د کلفورنیا پوهنتون ،دیویس د پولیسو مدیریت
د ټولنی د شکایتونو طرز العمل او فارم
د پولیسو د ښو او موفقو خدماتو لپاره د خلکو باور ،اعتماد او حمایت ډیر اړین او مهم د ی ،پولیسو خلکوته د ښو خدماتو
وړاند ی کولو لوړه کړی ده چی له مخی یی خلکوته حق ورکول کیږی چی د پولیسو اداری چارو ته الس رسی ولری.
د پولیسو اداری چارو ته د خلکو السرسۍ به له دی سره مرسته وکړی چی عام خلک د پولیسو په کاری پروسیجر باندی
یوه شی او همدا ډول به د جرم به کشف ،د نا درست او یا ناخوښه کړنو په سمون کی مرسته وکړی.
د جزا د قانون د  ۵.۸۳۲برخی به تعقیب د کلفورنیا پوهنتون ،دیویس پولسیو مدیریت یو پالسی ترتیب کړی چی موخه یی
د شکایتو نو ،څیړنو ،راپورورکولو او د یاد مدیریت د کارکونکو چلند په هکله د شکایتونو تنظیم او الرښونه ده .ټولی
داخلی څیړنی خوندی او محرمی دی او د شکایت د ثبتولو په تور غچ اخسبل منع دی.
د کلفورنیا پوهنتون ،دیویس پولیسو مدیریت د کار کونکو په وړاندی شکایت ثبتول په الندی ډول صورت ونیسی.


شخصا به هلته جاضریږی او یا د فون په واسطه سره به د کلفورنیا پوهنتون ،دیویس د پولیسو مدیریت د څارونکی
سره تماس نیسی هغوی به ستاسی شکایت واخلی.



ټولنی د شکایت په نوم فرومه واخلی او خپل شکایت په مستقم ډول او یا فکس په واسطه سره د پولیسو مدیریت ته
ولیږی .ددی شکایتونه په شمول او دی ته ورته نور ټول شکایتو نه به ،بی له دی چی د شکایتونه د رسیدلو
څرنګوالی په نظرکی نیو ل شوی وی ،وڅیړل شی.

د شکایت فورمی کولی شۍ د کلفورنیا پوهنتون ،دیویس برښنا پانی (ان الین) د پولیسو د مدییرت څخه تر السه کړۍ.
www.police.ucdavis.edu
او یا په الندی ادرس د پولیسو د مدیریت څخه د فورمی د تر السه کولو غوښتنه وکړی.


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

شکایت به ډیر ژر مسلکی برخی ته د کره کتنی لپاره ولیږدول شی .د کلفورنیا پوهنتون ،دیویس دپولیسو مدیریت د ټولنی د
شکایتونو لپاره یو بریښنایی ډیټا بیس لری او همدا ډول د غه ډیټا دنده لری چی د کلیفورنیا عدلی ریاست ته دشکایتونو کلنی
احصایه ورکړی.
تاسی حق لری چی د امنیت د افسر د نامناسبو کړنو په وړاندی له هغه څخه شکایت وکړی.
د کلیفورنیا قانون له دی اداریی نه غواړی چی له یوه پروسیجر /کړنالری له مخی د ټولنی شکایتونو څیړنه او برسی
وکړی .د ټولنی شکایتونه باید ددی اداره لخوا لږ تر لږه تر پنځو کلونو لپاره خوندی وساتل شی.
ما پورته ذکر شوی معلومات ولوستل او پری پوه شوم.
د شکایت کونکی السلیک————————— :
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د کلفورنیا پوهنتون ،دیویس دپولیسو مدیریت
د ټولنی د شکایتونو پروسیجر او فورم

ستاسی نوم-———————————— :
جنسیت نارینه /ښځینه———:توکم /نژاد —————
د کور ادرس -—————— :تلیفون شمیره( :

) ——— ————

د کار ځای ادرس -—————— :د تلیفون شمیره( :

) ———-——— -

ننۍ نیټه -——————:د پیښی ځای یا موقیعت-———————— :
د کلفورنیا پوهنتون ،دیویس کومه ساحه ( له یوی څخه دایره تاوه کړی).
سکرمنتو

دیویس

که چیرته مو پیژندل چی د پولیسو کارکونکی په پیښه کی الس لری نو د پولیسو د کار کونکو نومونه ولیکی او که مو نه
پیژندل نو بیا لطفا ددی اشخاصو په باره کی تشریحات ورکړی.
————————————————————————————-
————————————————————————————-
—————————————————————————————
—————————————————————————————
د شاهد یا شا هدانو نومونه——————————————————— :
ادرس————————————————————————— :
) ——( ——————— -

د تلیفون شمیره( :

) ——-————— -

د شاهدانو اضافه معلومات ضمیمه شوی؟ هو( ) نه ( )
وړاندی له دی چی ستاسی شکایت په رسمی توګه ثبت شی  ،ایا تاسی غواړی له یوه څارونکی سره خبری وکړی؟
هو( ) نه (

)
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که چیرته له وړاندی تاسی د څارونکی سره خبری کړی وی نو د هغه نوم ولیکی ———

په الندی څای کی څه مه لیکی دا یواڅی د مدیریت دکارکونکو د استعمال لپاره دی .

د څارونکی تبصره:
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

نیټه او د پیښی ځای
د تلیفون شمیره( :

) —————————————— -

د شکایتونو د اخیستلو څارونکی نوم——————————— :
امضا ——— :د شکایت کاپی؟ هو /نه

نیټه———————-

مسلکی برخی ته د لیږدولو نیڼه—————————— :
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د کلفورنیا پوهنتون ،دیویس د پولیسو مدیریت
د ټولنی د شکایتونو طرز العمل او فارم
مراحل
تاسی لپاره ډیره مهمه ده چی د امکان په صورت کی ال زیات معلومات چمتو ګړی چی دا به ستاسی د شکایت په څیړنه کی
مرسته وکړی.
 .１که چیرته تاسی وغواړی چی افشانه شی نو تاسی به پټ وساتل شی  ،که څه هم له تاسی به وغوښتل شی چی د ټولنی
د شکایت نوم فارم ډک کړی چی ددغه فارم لومړنی یا اصلی یوه کاپی به تاسی ته هم درکړل شی  .په فارم کی به
تاسی خپل شکایت تشریح او توضیح کړی او هم به دا روښانه کړی چی که تاسی وغواړی نو له تاسی سره به تماس
ونیول شی  .په ځینو حاالتو کی څارونکی به وکوالی شی چی په فوری ډول ستاسی شکایت حل او فصل کړی.
 .２دشکایت لومړنی فارم به مسلکی برخی ته واستول شی چی هغه به په خپل وار سره په دی اړه د پولیسو مشر خبر
کړی  .که چیرته شکایت په فوری ډول حل نه شو نو د مسلکی برخه به قضیه څیړونکی ته محول کړی.
 .３که چیرته په رسمی ډول د څیړنی غوښتنه وشوه نو له تاسی څخه په په رسمی ډول مرکه واخستل شی او دا مرکه به
ثبت شوی هم وی  .د نورو قابل د تطبیق شواهدو سره یو ځای د پولیسو افسر او یا د مدیریت نور پرسونل به هم
وپوښتل شی.
 .４د څیړنی په پای کی به تاسی ته به رسمی ډول د پایلی خبر در کړل شی چی په الندینی حاالتو به مشتمل وی.
الف :بی اساسه  /غیر ثابت :کله چی څیړنه دا څرګنده کړی چی ادعا شوی فعل ندی پیښ شوی او یا هم د مدیریت پرسونل
په کی ښکیل ندی  .نو دغه ډول شکایتونه چی په آړه یی د مبتذلی فیصله وشی هغه بیا د بی اساسه یا
غیر ثابت شکایتونو په صنفبندی کی راځی( جزا قانون )۵.۸۳۲
ب :برآت ورکول :کله چی څیړنو په پایله کی څرګنده شی چی ادعا شوي فعل صورت نیولی دی ،مګر نوموړی فعل په ځای
 ،منطقی او قانونی وو.
ج :غیر متداوم :کله چی د څیړنو په پایله کی څرګنده شی چی داسی پوره شواهد او قراین نشته چی له مخی یی شکایت نور
هم پر مخ یوړل شی او یا هم په بشپړ ډول د مدیریت کار کونکو ته برآت ورکړل شی نوشکایت غیر
متداوم کیږی ،یعنی نور قضیه مخکی نه وړل ګیږی.
د :متداوم :کله چی د څیړنو څخه په پوره اندازه شواهد او قراین په الس راشی چی له مخی یی دا ثابتیږی چی ادعا شوی فعل
واقع شوی دی چی د قانون له مخی ناوړه عمل ګڼل کیږی.
که د څیړنو په پایله کی داسی نور غیر اخالقی کړنی او یا هم د دندی د ناسم اجراتو په اړه معومات په الس راشی ولو که
دا د شکایت په لومړنی یا اصلی شکایت پاڼه کی نه وی درج شوی خو د پولیسو مدیریت به دی ته په کتو سره الزم اقدامات
ترسره کړی .
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د کلفورنیا پوهنتون ،دیویس دپولیسو مدیریت
د ټولنی د شاکایتونو طرز العمل او فارم

د پیښی په اړه اقرار——————————————————:

د پیښی په اړه وضاحت——————————————————:

لیکونکی—————————————————————:

نیټه——————————————————————— :

د اړیتا به صورت کی کوالی شی چی اضافه ورقی هم استعمال کړی
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