ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻠﻴﺲ

ﻧﺤﻮﻩ ﻁﺮﺡ »ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ«
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﭘﻠﻴﺲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺍی ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯی ﻣﺆﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪﺍی ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ
ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﯽﻁﺮﻓﺎﻧﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ .ﺑﺮﺍی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎی ﺳﻮءﺭﻓﺘﺎﺭ ﻁﺮﺡﺷﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﺶ ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻔﻆ
ﺷﻮﺩ .ﺍﻧﺘﻘﺎﻡﺟﻮﻳﯽ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻠﻴﺲ  Everettﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎﮐﯽﺍی ﮐﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻁﺮﺡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ
ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮﺭﺍً ﺑﻪ »ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ﺍی« ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﻮﺩ.
ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻠﻴﺲ  Everettﺭﻓﺘﺎﺭی ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻡ »ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ« ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺩﻋﺎی ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻏﻴﺮﺍﺧﻼﻗﯽ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺣﺮﻓﻪﺍی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ.
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﻤﮑﻦ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ »ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ« ﻗﻴﺪ ﺷﻮﺩ ،ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺧﻴﻞ ﺩﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﺩﻋﺎﺷﺪﻩ
ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻓﺴﺮ )ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ( ﭘﻠﻴﺲ ،ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ؛ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻠﻴﺲ ﻭ/ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻮءﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺩﻋﺎﺷﺪﻩ؛ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺥ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻓﺮﻡ »ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ« ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻭ ﻅﺮﻑ  30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻠﻴﺲ  Everettﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻧﮕﺮﺍﻧﯽﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﮐﺘﺒﯽ ﺍﺯ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.
ﺍﺩﻋﺎﻫﺎی ﻣﺴﺘﺪﻝ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺟﺪی ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﮐﻼﻣﯽ ﻭ/ﻳﺎ ﮐﺘﺒﯽ ،ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺷﻮﺩ .ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻠﻴﺲ
 Everettﺷﮑﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺪی ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺫﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺍﺩﻋﺎﻫﺎی ﺳﻮءﺭﻓﺘﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.
ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﻋﻤﺪی ﻳﺎ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻭ ﻧﻴﺘﯽ ﺳﻮء ﻁﺮﺡ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔﺮی ﻭ/ﻳﺎ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮﻡﻫﺎی ﺗﮑﻤﻴﻞﺷﺪﻩ »ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ« ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭی ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻠﻴﺲ  Everettﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺑﻪﻧﺸﺎﻧﯽ Everett Police
 rett, WA 98201Avenue, Eve Department, Office of Professional Standards, 3002 Wetmoreﭘﺴﺖ ﮐﺮﺩ.
ﻓﺮﻡﻫﺎی »ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ« ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯﻁﺮﻳﻖ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺯﻳﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩ.police@everettwa.gov :
ﺍﮔﺮ ﺳﺆﺍﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻴﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  425 -27 -8555ﺑﺎ »ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪﺍی« ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ،
DAN TEMPLEMAN
ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ

ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ▪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪﺍی ▪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ

فرم «شکایت شهروندان» اداره پلیس Everett
تلفن منزل

تاریخ تولد

تلفن همراه/پیغامگیر

نشانی شاکی

نام شاکی

نشانی ایمیل شاکی

نام و تاریخ تولد شاهد

تلفن تلفن همراه/پیغامگیر شاهد
شماره پرونده رویداد یا حادثه (درصورتیکه مشخص باشد)

نشانی شاهد

تاریخ و زمان وقوع حادثه

محل وقوع حادثه

پرسنل دخیل (درصورتیکه مشخص باشد)

دیگر پرسنل دخیل در حادثه

رویﺪاد را با ﺫکﺮ ﺟﺰیﻴات ازﺟمله نام سایﺮ شاهﺪان ،افﺴﺮ یا پﺮسﻨﻞ و مﻮارد دیگﺮ شﺮﺡ دهﻴﺪ.

با ﺁگاهی از مﺠازات مﻘﺮر بﺮای شهادت کﺬﺏ تﺤﺖ قوانین ایالﺖ واشﻨگﺘﻦ ( )R.C.W. Title 9A.72بﺪیﻨﻮسﻴله گﻮاهی میدهﻢ/اﻋﻼم مینﻤایﻢ که اﻅهارات
فﻮﻕ حﻘﻴﻘﺖ و صﺤﺖ داشﺘه و هیچگونه تهﺪیﺪ ،وﻋﺪه یا رشﻮهای درارتﺒاﻁ با اﻅهارات مﻦ انﺠام نﺸﺪه اسﺖ.
نمیخواهم بدون اﺟازه من ،هویتم در درخواستهای ﻋمومی درباره این شکایت فاش شود .صرفنﻅر از هرگونه درخواست محرمانه بودن ﻁبق «قانون سوابق ﻋمومی» ،میدانم درصورت
رسیدگی به پرونده ،ممکن است هویتم فاش شود و همچنان ممکن است برای شهادت یا ارائه شواهد دیگر در این مورد دﻋوت شوم.
امضای شاهد

بهمﺤﺾ دریافﺖ فﺮم «شکایﺖ شهﺮونﺪان» تکﻤﻴﻞشﺪه ،ﺁن را به  OPSاصلی
بفﺮسﺘﻴﺪ

تاریخ

امضا

تاریخ

تاریخ

شماره پرسنلی

پرسنل دریافتکننده شکایت

ارسال ازﻁریق ایمیل
تاریخ بازبینی21/1 :
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