اداره پولیس پوهنتون ایالت کالیفرنیا ،دیویس
فورم ومراحل درج شکایت عمومی

بخاطر ارایه خدمات موفق اداره پولیس جلب اعتماد عمومی ،برقراری رفاه و پشتیبانی جامعه خیلی مهم است .به همین
منظور تمام افراد جامعه مستحق دسترسی به خدمات اداره پولیس ،که پولیس سوگند آن را برداشته است ،می باشد .ارایه
این خدمات کمک می کند تا تمام افراد تحت آموزش در این پوهنتون ضمن آموزش و پذیرش اقدامات پولیس تمام تالش
خود را برای تشخیص و بهبود ناهنجاری ها نمایند .بر اساس ماده  ۸۳۲.۵قانون جزا اداره پولیس پوهنتون ایالت
کالیفرنیا در شهر دیویس به منظور گزارش دادن ،تحقیق و تنظیم شکایت علیه کارکنان این اداره مجموعه ای از
طرزالعمل را گرد هم آورده است  .با توجه به این مجموعه قوانین تمام تحقیقات داخلی در مورد شکایت طرح شده
محرمانه خواهد بود و هیچگونه اقدام تالفی جویانه ای در خصوص این شکایت مجاز نخواهد بود.
درج شکایت علیه اداره پولیس پوهنتون ایالت کالیفرنیا -دیویس قرار ذیل قابل دسترس است:


درج شکایت شفاهی  :در این روش افراد می توانند به عنوان شخص حقیقی و از طریق تیلفون با مدیر اداره
پولیس تماس حاصل کرده و شکایت خود را مطرح کنند.



درج شکایت کتبی :افراد می توانند شکایت خود را ذریعه فورم الکترونیکی ،فکس و یا در روی ویب سایت به
اداره پولیس پوهنتون ارسال نمایند .گفتنی است اداره پولیس به تمام شکایات ارسال شده حتی فورم های فاقد نام
و مشخصات شکایت کننده رسیدگی میکند.

افراد می توانند فورم شکایت مورد نیاز خود را از وب سایت اداره پولیس به آدرس eee.sivoew.wewilop.www
دریافت نمایند .همچنان فورم مذکور را از در دفاتر پولیس پوهنتون از آدرس ذیل بدست آورده می توانید.


UC Davis Police Department, 625 Kleiber Hall Drive, Davis Campus



530-754-COPS



UC Davis Police Department, 4200 V Street, Sacramento Campus



916-734-2555
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شکایت های درج شده به اسرع وقت در اختیار کارشناسان مربوطه قرار می گیرد تا مورد بررسی دقیق
قرار گیرد .گفتنی است ،اداره پولیس پوهنتون ایالت کالیفرنیا ،دیویس ،اطالعات و آمار مربوط به شکایت
های درج شده را در سیستم اطالعات الکترونیک خود ثبت نموده و گزارش های ساالنه رسیدگی به شکایات را در اختیار
وزارت عدلیه ایالت کالیفرنیا قرار می دهد.
بر اساس قوانین وضع شده در کالیفرنیا شما حق دارید نسبت به هر اقدام نامناسب پولیس شکایت درج نمایید.
بنابراین اداره پولیس موظف اند که به تمام شکایات درج شده رسیدگی نموده و نیز سابقه این شکایات را برای مدت
پنج سال حفظ و نگهداری نماید.

اینجانب تمام اطالعات فوق را به دقت مطالعه کرده ،فهمیدم.

محل امضاي شکایت کننده
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اداره پولیس پوهنتون ایالت کالیفرنیا ،دیویس
فورم ومراحل درج شکایت جامعه

اسم و تخلص__________________________________________________:
جنسیت :مذکر_______:

مونث ________:ملیت______________:
تیلفون منزل__________________:

آدرس منزل_________________________________________________:

آدرس کار __________________________________________________:تیلفون محل کار______________________ :
تاریخ امروز_________________________ :

تاریخ و ساعت وقوع حادثه______________________________ :

آدرس کامل محل وقوع حادثه___________________________________________________________________ :
محوطه پوهنتون (یکی را حلقه کنید)

ساکرومنتو

دیویس

اسم و تخلص مامور یا موران پولیس دخیل در و قوع حادثه ( درصورتیکه نام ماموران را نمیدانید لطفا مشخصات آنها را
به صورت کامل شرح دهید).
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
اسم و تخلص شاهد___________________________________________________________________________________:
آدرس__________________________________________________________________________________________________ :
تیلفون شاهد:
______________________________________________________________________________________________
آیا اطالعات بیشتر در مورد شاهد به این فورم اضافه کردید؟

بله

آیا تمایل دارید قبل از درج شکایت خود با مدیر اداره پولیس گفتگو کنید؟

نخیر
بله

نخیر
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درصورتی که با مدیر اداره پولیس در خصوص شکایت خود گفتگو کرده اید لطفا نام وی را درج نمایید.
______________________________

لطفا از نوشتن در این قسمت خودداری نماید .مخصوص استفاده اداره پولیس .
نظر مسوول مربوطه:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
اسم مسوول دریافت کننده شکایت ________________________________________________________________________ :
کاپی به شکایت کنند؟

بله

نخیر

تاریخ_________________:

حروف اول نام کارمند_______________:

این شکایت برای رسیدگی بیشتر به بخش تخصصی کارشناسان ارجاع شده است.
تاریخ____________________:

حروف اول نام کارمند______________________:
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اداره پولیس پوهنتون ایالت کالیفرنیا؛دیویس
فورم ومراحل درج شکایت عمومی
مراحل رسیدگی به شکایت
لطفا در قسمت درج شکایت خود تا حد ممکن به شرح جزییات بپردازید تا کارشناس مسوول بتواند براساس بیشترین
اطالعات موجود نسبت به بررسی قضیه اقدام نماید.
 -۱اگر می خواهید شکایت بدون افشای نام شکایت کنند درج شده می تواند .با در نظرداشت این موضوع ،اداره پولیس
تقاضا میکند که فورم رسمی شکایت را تکمیل نماید .فورم شکایت اولیه در اختیار شکایت کننده قرار میگیرد .در فورم
شکایت شما شکایت تان را درج می نماید و مشخص می سازید تا در صورت ظرورت در رابطه به شکایت با شکایت
کننده تماس حاصل شود .قابل ذکر است که مراحل رسیدگی به شکایت در حاالت عاجل بالفاصله آغاز می شود.
 .۲فورم اولیه شکایت از طریق بخش ذیربط در اختیار رییس پولیس قرار می گیرد .درصورتیکه شکایت به صورت
فوری حل و فصل نشود از طریق بخش مربوطه در اختیار کارشناس بررسی شکایات قرار می گیرد.
 .۳در صورت نیاز به بررسی بیشتر شکایت و بخاطر پاسخ به سواالت کارشناس رسیدگی قضیه به اداره پولیس فرا
خوانده می شود .گفتنی است تمام گفتگوهای انجام شده در این جلسات ثبت خواهد شد .کارشناسان سایر واحدهای مرتبط به
قضیه به خاطر اخذ اطالعات از شاهد اقدام می نمایند.
 .۴در اخیر گزارش جامع به شرح ذیل در اختیار شکایت کننده قرار می گیرد.
الف .شکایت بی اساس:در این گزارش تیم رسیدگی به شکایت بر اساس اطالعات موجود در قضیه و بر اساس قوانین جزا
(ماده  )832.5 cکشور درج شکایت را بی اساس می خواند ،چرا که هیچکدام از افراد پولیس در قضیه دخیل نمی باشند.
ب .تبریه از شکایت :تیم رسیدگی به شکایت اگرچه مداخله پولیس را در قضیه تایید می کند اما اقدامات پولیس را قانونی
ارزیابی کرده و خطایی را متوجه پولیس نمی داند.
ج .شکایت غیر پایدار :تیم رسیدگی به قضیه مدارک موجود و اطالعات شاهد قضیه را نا کافی ارزیابی کرده و برهمین
اساس شکایت را رد می کند.
د .شکایت منجر به محکومیت :در این مورد تیم رسیدگی به قضیه ضمن بررسی تمام مدارک و شواهد اقدام پولیس را غیر
قانونی ارزیابی می کند.
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قابل یادآوریست  ،اداره پولیس در مراحل رسیدگی به شکایت تخلفی را دریابند که در اصل شکایت درج نشده باشد ،به آن
نیز رسیده صورت می گیرد.
جزئیات حادثه
شرح حادثه توسط ________________________________ نوشته شده است .تاریخ_____________________________:

شرح حادثه
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