
 )New Jersey State Police(  شرطة والية نيو جيرسي 

 المواطنين  شكاوى معلومات ورقة
  
 

تتسم بالعدل والفعالية والتطبيق المحايد. ومن مصلحة الجميع أن يتم حل التي  قانون  البتقديم خدمات إنفاذ  شرطة والية نيو جيرسي    يلتزم أعضاء 
وفوري. ولدى قسم الشرطة إجراءات رسمية للتحقيق في شكواك. وتم تصميم هذه اإلجراءات لضمان شكواك حول أداء ضابط معين بشكل عادل  

  العدالة وحماية حقوق كل من المواطنين وضباط إنفاذ القانون:
  

يجب قبول البالغات أو الشكاوى بخصوص سوء سلوك الضابط / الموظف من أي شخص، بما في ذلك المصادر مجهولة الهوية، في أي   .1
  . وقت

 
لطرف دى االشكاوى بغض النظر عن العمر أو العرق أو االثنية أو الدين أو الجنس أو الميل الجنسي أو اإلعاقة أو حالة الهجرة ل   تُقبل .2

  مقدم الشكوى. 
 

  ا. وموضوعيً شامًال  ا تحقيقً إلجراء ا خاصً  ا مدرب تدريبً الداخلية الشؤون الضابط أحد شكواك إلى ضابط أعلى أو  ستُرسل  .3
 

  يُطلب منك المساعدة في التحقيق من خالل تقديم بيان مفصل حول ما حدث أو تقديم معلومات أو مستندات مهمة أخرى. قد  .4
 

في جميع الشكاوى ضد ضباط إنفاذ القانون. وسيتم إطالعك على حالة التحقيق ونتائجه النهائية، إذا طلبت ذلك،   تُجرى تحقيقات شاملة .5
  :على النحو التالي، ولكن سيتم إعالمك بالنتيجة النهائية، اسريً  اإلجراء التأديبي الذي اتُخذ يُعد ووستُقدم لك معلومات االتصال.   

 
  اتسياسالأو    داترشااإلأو    اتتوجيهالأو    اللوائحأو    من القوانين  ا رجحان األدلة أن الضابط انتهك أيً   يُثبت :  )ثابت(   مبرهن عليه   .أ

دائمة أو  التشغيل  الأو إجراءات    الهيئاتعن النائب العام أو المدعي العام في المقاطعة أو بروتوكول    ةصادرال   اتجراءاإلأو  
  . اتتدريبالأو  القواعد 

 
  سوء السلوك المزعوم.عدم حدوث رجحان األدلة يُثبت : من الصحة ال أساس له  . ب

 
القوانين أو اللوائح أو التوجيهات أو اإلرشادات أو    ا منأيً   تُنتهكالسلوك المزعوم، ولكنه لم  حدوث  رجحان األدلة  يُثبت  بريء:    . ج

السياسات أو اإلجراءات الصادرة عن النائب العام أو المدعي العام في المقاطعة أو بروتوكول الهيئات أو إجراءات التشغيل  
  . الدائمة أو القواعد أو التدريبات

 
  : لم يتوصل التحقيق إلى أدلة كافية إلثبات االدعاء بوضوح أو دحضه.ر ثابتة)(غيعدم كفاية األدلة   .د 

 
  تكشهاد اإلدالء بقد يُطلب منك  و.  )OPIA(   مكتب النزاهة والمساءلة العامةسيتم إخطار  ف،  ماجريمة    ارتكابالتحقيق الذي أجريناه  أثبت  إذا   .6

  في المحكمة. 
 

  في جلسة استماع في القسم.اإلدالء بشهادتك قد يُطلب منك ف إذا أسفر التحقيق الذي أجريناه عن اتهام ضابط بانتهاك قواعد القسم،  .7
 

ُ  ،على النحو الواجبالضابط تصرف الشكوى أو عدم صحة التحقيق الذي أجريناه أثبت إذا  .8   .القضية غلقفست
 

  وتُغلق جميع جلسات االستماع التأديبية أمام الجمهور ما لم يطلب الضابط المدعى عليه عقد جلسة علنية. تحقيقات الشؤون الداخلية سرية   .9
 

بخصوص أي معلومات إضافية أو أي   4125-253-877-1شرطة والية نيو جيرسي على الرقم    القبول لدىبوحدة  مكنك االتصال  يُ   .10
  أسئلة حول القضية. 

 
 

على   النموذج  هذا  والبرتغالية،    njsp.orgيتوفر  والبولندية،  والكورية،  والهندية،  والهاييتية،  واإلنجليزية،  والصينية،  العربية،  التالية:  باللغات 
   واإلسبانية، والتاغالوغية، والفيتنامية.


