نينطاوملا ىواكش تامولعم ةقرو
 Neptune Township Police Departmentﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت إﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌدل واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻠﺗزم أﻋﺿﺎء
واﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺣﺎﯾد .وﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ أن ﯾﺗم ﺣل ﺷﻛواك ﺣول أداء ﺿﺎﺑط ﻣﻌﯾن ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل وﻓوري .وﻟدى ﻗﺳم اﻟﺷرطﺔ إﺟراءات رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﻲ ﺷﻛواك .وﺗم
ﺗﺻﻣﯾم ھذه اﻹﺟراءات ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌداﻟﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ﻛل ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن وﺿﺑﺎط إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون:
 .1ﯾﺟب ﻗﺑول اﻟﺑﻼﻏﺎت أو اﻟﺷﻛﺎوى ﺑﺧﺻوص ﺳوء ﺳﻠوك اﻟﺿﺎﺑط  /اﻟﻣوظف ﻣن أي ﺷﺧص ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺻﺎدر ﻣﺟﮭوﻟﺔ اﻟﮭوﯾﺔ ،ﻓﻲ أي وﻗت.
 .2ﯾﺗم ﻗﺑول اﻟﺷﻛﺎوى ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌﻣر أو اﻟﻌرق أو اﻻﺛﻧﯾﺔ أو اﻟدﯾن أو اﻟﺟﻧس أو اﻟﻣﯾل اﻟﺟﻧﺳﻲ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭﺟرة ﻟﻠطرف ﻣﻘدم اﻟﺷﻛوى.
.3

ﺳﯾﺗم إرﺳﺎل ﺷﻛواك إﻟﻰ ﺿﺎﺑط أﻋﻠﻰ أو ﺿﺎﺑط ﺷؤون داﺧﻠﯾﺔ ﻣدرب ﺗدرﯾﺑﺎ ً ﺧﺎﺻﺎ ً ﯾﺟري ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ً ﺷﺎﻣﻼً وﻣوﺿوﻋﯾﺎً.

 .4ﻗد ﯾُطﻠب ﻣﻧك اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎن ﻣﻔﺻل ﺣول ﻣﺎ ﺣدث أو ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﻣﺳﺗﻧدات ﻣﮭﻣﺔ أﺧرى.
 .5ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻛﺎوى ﺿد ﺿﺑﺎط إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون ﺑدﻗﺔ .وﺳﯾﺗم إطﻼﻋك ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ وﻧﺗﺎﺋﺟﮫ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ،إذا طﻠﺑت ذﻟك ،وﺳﺗُﻘدم ﻟك ﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻻﺗﺻﺎل .واﻟﻌﺎﻗب اﻟﻣﻔروض ﺑﺎﻟﺿﺑط ﺳري ،وﻟﻛن ﺳﯾﺗم إﻋﻼﻣك ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ،وھﻲ:
 .aﺣدث :رﺟﺣﺎن اﻷدﻟﺔ ﯾوﺿﺢ أن اﻟﺿﺎﺑط اﻧﺗﮭك أي ﻗﺎﻧون؛ أو ﻻﺋﺣﺔ؛ أو ﺗوﺟﯾﮫ؛ أو إرﺷﺎد ،أو ﺳﯾﺎﺳﺔ أو إﺟراء ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم أو
اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ؛ أو ﺑروﺗوﻛول وﻛﺎﻟﺔ؛ أو إﺟراءات ﺗﺷﻐﯾل داﺋﻣﺔ؛ أو ﻗﺎﻋدة؛ أو ﺗدرﯾب.
 .bﻻ أﺳﺎس ﻟﮫ :رﺟﺣﺎن اﻷدﻟﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﺳوء اﻟﺳﻠوك اﻟﻣزﻋوم ﻟم ﯾﺣدث.
 .cﺑريء :ﯾوﺿﺢ رﺟﺣﺎن اﻷدﻟﺔ أن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣزﻋوم ﻗد ﺣدث ،وﻟﻛﻧﮫ ﻟم ﯾﻧﺗﮭك أي ﻗﺎﻧون؛ أو ﻻﺋﺣﺔ؛ أو ﺗوﺟﯾﮫ؛ أو إرﺷﺎد ،أو ﺳﯾﺎﺳﺔ ،أو إﺟراء
ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ؛ أو ﺑروﺗوﻛول وﻛﺎﻟﺔ؛ أو إﺟراءات ﺗﺷﻐﯾل داﺋﻣﺔ؛ أو ﻗﺎﻋدة؛ أو ﺗدرﯾب.
 .dﻟم ﯾﺣدث :ﻟم ﯾﺗوﺻل اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ إﻟﻰ أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﺛﺑﺎت اﻻدﻋﺎء ﺑوﺿوح أو دﺣﺿﮫ.
 .6إذا أظﮭر اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟذي أﺟرﯾﻧﺎه أﻧﮫ ﻗد ﺗﻛون ھﻧﺎك ﺟرﯾﻣﺔ ﻗد ارﺗﻛﺑت ،ﺳﯾﺗم إﺧطﺎر اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ .ﻗد ﯾُطﻠب ﻣﻧك اﻟﺷﮭﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
 .7إذا أﺳﻔر اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟذي أﺟرﯾﻧﺎه ﻋن اﺗﮭﺎم ﺿﺎﺑط ﺑﺎﻧﺗﮭﺎك ﻗواﻋد اﻟﻘﺳم ،ﻗد ﯾُطﻠب ﻣﻧك اﻟﺷﮭﺎدة ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﻣﺎع ﻓﻲ اﻟﻘﺳم.
 .8إذا أظﮭر اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟذي أﺟرﯾﻧﺎه أن اﻟﺷﻛوى ﻻ أﺳﺎس ﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﺻﺣﺔ أو أن اﻟﺿﺎﺑط ﺗﺻرف
ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ،ﺳﯾﺗم ﻏﻠﻖ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ.
 .9ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺳرﯾﺔ وﺗُﻐﻠﻖ ﺟﻣﯾﻊ ﺟﻠﺳﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﺟﻣﮭور ﻣﺎ ﻟم ﯾطﻠب اﻟﺿﺎﺑط اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ.
 .10ﯾﻣﻛﻧك اﻻﺗﺻﺎل ﺑـ Sgt. Robert Baldwin or Sgt. Kevin O'Donnellﻋﻠﻰ  ext. 411 or 414 8000-988-732ﺑﺧﺻوص أي
ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ أو أي أﺳﺋﻠﺔ ﺣول اﻟﻘﺿﯾﺔ.

اإلدارة/الوكالة ____________________________________

رقم قضية آيوا (_______________________________)IA

نموذج بالغ للشؤون الداخلية
الشخص الذي كتب التقرير (اختياري ،ولكن مفيد)
_____
مفضل؟

________________________________________
االسم بالكامل

الهاتف

_____________________________

□

________________________________________
العنوان (شقة )#

البريد اإللكتروني

_____________________________

□

___
المدينة ،الوالية،
________________________________________
الرمز البريدي

تاريخ الميالد

________________________________

الضابط (الضباط) موضوع االدعاء (قدم أي معلومات معروفة)
________________________________________
اسم الضابط (الضباط)

رقم الشارة

________________________________

________________________________________
موقع الحادث
______

التاريخ/التوقيت

________________________________

في المساحة أدناه ،اذكر نوع الحادث (توقف حركة المرور  ،مواجهة الشارع) وأي معلومات حول السلوك المزعوم .إذا لم تتمكن من إيجاد إجابتك أدناه ،فال تتردد
في استخدام صفحات إضافية وإرفاقها في هذا المستند .إذا كنت ال تعرف اسم الضابط أو رقم الشارة ،قدم أي معلومات تعريف أخرى.

معلومات أخرى
□ شخصيا

كيف تم اإلبالغ عن هذا؟
أي أدلة مادية مقدمة؟

□ نعم

□ عن طريق الهاتف

□ ال

هل تم اإلبالغ في السابق عن الحادث؟

□ بخطاب

□ بالبريد اإللكتروني

□ أخرى ________________________

إذا كانت اإلجابة "نعم" ،يرجى الوصف____________________________________________ :

□ نعم

□ ال

إذا كانت اإلجابة "نعم" ،يرجى الوصف___________________________________ :

يتم تعبئته من قبل الضباط المتلقين للبالغ
____________________________________________________________ ____________
الضابط المستلقي للشكوى

رقم الشارة

____________________________________________________________ ____________
المشرف الذي راجع الشكوى

رقم الشارة

_________
التاريخ/التوقيت

_________
التاريخ/التوقيت

