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 ذاتی نوڻس

کو  ہر ایک اہمیت کا حامل ہے اور بہت ساتھ کمیونڻی کے سمجھتا ہے تعلق اس کا اورنج کاؤنڻی شیرف ڈیپارڻمنٹ
حوصلہ افزائی  کارکردگی، پیشہ ورانہ، اور ہمارے مالزمین کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لئے

کہ محکمہ کے ممبروں کے خالف تمام شکایات اچھی  ضروری ہے، یہ  کرنے کے لئے اس مقصد کو حاصل . ہے کرتا
نائب نائب کو بہتر بنایا جائے  ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے طرح سے تحقیق کی جائے.

 . لئے مطلع کرنے کے کو خالف شکایتوں محکمہ اراکین کے کرنا ہوگا بھی ایک ذریعہ فراہم کو اراکین کے کمیونڻی اور

ے کہ کس طرح ایک رسمی شکایت کرنے کے لۓ اور ہمارے طریقہ کار کے بارے میں کچھ عام درج ذیل شکایت ہ
 پوچھے گئے سواالت کا جواب دیں.

 میں اپنی شکایت کیسے کروں گا؟

شکایت کرنے میں، براه کرم منسلک کارل شکایت کے فارم کا  تحریری، اور شخص میں شکایات قبول کی جاتی ہیں.
 کسی بھی شیرف سڻیشن کو لے سکتے ہیں اور / یا فارم کو میل بھیج سکتے ہیں: آپ فارم استعمال کریں.

 اورنج کاؤنڻی شیرف کورونر
 توجہ: اندرونی تحقیقاتی یونٹ

 449پی پی باکس 

 CA 92703سانتا انا، 
 میری شکایت کا کیا فائده ہوگا؟

سنبھال سکتے مناسب ڈویژن کمانڈر یا ہمارے اندرونی تحقیقاتی یونٹ کی طرف سے شکایات  .1
بھر میں  وه کاؤنڻی ڻی ڻی ہمارے اسڻیشنوں میں سے اکثر عام کاروباری گھنڻوں کے ایک شکایات ہیں.
کو فون  یونٹ اندرونی انویسڻی گیشن پر 5548-834 )714( اس اویوہارک ہے، تو آپ ہے. بنایا جا سکتا دوران واقع

 ہے. کر سکتا
میں شکایت کی جا سکتی  7000-647) 4 71( رڻمنٹ کمانڈرشیرف ڈیپا معمولی کاروباری گھنڻوں کے بعد، .2

 شکایت کے بارے میں معلومات لے لے اور مناسب تقسیم میں آگے بڑھے گی. محکمہ کمانڈر ہے.
براه کرم منسلک "عملے کی شکایت فارم" کا استعمال کریں.  تحریری شکایات بھی قبول کی جائیں گی. .3

 کے ایک محققین یا دوسرے رکن آپ کو انڻرویو کرسکتے ہیں.تحریری شکایت کی رسید کے بعد، محکمہ 
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 ر میں نے اپنے جواب میں لکھا، تو کیا آپ مجھے ڻال کرنا چاہتے ہیں؟

مالزمین بھی انڻرویو کیے جاتے ہیں، جو ایسے  محکمہ . مکمل تحقیقات کرنا چاہتا ہے مخلص شکایات کی محکمہ تمام
دونوں اطراف کی فالح و بہبود کی ضرورت  شکایت کے ذریعہ لکھا جاتا ہے. واقعات کا ایک ورژن بن سکتی ہے جو

اس واقعے کے حقائق کو تعین  ہوتی ہے کہ حق کو یقینی بنانے کے لئے پارڻیوں اور گواہوں کو بھی انڻرویو کیا جائے.
 وه اہمیت رکھتا ہے.کرنے میں کچھ حقائق، یادگار، یا شناخت کی اصل میں نہیں جو مبینہ طور پر سمجھا جاتا ہے 

 کاروباری مالزمین کو کیا ہوگا؟

کسی دوسرے شہری کی  اگر اعمال مجرم تھے، تو مالزم مالزم نے غلط کیا. اس پر انحصار کرے گا (اگر کوئی چیز)
لیکن مجرم نہیں، مالزم شیرف کی طرف سے انفرادی صورت حال کی  ، رویہ غلط تھا اگر . ہو جائے گا طرح سست
امتیازات کو روکنے سے معطلی کے خاتمے کے  ڈگری تک نظم و ضبط کیا جا سکتا ہے. warrantedطرف سے 

 ذریعہ ختم ہوسکتی ہے.

 کیا میں انکشاف کے آڻومیشن کی نگرانی کرتا ہوں؟

(سی پی پی  ڈیپارڻمنٹ سے تحریری خطوط وصول کریں گے دن کے اندر اندر 30کیس کے موافقت کے  آپ جی ہاں؛
832.7.( 
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 رسنلیل کمپلیکس فارم
  

 ___________________________________________________________________________ کامرس کا نام:

DATE :کی پیشکش _______________________________________________________________________ 

ADDRESS: ____________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ فون:

EMAIL: ______________________________________________________________________________ 

DATE / :وقت کے اندر _____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ معائنہ کا مقام:

 _________________________________________________________ اگر معلوم ہو تو تم کیا مالزم کے نام (ے):

_____________________________________________________________________________________ 

NAME / ADDRESS / WITNESS ایس): ای ( فون نمبر کے ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

COMPLAINT :کا خالصہ ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________________________ کمانڈر کا خالصہ (متفق):

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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 کیلیفورنیا کے عذاب کا کوڈ:

خالف ایک جواب دینے کا حق  آپ کو کوئی غلط استعمال کی پالیسی کی مشق کے لئے ایک پولیس افسر کے
اس طرح کے ایجنسیوں کو شہریوں کی شکایتوں کی تحقیقات کرنے کے لئے ایک پروسیسنگ  CALIFORNIA LAW ہے.

اس ایجنسی میں سرمایہ کاری  آپ کو اس پروسیسنگ کے بارے میں صحیح وضاحت کا حق ہے. کی درخواست کرتا ہے.
اگر یہ ایرر برقرار رہے تو ہمارے ہیلپ  ارث عمل کی آمد سے واقف نہیں ہے.کے بعد مل سکتی ہے کہ یہ آپ کے کام پر و

ڈیسک سے رابطہ کریں. غلط استعمال کی اطالع دیتے ہوئے ایرر آ گیا ہے. براه مہربانی دوباره کوشش کریں. اگر یہ ایرر 
رر آ گیا ہے. براه مہربانی دوباره برقرار رہے تو ہمارے ہیلپ ڈیسک سے رابطہ کریں. غلط استعمال کی اطالع دیتے ہوئے ای

کوشش کریں. اگر یہ ایرر برقرار رہے تو ہمارے ہیلپ ڈیسک سے رابطہ کریں. غلط استعمال کی اطالع دیتے ہوئے ایرر آ 
گیا ہے. براه مہربانی دوباره کوشش کریں. اگر یہ ایرر برقرار رہے تو ہمارے ہیلپ ڈیسک سے رابطہ کریں. غلط استعمال 

شہریوں کی شکایتوں اور کسی بھی رپورڻس یا متعلقہ اداروں سے متعلقہ افراد کے  دیتے ہوئے ایرر آ گیا ہے.کی اطالع 
 لئے اس ایجنسی کی طرف سے سب سے کم پانچ سالوں تک واپس رکھنا ضروری ہے.

انسیسی، عبرانی، ہندی، یہ فارم مندرجہ ذیل زبانوں میں دستیاب ہے: البانی، ارمینی، کمبوڈین، چینی، ڈچ، دری، فارسی، فر
ہنگری، الکوانو، اندونیزیا، اطالوی، جاپانی، الؤ، کوریائی، پولش، پنجابی، روسی ، ہسپانوی، سویڈش، ڻاگل، تامل، تھائی، 

 اردو اور ویتنامی.

ات کے براه کرم اس شکایت فارم (یا اس کی دوسری زبان کے برابر) پر دستخط کریں اور اسے ہمیں واپس لو، لہذا ہم تحقیق
 ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں.

اس فارم پر دستخط کرنے سے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس میں موجود بیانات صحیح اور درست ہیں جو میرے علم اور 
 عقائد کے بہترین ہیں.

  

  

___________________________________________  _______________________ 

    تاریخ                                                                                دستخط

  

  

___________________________________________  

  نام (پرنٹ کریں)

  
 


	رسنلیل کمپلیکس فارم

