای من  مطلوبیکدام واقعۀ ناآيا  .5

آنھا را حفظ کند. اگر شما جواب. پليس به خاطر کمک کردن به افراد جامعه است و ما فرايندھايی داريم که 
شکايتی را مطرح سازيد کدام واقعۀ نا مطلوبی برای شما و يا اعضای خانوادۀ شما توسط پليس استراليای 

  خ نخواھد داد. غربی ر
  

 اگر پليس با من صحبت کند چه سوالھايی را آنھا خواھد پرسيد و از من چه تقاضا ميگردد؟ .6

پليس از شما نام، تاريخ تولد و محل سکونت شما را می پرسد و شما بايد به آنھا جواب بدھيد. پليس جواب. 
ھدايت بدھد که مثال يک به مردم ميتواند افراد و موتر را در تحت شرايط معينی مورد جستجو قرار دھد ويا 

ديگر جاھا مانند خانه را د که منطقه را ترک کند. پليس استراليای غربی ممکن است صالحيت آنرا داشته باش
    در تحت شرايط معينی با ويا بدون حکم محکمه مورد جستجو قرار دھد. 
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اشتباه برای من تکت نقض مقررات ترافيک صادر شده است ويا اگر خواسته باشم که  اگر فکر کنم که به .7
 چلنج کنم، چه ميتوانم انجام دھم؟تکت نقض مقررات ترافيک را 

مورد قضاوت و يا موضوع در يک محکمه جواب. ميتوانيد بخواھيد که تکت مورد تجديد نظر قرار گيرد 
قرار گيرد اگر شما ادعای بی گناھی ميکنيد. معلومات در مورد ھردوی اين موضوع در تکت شما وجود 

  خواھد داشت. 
  

 اگر به ترجمان ضرورت داشته باشم آيا پليس برای من خواھد گرفت؟  .8

  جواب. بلی. پليس استراليای غربی يک ترجمان مستقل را در شرايطی که ضرورت گردد خواھد گرفت.
  

 وقتی من به پليس شکايت کنم چه اتفاق خواھد افتاد؟ .9

برای اداره به يک اگر ايجاب کند ھر شکايت که به پليس استراليای غربی ميرسد ارزيابی ميگردد و  جواب.
يای غربی با شما پليس استرالشما،  شکايت به پاسخ از بخشی عنوان هبد. و تحقيق سپرده ميشوجوابدھی 

بخواھد با شما و ھر يک از شاھدان پليس ممکن است به منظور روشن کردن اتھام شما تماس خواھد گرفت. 
   صحبت کند.ديگر 

  
 اگر من عمدا در مورد پليس ادعای غلط کنم چه اتفاق خواھد افتاد؟ .10

 که شما به پليس گزارش داده ايد توسط پليس استراليای غربی تحقيق ميگرددرا جواب. ھرگونه ادعای غلط 
     گرديد.اتھام تفھيم عليه شما ممکن است  و اگر شواھد کافی عليه شما وجود داشته باشد

   
   

  

   

  


