ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ

ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪّﻡ ﺑﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ

ﺃﻣﺮﺍ ﺿﺮﻭﺭﻳًﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ .ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ
ﻳﻤﺜﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺛﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ً
ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺛﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻮء ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻘﺪﱠﻣﺔ ﺿﺪ
ﻣﻮﻅﻔﻴﻪ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ .ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﻣﻮﻅﻒ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻁﺔ ﺇﻳﻔﺮﺕ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻣﻘﺪﻡ
ﺷﻜﻮﻯ ﻳﺮﻓﻊ ﺷﻜﻮﻯ ﻣﻮﺍﻁﻦ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺷﻜﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﺇﺫﺍ ُﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﻣﻮﻅﻒ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻁﺔ ﺇﻳﻔﺮﺕ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ،
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ،ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺷﻜﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ،ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ،ﻫﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻁﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ
)ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ( ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭ/ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺳﻮء ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻭﻭﻗﺖ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺳﻮء ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ .ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺷﻜﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻛﺎﻣﻞ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻁﺔ ﺇﻳﻔﺮﺕ
ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ  30ﻳﻮ ًﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ .ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺇﺑﻼﻏﻚ ﺧﻄﻴًﺎ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟ ُﻤﺜﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ.
ً
ﺷﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺳﻮء ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ،ﻛﻤﺎ
ﻭﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻁﺔ ﺇﻳﻔﺮﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪ ،ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ
ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺇﻧﻬﺎ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﻛﻴﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺷﻜﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻁﺔ ﺇﻳﻔﺮﺕ ﺷﺨﺼﻴًﺎ ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻁﺔ ﺇﻳﻔﺮﺕ ،ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .WA 98201، Everett، Wetmore Avenue 3002 ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀًﺎ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺷﻜﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﺇﻟﻰ.police@everettwa.gov:
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻱ ﺃﺳﺌﻠﺔ ،ﻓﻴﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ .425- 257-8555
ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻚ،
ً
ﺩﺍﻥ ﺗﻤﺒﻠﻤﺎﻥ
ﻣﺄﻣﻮﺭ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ

ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ▪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ▪ ﺍﻟﺸﺮﻑ

نموذج شكوى المواطن في قسم شرطة إيفرت
اسم مقدم الشكوى

هاتف المنزل

تاريخ الميالد

هاتف خليوي/هاتف المراسلة

عنوان مقدم الشكوى

البريد اإللكتروني لمقدم الشكوى

اسم الشاهد وتاريخ ميالده

هاتف خليوي/هاتف المراسلة للشاهد
رقم الحادث أو القضية (إذا كان معروفًا)

عنوان الشاهد

تاريخ ووقت وقوع الحادث

مكان الحادث

الموظف المعني (إذا كان معروفًا)

موظف معني إضافي

صف الحادث بالتفصيل مع ذكر أسماء الشهود اإلضافيين أو الموظفين أو العاملين ،وما إلى ذلك.
ِ

أشهد  /أعلن بموجب عقوبة الحنث باليمين بموجب قوانين والية واشنطن ( .R.C.Wالعنوان 9أ  )72 -بأن البيان السابق صحيح وسليم وأنه لم يتم توجيه أي تهديدات أو وعود أو تحريضات
ضدي استنادًا إلى بياني.
ال أود اإلفصاح عن هويتي عند إجراء التحقيقات العامة بخصوص هذه الشكوى دون إذني .وبغض النظر عن أي طلب للحفاظ على السرية ُمقدَّم بموجب قانون السجالت العامة ،أدرك أنه قد يجري
اإلفصاح عن هويتي إذا أُحيلت القضية إلى المحاكمة ،وأنه قد يتم استدعائي لإلدالء بشهادتي أو لتقديم أدلة أخرى في هذا الشأن.
توقيع الشاهد

التاريخ

فورا إلى مكتب المدعي العام
بعد استالم نموذج شكوى المواطن المكتمل ،يتم التحويل ً

التوقيع

التاريخ

التاريخ

رقم نظام تقاعد
الموظفين
العموميين

الموظف الذي تلقى الشكوى

قم بالتقديم عبر البريد اإللكتروني
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