
Twitter: SF_DPA

االتجاھات عند استعمال المواصالت العامة
الشوارع  الرئیسیة المتقاطعة 

.Van Ness Aveو .Market St
نظام النقل السریع لمنطقة خلیج سان فرانسیسكو                      

 Civic Center على بعد عدة مجمعات سكنیة من محطة :(BART)
BART

نظام وسائل النقل العام المحلي                                          
 Van Ness خط رقم  47 و49، والنزول في شارع  :(MUNI)
Ave لمزید من المعلومات عن  طرق MUNI، اتصل بالرقم 311.

.

الوساطة
 تعد الوساطة طریقة بدیلة لحل الشكاوى
 بشأن سلوك الشرطة. تحدد إدارة
 مساءلة الشرطة الحاالت التي قد یستفید
 فیھا األطراف من المناقشة وجًھا لوجھ
 حول وجھات نظرھم في الموقف الذي
 أدى إلى الشكوى. وإذا وافق الطرفان،
 یتم إخراج الحالة من عملیة التحقیق
 ویتم تحدید موعد للوساطة مع وسطائنا
المتطوعین المدربین

.
 

 ویكون جمیع الوسطاء أطرافًا  ثالثة
 محایدة تم تدربیھم ویتمتعون بالخبرة
 في مساعدة اآلخرین على تسویة
خالفاتھم بطریقة بنّاءة

.
 

إدارة مساءلة شرطة سان فرانسیسكو
San Francisco, CA 94102سان فرانسیسكو، 

كالیفورنیا 
الھاتف: (415) 7711-241
الفاكس: (415) 7733-241

 TTY) :) الھاتف النصي لضعاف السمع والصم
(415) 241-7770

sfgov.org/dpa :الموقع اإللكتروني

 أترغب في تقدیم شكوى

 بشأن أحد ضباط قسم

 شرطة سان فرانسیسكو

(SAN FRANCISCO 

POLICE 

DEPARTMENT) أو 

أي ممارسة شرطیة؟
 1 So. Van Ness Ave., 8th Fl      



ما یتعین علیك إدراجھ في الشكوى
 

  
  

 

 لضمان األمان في المجتمع وتعزیر العالقات بین
 الشرطة والمجتمع وتقدیم توصیات للشرطة بشأن
الممارسات الشرطیة وتوفیر عملیات مراجعة مستقلة

 

من یستطیع تقدیم شكوى؟

 
 

  

 

 

 

  

 

   

طرق تقدیم الشكاوى

 ي حالة إصابتك، یرجى تقدیم الشكوى بأسرع وقت
 ممكن  للتمكن من الحصول على صور وسجالت طبیة
 .على الفور

 ویعد انتقام الشرطة لتقدیمك شكوى أمًرا
!غیر قانوني  ما الذي یحدث بعد تقدیمي

الشكوى؟
. 

 إدارة مساءلة شرطة سان فرانسیسكو
(DEPARTMENT OF POLICE 
ACCOUNTABILITY, DPA)

الرسالة
 أُسست عام 1983 نتیجة لتعدیل المیثاق الذي تمت
 في DPA الموافقة علیھ بالتصویت، وتتلخص رسالة
 التحقیق بشكل فوري وعادل ونزیھ في جمیع الشكاوى
 المقدمة ضد  قسم شرطة سان فرانسیسكو وتقدیم
 توصیات للشرطة بشأن الممارسات الشرطیة، والتحقیق
 في حاالت إطالق النار التي یتورط فیھا ضباط شرطة،
 وإجراء عملیات التدقیق الدوریة لقسم شرطة سان
فرانسیسكو

األھداف

اإلستراتیجیة
 بشكل مستقل عن قسم شرطة سان ،DPA وتُزود
 فرانسیسكو، بمجموعة متنوعة من الموظفین المدنیین الذین
  قسم شرطة سان لم یكونوا یوًما من األیام من ضباط
 تحقیقات نزیھة ودقیقة في DPA فرانسیسكو. ویجري
 الشكاوى المقدمة ضد خدمات الشرطیة غیر الكافیة أو إساءة
 قسم  شرطة سان فرانسیسكو فیما  التصرف التي تتورط فیھا
 یتعلق بحقوق جمیع األطراف المعنیة. إضافة إلى ذلك، تبني
DPA جسوًر ا من التواصل بین المجتمع وقسم شرطة سان 
 فرانسیسكو من خالل الوساطة والممارسات التصالحیة
 مخاوف المجتمع واحتیاجاتھ إلى لجنة DPA األخرى. وتنقل
  الشرطة ثم تقدم ھذه المعلومات إلى المجتمع من خالل
 .برامج التوعیة

 یستطیع أي شخص تقدیم شكوى. ویمكن تقدیم
 الشكاوى بدون اسم أو عن طریق طرف ثالث أو فرد
 من أفراد المجتمع أو عن طریق شخص شھد إساءة
 أو تعرض لھ أو SFPD التصرف المزعومة من
 .عن طریق شخص من غیر سكان سان فرانسیسكو

  یمكنك تقدیم شكوى
.بغض النظر عن عمرك 

.بغض النظر عن حالة الھجرة 
.إذا كنت مسجونًا 

.إذا لم تكن تتحدث اإلنجلیزیة 
 و توفرخدمات الترجمة التحریریة

 .والشفھیة

-.معلومات االتصال بك           
-.مكان الحادثة ووقتھا وتاریخھا    
- اسم الضابط ورقم شارتھ             

 -  .اسم الشاھد ومعلومات االتصال بھ  
.(إن كان معروفًا)

 التفاصیل الدقیقة، بما في ذلك الكلمات 
.واألفعال لألطراف المعنیة

- 

یمكنك تقدیم شكوى

-
-
-
-

 عبر اإلنترنت: یرجى زیارة موقعنا اإللكتروني
 وإكمال نموذج الشكوى اإللكتروني المتاح على الرابط
//:httpاإللكتروني
policecomplaints.sfgov.org 
 عبر الھاتف: اتصل بمكتبنا على الرقم 241-7711
 (415) | الھاتف النصي لضعاف السمع والصم
415) 241-7770)                                                             
 بالحضور شخصیًا أو عبر البرید: یرجى زیارة مكتبنا
في العنوان
 1 So. Van Ness Ave., 8th Fl. San 
Francisco, CA 94103 لیجري أحد المحققین 
 .لدینا مقابلة معك في نفس الیوم
 .ویمكن إرسال نماذج أو خطابات الشكوى عبر البرید

 بشأن حالتك للبدء DPA سیتواصل معك أحد موظفي
 في التحقیق. وقد یتضمن ذلك إجراء مقابلة مع الشاھد
 والضباط، ومراجعة السجالت الطبیة وتصویر
 األفراد واألماكن وجمع أي أدلة أخرى والحفاظ علیھا
 .وفحصھا

 وإذا خلصت نتائج أي من الشكاوى إلى وقوع إساءة
  تصرف فعلي، یتم تقدیم تقریر بذلك إلى رئیس  قسم
 الشرطة لیتم اتخاذ إجراءات أخرى. وفي الحاالت
 .دعوى لدى لجنة الشرطة DPA الخطیرة، ترفع




