
 

 

  قسم شرطة مدارس أوآالند

خطوات تقديم الشكاوى وسياسة البالغات 

:تهدف هذه السياسة لضمان التالي: الهدف I.  
 

أن يسلموا ") عامة الناس"المعروفين لدينا باسم (الطالب الترحب بكل األفراد والمنظمات و •
 .تعليقاتهم المتعلقة بجودة الخدمات وطريقة سلوك موظفيها

أن يعرف عامة الناس الكيفية والمكان لتسليم شكاويهم وأن تكون خطوات الشكاوى ميسرة  •
الجنسي أو حالة للجميع بغض النظر عن العرق والجنس واللغة والعمر والصفة الجنسية والتوجه 

 .اإلعاقة
أن تتم حماية من يقوم بتسليم الشكوى من أي عمل انتقامي  • 

أن يفهم عامة الناس اإلجراءات المتبعة فيما يتعلق بالبالغ أو التقرير والتحقيق وحل الدعاوي  •
 .الخاصة بسوء السلوك وآذلك االعتراف باألعمال التي تستحق الشكر والعرفان

إجراءات فعالة وشفافة للبالغ والتحقيق وحل الدعاوي الخاصة بسوء أن يحتفظ قسم الشرطة ب •
 السلوك

أن يقدم قسم الشرطة طريقة توافقية للتحقيق والحكم في الشكاوى القائمة ضد موظفيه  • 
أن يحافظ قسم الشرطة على النزاهة من خالل نظام االنضباط الداخلي حيث التأآيد على أهمية  •

 .التحقيقات والمراجعة الالمنحازةالموضوعية والعدالة عن طريق 
 

عملية رفع الشكاوى والبالغات   II. 

يمكن ألي من عامة الناس أن يستخدم عملية رفع الشكاوى والبالغات أو التقارير لإلبالغ عن حادثة تتعلق 
وقد يتم استخدامها آذلك لتوثيق المعلومات ") القسم"أو (بسوء سلوك قسم شرطة مدارس أوآالند 

آما قد يتم اللجوء لهذه العملية لنقد و عمل توصيات . ء سلوك الموظف أو حسن سلوآهالمتعلقة بسو
.خاصة بالسياسات أو لإلبالغ عن أية أنشطة أو ظروف تتطلب تحقيق أو انتباه أو إصالح

 يوم من وقوع حادثة دعوى سوء السلوك من أجل إعطاء مراجعة 120ينبغي رفع الشكوى في خالل 
.بما في ذلك مقابلة الشهود الحقائق وقت آاف، 

:يمكن لعامة الناس أن يقدموا شكوى وتقرير  إلى محقق الشكاوى في الدائرة أو رئيس الشرطة

us.ca.12k.ousd@police  حيث يمكنكم الحصول على نموذج خاص بالشكاوى و اإلبالغ عبر االنترنت . 1
إلى  Gabriel.valenzuela@ousd.k12.ca.usونيا إلى مكتب رئيس الشرطة أو عبر وإرساله الكتر

.مكتب محقق الشكاوى

عبر البريد العادي أو تسليمه شخصيا 2.  
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مكتب رئيس الشرطة                          محقق شكاوى الدائرة

1011 Union Street   1025 Second Avenue, Room #316 
Oakland, CA 94607   Oakland, CA 94606 

:            هاتف 879-8685 (510) : هاتف  874-7777 (510)
:            فاآس  879-8035 (510) : فاآس 874-7787 (510)

سيتلقى المتصل هاتفيا مساعدة في آتابة نموذج الشكوى والبالغ والتي سيتم ارسالها إليه لتوقيعها 
.طريق البريد العادي وتبدأ عملية التحقيق حال وصول النموذجوبعد ذلك يقوم مقدم الشكوى بإرجاعها عن 

إذا تم رفع الشكوى والبالغ مع محقق الشكاوى فإنه سيقوم بتزويد رئيس الشرطة بنسخة من الشكوى 
 أيام عمل من رفعها3خالل 

بنسخة من إذا تم رفع الشكوى والبالغ مع رئيس الشرطة فإنه سيقوم بتزويد ممثل المراقب العام للدائرة 
 أيام عمل من رفعها3الشكوى والبالغ خالل 

الشكوى المجهولة  III. 

إذا قام المشتكي المجهول بتزويدنا . لألفراد والمنظمات والطالب الحق بعمل شكوى مجهولة أو بالغ
ولكن إذا فضل المشتكي أن يبقى مجهوال . بوسيلة تواصل معه فسوف يتم اإلبالغ عن نتائج الشكوى إليه

ودنا بوسيلة تواصل معه فسوف لن يتم اإلبالغ عن نتائج تلك الشكوى ولكن سيتم تطبيق آل دون أن يز
.اإلجراءات األخرى

عملية التعامل والتحقيق والحل والتقرير بخصوص الشكاوى و البالغات  IV. 

المشتكي حال ظهوره شخصيا  A. 

اوى أو مكتب يتم تحول األشخاص الموجودين شخصيا لعمل شكاوى وبالغات إلى مكتب محقق الشك
.رئيس الشرطة خالل ساعات العمل المعتادة

وسوف يقوم محقق الشكاوى ورئيس الشرظة . سيتم تزويد المشتكي بنموذج خاص بالشكاوى والبالغات
:أو من يمثله بالتالي

.أو تعبئة المعلومات المطلوبة عن طريق المشتكي ذاته/مساعدة المشتكي بإآمال النموذج و  1. 

:تكي بالبقاء فترة إآمال نموذج الشكوىإذا لم يرغب المش  2. 
سوف ُينصح المشتكي بقراءة وإآمال النموذج وإرساله للعنوان السابق ذآره  a. 
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b.  توثيق ظهور الشاآي وأي معلومات متعلقة بالشكوى في دفتر الشكاوى حتى لو لم يتم
 .IV.cانظر . إآمال النموذج

قي للشكوى أآبر قدر من المعلومات الممكنة لتوثيق الشكوى في آل الحاالت يجب أن يحصل الفرد المتل
. خالل اللقاء األولي مع المشتكي

طلب مقدم من الشخص بعمل شكوى أو بالغ  B. 

يقوم أي ضابط أو موظف يتلقي طلب من المشتكي بتزويد هذا األخير بنموذج الشكوى والبالغ والتي 
مكن الولوج إليها أو توجيه المشتكي إلى الموقع تحتوي على معلومات حول خطوات رفع الشكوى بصيغة ي

 حيث يمكن الحصول على النموذج ومزيد من المعلومات إذا لم يكن us.ca.12k.ousd@policeااللكتروني 
  لدى الموظف النموذج في حال الطلب

نصف سنوية للشكاوىسجل الشكاوى والبالغات الملخص حول اإلحصائية ال

يحتفظ محقق الشكاوى ومكتب رئيس الشرطة بسجل الشكاوى التي تلقوها آاملة ويتيم تخصيص أرقام 
يستخدم المحقق ورئيس الشرطة أنظمة ترقيم مختلفة وتتابعية لتعقب الشكاوى . منفصلة لكل شكوى

األرقام حال تخصيصهاسيتم تزويد المشتكي بهذه . والتقارير أو البالغات التي تلقاها مكتبهم

يتحمل أحد األشخاص المعينيين من قبل رئيس الشرطة مسؤولية إعداد التقرير الملخص حول اإلحصائية 
النصف سنوية للشكاوى وتوزيعها لرئيس الشرطة والمراقب العام للمدارس الموحدة وعرضها على مجلس 

يشتمل الملخص على . لمقرر للمجلسإدارة دائرة المدارس الموحدة في االجتماع االعتيادي العام ا
:التالي

آتابة الشكوى وفقا للمصدر والتصنيف  1. 
عدد المشتكيين والدعاوى ضد ضباط األمن  2. 

عدد المشتكيين واإلدعاءات ضد ضباط أمن المدرسة  3. 
عدد الشكاوى في المدرسة الواحدة  4. 

اتجاه أو نزعة الشكوى، إن وجد  5. 
ضية شكوىمع إعطاء طبع آل ق/ طول فترة التحقيق والحل  6. 

حسم الشكوى بما في ذلك اإلجراء المتخذ للتعامل معها  7. 
عدد االستئنافات حسب نوع الشكوى ومصدرها وتصنيفها  8. 

حسم االستئناف بما في ذلك اي قرار تجاوبي للتطرق ألي شكوى  9. 
الخطوات المتخذة من قبل دائرة المدارس الموحدة أو قسم شرطة مدارس أوآالند لحل المواضيع  .10

 مامذات االهت
عدد االحاالت إلى قسم شرطة أوآالند  11. 

يتم نشر هذا التقرير الملخص على الموقع االلكتروني التشريعي التابع لمجلس دائرة المدارس الموحدة

اإلطار الزمني للتعامل مع الشكاوى أو البالغات  C. 
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يتم بذل قصارى الجهد . ألمنيتم التحقيق بجميع الشكاوى والبالغات بما يتوائم مع قانون حقوق ضباط ا
 يوم من تاريخ تقديم الشكوى والبالغ إال إذا تورط في 45في آل حالة إلعطاء جواب مكتوب للمشتكي خالل 

هذه الشكوى أفراد وأحداث أخرى، وحتى في ظل بذلهم لقصارى جهدهم، فإن الدائرة قد ال تتمكن من 
لة يقوم قسم الشرطة باإلبالغ عن الشكوى بشكل في مثل هذه الحا.  يوم45إآمال التحقيق خالل فترة 

 يوم في آل األحوال إال إذا حصلت ظروف 240مكتوب بأنه ال يزال بحاجة مزيد من الوقت ولمدة ال تتجاوز 
       .                                                     خارج سيطرة دائرة المدارس الموحدة ويصبح من المستحيل إآمال التحقيق

الوقت المطلوب إلآمال التحقيق وإعطاء النتيجة بشكل مكتوب سيكون موجود في السجل الذي يقوم 
 IVcبإعداده الشخص المعين من قبل رئيس الشرطة آما هو مطلوب وفقا للبند رقم 

  .D مكتوبحسم التحقيق من الشكوى والبالغ بشكل

 

في سياق إآمال التحقيق قد يتصل القسم بأي أفراد قام المشتكي بكتابة اسمائهم من أجل مقابلتهم 
فيما يخص االدعاءات واالتصال هاتفيا أو آتابيا مع المشتكي لطلب أي معلومات أو وثائق إضافية قد تساعد 

.تم إعطاءه رقم من قبلفي عملية التحقيق وأعالم المشتكي برقم الشكوى والبالغ ، إذا لم ي

لن يسمح للضابط المتورط في الحادث الذي هو محور الشكوى أو أي ضابط له تضارب في المصالح 
.بالمشارآة في التحقيق في تلك الشكوى

باإلضافة إلى ذلك، يجب على قسم شرطة مدارس أوآالند أن يحقق في التصرفات التي وصفها 
. انتهاك للقوانينالمشتكي والتي ان ثبت صحتها قد تكون

يشمل الحسم على ما إذا آانت الشكوى مثبته أو غير مثبتة أو ليس لها أساس من الصحة أو بريئة 
والتعليل وفقا للنتائج والخالصة وما هي اإلجراءات التي اتخذها قسم الشرطة آرد على الشكوى

سات المعينة أو االجراءات أو وفقا للحد الذي تتطلب فيه الشكوى والبالغ طلب لإلجابة حول بعض السيا
الممارسات التي يتبعها قسم الشرطة أو االقسام الداخلية في قسم الشرطة، سيكون الرد المكتوب 

متضمنا لمعلومات حول ماهية اإلجراءات التي سيتخذها أو لن يتخذها القسم لمناقشة المواضيع المثارة 

و الموظف، فإن التقرير سيحتوي على اإلجراءات التي ووفقا للحد الذي يتطلب فيه البالغ توصية للضابط أ
.اتخذها القسم إلبالغ موظف أو ضابط التوصية ودعم اإلجراءات اإليجابية المشابهة

 

استئناف الشكوى والبالغ E.  
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إذا لم يوافق المشتكي مع نتائج الشكوى والبالغ أو التقرير فإنه لديه الحق بأن يقدم استئناف إلى 
 يوم من حصول المشتكي على القرار حيث يقوم المراقب العام 60المراقب العام بشكل مكتوب خالل 

. يوم من حصوله على ذلك الطلب60بالتحقيق في طلب االستئناف ويصدر قرار مكتوب خالل 

 إذا لم يوافق المشتكي على نتيجة قرار المراقب العام فإنه لديه الحق بأن يقدم استئناف إلى مجلس
: يوم وسيقوم المجلس بالتالي60اإلدارة خالل 

التسليم بقرار المراقب العام  1. 
.رفض قرار المراقب العام وطلب مزيد من التحقيق 2.  

 

.قرار مجلس اإلدارة سيكون عام

بموجب هذه التعليمات لن يتم منع أو إقصاء أي شخص من رفع الشكوى واإلبالغ والتقرير مباشرة 
مع ذلك و .  إدارة دائرة المدارس الموحدة في اوآالند في المقام األولإلى المراقب العام ومجلس

في حالة إرسال الشكوى والتقرير إلى المراقب العام ومجلس اإلدارة بدال عن االشخاص المبين 
ذآرهم في هذه التعليمات، فإنه ال يمكن للدائرة وال لمكتب رئيس الشرطة ضمان اتباع االجراءات 

  .تحقيق بالشكوىواإلطار الزمني لل
 

الشكوى و البالغ ضد رئيس الشرطة F.  
 

يمكن رفع الشكاوى ضد رئيس الشرطة مباشرة إلى المراقب العام للمدارس الموحدة والذي بدوره يقوم 
.  أعاله للتحقيق وحل الشكاوىdeبمتابعة اإلطار الزمني واالجراءات الواردة في األقسام   و 

لتهديدحظر االنتقام والترهيب والتحرش وا G.  
 

لن يقوم أي ضابط أو موظف في القسم باالنتقام ضد أو ترهيب أو التحرش أو تهديد أي شخص يرفع 
إذا وجد أن قام أحد الموظفين أو الضباط باالنتقام أو ترهيب أو تهديد . شكوى ضد القسم أو أي شخص آان

ب وتطبيق أقصى بنود أو التحرش بأي شخص يحاول أن يشتكي أو قدم شكوى، فإنه سوف يتعرض للتأدي
. القانون ضده

 الشكاوى ضد قسم شرطة أوآالند
 

H. 

يتم إحالة آافة الشكاوى الموجهة ضد قسم شرطة أوآالند إلى مبنى بلدية أوآالند

إتاحة الشكاوى والمعلومات حول آيفية رفع الشكاوى

رئيسي لكل ستكون نماذج الشكاوى والمنشورات حول خطوات تقديم الشكوى متوفرة في المكتب ال
مدارس دائرة أوآالند والتي يستطيع الطالب والمجتمع الحصول عليها بسهولة من على طاولة مكتب 

آما يمكن الحصول على نماذج الشكوى من موقع الدائرة على االنترنت في . االستقبال في المدرسة
.المكتب المرآزي للدائرة و األقسام الرئيسية لشرطة مدارس مدينة أوآالند
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الشكاوى ضد قسم شرطة مدارس أوآالند

نحث الناس ونرحب بهم على تقديم تعليقاتهم وشكاويهم والمعلومات المتعلقة بجودة الخدمة وحسن 
. السلوك الذي ينتهجه موظفو قسم شرطة مدارس اوآالند فيما يخص السياسات واالجراءات والممارسات

المدراء أن يقوموا بالبالغ أو تقديم الشكوى نيابة عن الطالب أو بناء يمكن للمدرسين وموظفوا المدرسة و
.على حدٍث شاهدوه

148.6  من قانون العقوبات لوالية آاليفورنيا، يحق للناس أن يقدموا شكوى ضد ضابط الشرطة وفقا للبند 
ل بقسوة أو مثل التعام(نتيجة تصرف ال يليق بضابط شرطة والذي قد يعتبره المشتكي تصرف غير الئق 

يطلب قانون والية آاليفورنيا من قسم شرطة مدارس أوآالند ). استخدام آلمات مهينة أو بذيئة أو عنصرية
قد ربما يستنتج . أن يحققوا في الشكاوى، آما لديك الحق في الحصول على وصف مكتوب من هذا االجراء

ية للقيام بعمل ما حيال الشكوى التي قسم شرطة مدارس أوآالند بعد التحقيق أنه لم يكن هناك أدلة آاف
قدمتها، وحتى لو آان األمر آذلك، فإنه لديك الحق بتقديم شكوى و أن تطلب التحقيق فيها إذا آنت تعتقد 

سيتم االحتفاظ بالشكاوى والتقارير او االستنتاجات المتعلقة . أن الضابط قد تصرف بطريقة غير الئقة
  .لبالشكاوى لمدة خمس سنوات على األق

قد يتم مقاضاتك إذا . تقديم شكوى غير حقيقية أو آاذبة يعتبر عمل ضد القانون: يرجى مالحظة التالي
.قدمت شكوى ضد أحد الضباط وأنت تعرف أنها شكوى زائفة

:المعلومات الخاصة

____________________ ): اختياري(العرق __________________________ : االسم

_______________): اختياري(الجنس _____________________ :العنوان

________________________: المدينة

____________________________: الرمز البريدي

) العمل(_______________________________ ) الجوال/ البيت: (رقم الهاتف
_________________

نك ذلك ولكن لن تتلقى نسخة مكتوبة من قرار الحسم  يمكإذا آنت ترغب في رفع شكوى مجهولة،
.وسوف لن نتمكن من االتصال معك لمعرفة مزيد من التفاصيل إذا لم تزودنا بطريقة االتصال بك

الموظف أو الموظفين المشترآين) إذا يمكن تطبيقه(

___________________________: الجنس__________________________ :االسم

__________________):ان وجد(رقم الشارة ________________________ _: العرق

___________________________: الجنس__________________________ :االسم

__________________):ان وجد(رقم الشارة _________________________ : العرق
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معلومات عن الحادث

 

______________:الوقت_________________: اليوم____________________التاريخ

____________________________________________________: المدرسة/الموقع

 

اعط اسماء الشهود والعناوين وأرقام ) ضع دائرة(هل آان أي شخص آخر متواجد وقت الحادث؟ نعم  ال 
.الهواتف بورقة منفصلة إن وجد

 

): قم بإضافة صفحات أخرى لو احتجت لذلك(دث أو  المشكلة قم بوصف الحا

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

:  تعريفنا بالنتائج التي تسعى لها من هذه الشكوىيرجى

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_________________ 

 

إذا آنت تود أن تعلق أو تنتقد أو تعمل توصية حول أحدى السياسات أو الممارسات أو االجراءات الخاصة 
: بقسم شرطة مدارس أوآالند، قم بذلك هنا

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
______________________ 
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تأآد أن تحتفظ بعدة نسخات من هذه . يرجى إلحاق أي مستند إضافي قد يدعم الشكوى التي تقدمها
.المستند لديك ألننا قد ال نتمكن من إرجاع المستندات إليك

إذا آان عدة .  يوم45حقيق وإعطائك قرار مكتوب بغضون سوف نبذل آل ما في وسعنا إلآمال هذا الت
 240أشخاص أو عدة قضايا متورطة في هذ الشكوى فقد يتطلب منا ذلك بعض الوقت حيث قد يصل إلى 

يوم إال إذا حصلت ظروف خارج سيطرة الدائرة و مكتب رئيس الشرطة والتي تمنع التحقيق وإآمال الشكوى 
ا آان لديك أي أسئلة حول حالة الشكوى أو للحصول على رقم الشكوى لغرض إذ. خالل هذه الفترة الزمنية

 7777-874 (510)تتبعها يرجى منك االتصال بـــ 
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