
 _____________________________________ اسم الشكوي

العنوان__________________________________________ 

رقم الهاتف_______________________________________ 

 ____________________________ عنوان البريد اإللكتروني

 ________________________________ تاريخ وقوع الحادث

وقت وقوع الحادث_________________________________ 

 _______________ موظفي قسم شرطة ديترويت املتورطين

 _________________________________________________

اذا كانت لديك شكوى ضد ضابط او موظف اخر من قسم شرطة 
ديترويت، أكمل استمارة االتصال هذه وقم بإعادتها ألي جهة ضمن 
قسم شرطة ديترويت. يمكنك ارسال االستمارة بالفاكس على الرقم: 
2482-596-313 أو ارسالها عن طريق البريد اإللكتروني ملكتب رئيس 
موظفي  احد  بواسطة  معك  التواصل  ذلك  بعد  سيتم  املحققين. 

مكتب رئيس املحققين بشأن الشكوى.

الرقم:  على  املحققين  رئيس  بمكتب  االتصال   
ً
أيضا  يمكنك 

)313( 2499-596 للمساعدة من الساعة 8 صباًحا وحتى الساعة 4 
مساًء، علي مدار ايام االسبوع لتقديم شكوى عبر الهاتف.

اذا قرر مكتب رئيس املحققين ان الشكوى ذات طابع جنائي، يجب 
علي املكتب تحويل قضيتك للشؤون الداخلية/ قسم التحقيقات. 

سيقوم أحد املحققين بالتواصل معك.

 المعايير المهنية لقسم شرطة ديترويت
 ]الشؤون الداخلية/ فرقة التحقيقات[

مقر االمن العام بديترويت
1301 Third Street − 3rd Floor

Detroit MI 48226
(313) 596-2447

 مجلس ديترويت
 لمفوضي الشرطة

ليزا كارتر، الرئيسة منطقة 6   

بصفة عامة   ايفا جارزا ديوالشي , نائبة رئيس  

منطقة رقم 1   داريل د . براوين  

منطقة 2   كونارد ماليت األبن  

منطقة 3   شيرلي أ . بيرش   

منطقة 4   ويلي أي بيل   

منطقة 5   ويلي أي بيرتون   

منطقة 7   ويليام م. دافيز   

اليزابيث بروكس بصفة عامة    

جيم هولي بصفة عامة    

شاغر بصفة عامة    

 مكتب
 رئيس المحققين

بولي ميكليستر ، رئيس املحققين

جريجوري هيكس، أمين املجلس

يعقد مكتب ديترويت ملوظفي الشرطة كل أسبوع يوم الخميس 
 )Third Street 1301( في تمام الثالثة عصًرا في مقر االمن العام
ثاني خميس من الشهر حيث يعقد مكتب ديترويت  باستثناء 
السادسة  الساعة  تمام  في  لقاءات مجتمعية  الشرطة  ملوظفي 

والنصف مساًء في مواقع مختلفة.

 تسجيل الشكاوي 
ضد ضباط الشرطة 

 وموظفي
 قسم شرطة ديترويت االخرين

مكتب رئيس المحققين
مكتب ديترويت لموظفي الشرطة

1301 Third Street, Suite 767, Detroit, MI 48226

الهاتف :  2499-596 (313) • الفاكس: 596-2482 (313)

bopc@detroitmi.gov

www.detroitmi.gov/BOPC

مكتب ديترويت لموظفي الشرطة
"املسائلة من وجهة نظر املواطن"

نموذج الشكوى



  كيف
يحقق مكتب

المفوضيين في 
  الشكاوي 

ضد قسم شرطة ديترويت
 عن التحقيق في الشكاوى عن 

ً
جعل اامليثاق املكتب مسئوال

قسم ديترويت عبر رئيس املحققين ومكتب رئيس املحققين. 
يوجه مكتب رئيس املحققين الستالم والتحقيق في شكاوي 
املواطن الغير جنائية ضد قسم شرطة ديترويت وموظفيه. 

مكتب رئيس املحققين يتألف من محققين مدنيين و اداريين.

أي موظف من قسم  بأداء  يتعلق  إن كان لديك قلق فيما 
شرطة ديترويت، فلديك الحق في تقديم شكوى مستنًدا علي 

الوسائل التالية:

شخصيًا  ■
العام  االمن  مقر  في  الكائن  املفوضين  رئيس  مكتب  في   
 1301 Third Street, Suite 767, Detroit, ديترويت، 

 .Michigan 48226

في أي قسم شرطة بديترويت   ■
هاتف :  596-2499 (313)   ■

 www.detroitmi.gov/bopc  :إلكترونيًا  ■
الفاكس:  596-2482 (313)   ■

استمارة الشكوى   
أحياء  مجالس  جميع  في  متاحة  الشكاوي  استمارات   
شرطة  أقسام  و  العامة  ديترويت  مكتبات  املدينة، 

ديترويت. 

يمكنك الترتيب لشخص آخر ُيقدم الشكوى نيابة عنك.  ■
ستحتاج للتخطيط ملقابالت شخصية مع املحقق.  ■

متواصل ودائم
املزعوم  السلوك  وقوع  االدلة  أغلبية  ترجح  حيث 
واجراءات  لسياسات  املوظفين  من  انتهاك  وحدوث 

وتدريب قسم شرطة ديترويت.

غير حاسم / غير مستمر
كانت  أذا  ما  لتقرير  كافية  غير  حقائق  توجد  حيث 

ادعاءات سوء السلوك قد وقعت.

البراءة
حيث ترجح أغلبية االدلة وقوع السلوك املزعوم لكن 
ا لسياسات واجراءات وتدريب 

ً
انتهاك بشكل ال يشكل 
قسم شرطة ديترويت.

ال اساس لها من الصحة
أن  تدعم  حقائق  توجد  ال  أنه  التحقيق  أظهر  حيث 

األحداث موضع الشكوى وقعت بالفعل.

سيتواصل معك موظف مكتب رئيس املحققين بشأن الشكوى 
سلم االستمارة 

ُ
يمكن أن ت بمجرد تقديم استمارة االتصال. 

باليد أو عن طريق البريد اإللكتروني أو عن طريق الفاكس الي 
مكتب رئيس املحققين. 

ستحال إلى املشرف  اذا قررت التحدث مع أحد في القسم، 
وستزود برقم شكوى املواطن.

املحققين  رئس  مكتب  إلى  املواطنين  شكاوى  جميع  تحال 
سيرسل  أيام من استالم الشكوى,  خالل سبعة  للتحقيق. 
شكوى  استمارة  من  نسخة  املحققين  رئيس  مكتب  اليك 

املواطن التي قدمتها.

بحالة  يتعلق  فيما  منتظم  بشكل  املعلومات  ستستقبل 
الشكوى حتي اكتمال التحقيق، الذي قد يستغرق 90 يوًما. 
يتم استعراض النتائج واملوافقة عليها الحًقا بواسطة عضو 
مكتب مفو�ضي الشرطة. بعد املوافقة، ُيخطرك مكتب رئيس 

املحققين كتابًيا بنتائج التحقيق.

Ways to ID
a Police Officer

BADGE
POLICE

CAR
NUMBER

NAME
ON THE

UNIFORM
TATTOOS RACEBESIDES TIME / LOCATION

WHEN MAKING A COMPLAINT

20 Atwater • (313) 237-2850 خدمات وسط المدينة    

13530 Lesure، •  (313) 596-5200   القسم الثاني  

 2875 West Grand Boulevard   القسم الثالث   
 (313) 596-5300   

 4700 West Fort Street   القسم الرابع   
  (313) 596-5400   

 3500 Conner  •  (313) 596-5500   القسم الخامس  

 11450 Warwick   القسم السادس   
 ( 313) 596-5600   

 3501 Chene  • (313) 596-5700  القسم السابع  

 21555 West McNichols   القسم الثامن   
(313) 596-580   

 11187 Gratiot  • (313) 596-5900   القسم التاسع  

 12000 Livernois   القسم العاشر   
 (313) 596-1000   

 5100 Nevada  • (313) 596-1100  القسم الحادي عشر  

 1441 West Seven Mile  القسم الثاني عشر   
 (313) 596-1200   

أقسام شرطة ديترويت


