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              Arabic - Citizen Complaint Procedure  

 
916-808-2290                 SPD 745 (Rev. 07/14)

Samuel D. Somers Jr.



  المواطنينشكاوىإجراء تم تخصيص 
 آرامنتو اإدارة شرطة سالخاص ب

لمجتمع تكم ومساعدة ا مساعدأجلمن 
 .لشرطة أيضًااو
 

إذا آانت لديكم شكوى من الممارسات المتبعة في إدارة شرطة ساآرامنتو أو 
 نحو العاملين بها، فما الذي يمكنكم القيام به حيال ذلك؟

 
لشئون الداخلية بإدارة شرطة ساآرامنتو ، يتولى قسم ا1971منذ عام 

التحقيق في شكاوى المواطنين ضد العاملين بإدارة شرطة ساآرامنتو أو 
 .السياسات المتبعة بها

 
ومن الدعائم األساسية التي يقوم عليها التنفيذ الفعال للقانون العالقة اإليجابية 

. ة واالطمئنانبين الشرطة والجمهور الذي تقوم بخدمته والتي توطدها الثق
وعلى الرغم من أن أفراد الشرطة مكلفون بالعمل على تنفيذ القانون بصرامة 

وفي نفس الوقت، . إال أنه يتعين عليهم مراعاة حقوق األفراد بكل دقة وعناية
يجب أن يتمتع أفراد الشرطة بحرية التصرف للقيام بمهامهم بطريقة معقولة، 

 .خوف من الثأروقانونية ونزيهة دون أن يعتريهم ال
 

ومن ثم، فإنه لمن الضروري توفير التدابير الكافية لسرعة تلقي الشكاوى 
ولتحقيق هذا الهدف، . المتعلقة بسلوك موظفي اإلدارة والتحقيق والفصل فيها

ترحب إدارة شرطة ساآرامنتو بتلقي االنتقادات المتعلقة بأداء اإلدارة 
 .جراءات المتبعة لديهاوالشكاوى المقدمة ضد العاملين بها أو اإل

 
ويضطلع قسم الشئون الداخلية بمهمة التأآد من إجراء تحقيقات آاملة وعادلة 

 .ونزيهة في شكاوى المواطنين
 

 طريقة تقديم الشكوى
 

تتمثل الخطوة األولى في االتصال الهاتفي، أو آتابة رسالة، أو الحضور 
 :شخصيًا أو زيارة موقعنا على اإلنترنت

Internal Affairs Division 
Sacramento Police Department 
5760 Freeport Boulevard 
Sacramento, CA 95822 

 
 الجمعةيوم االثنين إلى من يوم  م 5.00 – ص 8.00: ساعات العمل 

 
  916-808-2290: الهاتف

 )916-264-5471بعد ساعات العمل         (
 :العنوان البريدي

5770 Freeport Blvd.  Suite 100 
Sacramento, CA 95822-3516 

 org.sacpd.www: الموقع على اإلنترنت
 

آما يمكنكم الحضور .  وقت صباحًا أو مساءًا أيويمكنكم تقديم الشكاوى في
  دون –شخصيًا لتقديم شكواآم، أو يمكنكم االتصال هاتفيًا أو إرسال رسالة 

 .   رغبتم في ذلكذآر االسم، إذا
 

 إجراء التحقيق
سيطلب منكم المسئول الذي يتلقى شكواآم تزويده بأآبر قدر ممكن من 

وإذا آانت الواقعة محل . المعلومات بخصوص الواقعة محل الشكوى
الشكوى قد وقعت لكم أو آنتم شهودًا عليها فمن الهام للغاية بالنسبة للتحقيق 

 هذه اإلفادة التي تتقدمون بها يمكن ملء ومن واقع. الحصول على إفادة منكم
وإذا آانت ). تصال بمواطنبيانات اال (Citizen Contactبيانات استمارة 

الشكوى تدور حول صدور أمر بإلقاء القبض عليك أو على أحد أفراد 
أسرتك أو توجيه أمر إليك أو إلى أحد أفراد أسرتك بالمثول أمام القضاء، 

 .ها إال بعد الفصل في الموضوع من الناحية القانونيةفإنه ال يجوز التحقيق في
 

ويمكن التحقيق في شكواآم بطريقة من إثنتين تبعًا للظروف التي تحيط 
حيث يمكن تحويلها إلى رئيس الموظف للتحقيق معه أو تحويلها . بشكواآم

 .إلى قسم الشئون الداخلية للتحقيق فيها

ويلزم إلجراء . وعهويتم النظر في آل إدعاء على حدة حسب موض
التحقيقات الرسمية اتصال المحققين بجميع الشهود ذوي الصلة، بما في ذلك 
ضباط الشرطة، وفحص أي دليل مادي له عالقة بالشكوى، وجمع آافة 

 . المعلومات وثيقة الصلة بكل إدعاء مذآور في الشكوى
 

اك أربع وهن. ويتولى رئيس إدارة الشرطة إصدار نتيجة التحقيق في آل حالة
 :نتائج محتملة وهي

 
 .أفضى التحقيق إلى دليل آاٍف إلثبات االدعاء بوضوح: ُمثَبت

 
أخفق التحقيق في الكشف عن دليل آاٍف إلثبات االدعاء أو تفنيده : غير ُمثَبت
 .بوضوح

 
حدوث الفعل الذي يقوم على أساسه االدعاء، ومع ذلك فقد آشف : براءة

 . ومشروعيتهالتحقيق عن سالمة الفعل وصحته
 

 أسفر التحقيق عن وجود دليل آاٍف إلثبات أن :ليس له أساس من الصحة
آما يتم إصدار هذه النتيجة عندما ال يثبت . الفعل أو األفعال المزعومة لم تقع

 .تورط األفراد المشكو في حقهم في الفعل الذي وقع
 

 . يجة التحقيق آتابيًا عند انتهاء التحقيقوسوف يتم إخطارآم بنت
 

يتم اتخاذ " ُمثبتة"وعندما يتم التوصل إلى أن نتيجة التحقيق هي أن الشكوى 
 .إجراء تأديبي

 
ويخضع نوع اإلجراء التأديبي المفروض ألحكام ميثاق مدينة ساآرامنتو، 

مل وقد يش. وقواعد مجلس الخدمة المدنية، وعند االقتضاء، مدير المدينة
التأديب تقديم النصح واإلرشاد، والتدريب وإجراءات تصل إلى حد الفصل 

 .من الخدمة
 

وإذا آانت شكواك ُمثبتة وتم اتخاذ إجراء عقابي تأديبي بشأنها يكون 
وعلى هذا األساس، قد يطلب منك . للموظف حقوق الطعن في هذا اإلجراء

 .  اإلدالء بشهادتك في دعوى إدارية أو أآثر
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