
طة و�ت  لمفوض�ة ال�ش  مجلس دي�ت
         

داریل دي .براون:  1منطقة رقم   
إیفیت غریفي :2منطقة رقم   

: شیرلي أ. بورتش3منطقة رقم  
ویلي إي بیل :4منطقةرقم   
: ویلي بیرتون5منطقة رقم   

:لیزا كارتر6منطقة رقم   
:ولیام م.دیفس7منطقة رقم  

 بصورة عامة :الیزابیث بروكس
 بصورة عامة: إیفا غارزا دیویلش

 بصورة عامة :جیم ھولي
آني ھولت بصورة عامة:  

 غریغوري ھیكس ، أمین المجلس
 ادارة مجلس دیترویت لمفوضیة الشرطة

دیترویت لمفوضي الشرطةمجلس   
 دیترویت الرئیسي للسالمة العامة

767جناح -ثیرد ستریت 1301  
48226دیترویت -میشغان  

 ھاتف:
1830-596-)313(  

 

 
 
 

 مكتب رئیس المحققین 
 بولي مكالیستر ، كبیر الباحثین

 

 مكتب رئیس المحققین
 مجلس دیرترویت لموفضیة الشرطة

900 Merrill Plaisance، Detroit، MI 48203 
)313(596-2482).فاكس313(596-2499ھاتف  

bopc@detroitmi.gov 

www.detroitmi.gov/BOPC 
 

 مكتب دیترویت لموظفي الشرطة
 "المسائلة من وجھة نظر المواطن"

 

الشكاوي تسجیل  
 الشرطة ضباط ضد

 شرطة قسم وموظفي
االخرین دیرویت  

 نموذج الشكوى
اسم الشكوي_____________________________________ 

__________________________________________ رقم العنوان

الهاتف_______________________________________ عنوان 

ال��يد اإللك��و�ي____________________________ تار�خ وقوع 

ا�حادث________________________________ وقت وقوع 

 ا�حادث__________________________

املتورط�ن_______________   دي��و�تموظفي قسم شرطة   

 _________________________________________________ 

اذا كانت لدیك شكوى ضد ضابط او موظف اخر من قسم شرطة 
دیترویت، أكمل استمارة االتصال ھذه وقم بإعادتھا ألي جھة 

 ضمن قسم شرطة دیترویت. یمكنك ارسال 
(313)596-2482 بالفاكس على الرقم: استمارة   

 أو ارسالھا عن طریق البرید اإللكتروني
لمكتب رئیس المحققین.  سیتم بعد ذلك التواصل معك بواسطة  

 احد موظفي مكتب رئیس المحققین بشأن الشكوى.
  یمكنك أیضاً االتصال بمكتب رئیس المحققین على الرقم:

 ءً مسا 4 صباحا ا�� الساعة 8)للمساعدة من الساعة 313(596-2499
  على مدار ایام االسبوع لتقدیم شكوى 

 عبر الھاتف.
اذا قرر مكتب رئیس المحققین ان الشكوى ذات طابع جنائي، 

یجب علي المكتب تحویل قضیتك للشؤون الداخلیة/ قسم 
 التحقیقات .

 سیقوم أحد المحققین بالتواصل معك.
و�ت   طة دي�ت المعاي�ي المهن�ة لقسم �ش

مقر (فرقة التحق�قاتالشؤون الداخل�ة/ 
و�ت  الرئ��ي  االمن العام د   1301)بدي�ت ث�ي

و�ت –الطابق السابع – ستریت –دي�ت
.48226م�شغان   

596-2447)313(  
 

یجتمع مجلس مفوضي الشرطة في دیترویت كل أسبوع یوم 
للسالمة  الرئیسي بعد الظھر. في مقر دیترویت 3الخمیس الساعة 

.باستشناء یوم الخمیس الثاني من ثیرد ستریت) 1301 (العامة
الشھر حیث یعقد مجلس دیترویت لمفوضیة الشرطة اجتماعات 

مساًء في مواقع مختلفة 6:30مجتمعیة في الساعى  

mailto:bopc@detroitmi.gov
http://www.detroitmi.gov/BOPC


 كیف یحقق

مكتب الموظفین   

الشكاوي ضد قسم شرطة دیترویتفي  

مدینة كارتر المجلس مسئوًال عن التحقیق في الشكاوى  تجعل  
قسم دیترویت عبر رئیس المحققین ومكتب رئیس المحققین.عن   

مكتب رئیس المحققین الستالم والتحقیق في شكاويیوجھ   
 المواطن الغیر جنائیة ضد قسم شرطة دیترویت وموظفیھ.

مكتب رئیس المحققین من محققین مدنیین و اداریین.حیث یتألف   
 إن كان لدیك قلق فیما یتعلق بأداء أي موظف من قسم
 شرطة دیترویت، فلدیك الحق في تقدیم شكوى مستنًدا علي

ئل التالیة:الوسا  
■  ً شخصیا

الشرطة في مكتب كبیر المحققین  ةمجلس دیترویت لمفوضیفي   
900 Merrill Plaisance, Detroit, Michigan 48203. 
 في أي قسم شرطة بدیترویت ■ 
عبر الھاتف: ■

 2499 - 596  )313 (
■  ً www.detroitmi.gov/bopc :إلكترونیا
الفاكس: ■

 2482 - 596  )313 (
■ ىاستمارة الشكو

استمارات الشكاوي متاحة في جمیع مجالس أحیاءأن   
دیترویت. المدینة، مكتبات دیترویت العامة و أقسام شرطة  

. 
■ نیابة عنكیمكنك الترتیب لشخص آخر یُقدم الشكوى    
■ ستحتاج للتخطیط لمقابالت شخصیة مع المحقق   

حیث أظھر التحقیق أنھ ال توجد حقائق تدعم أن األحداث 

 موضع الشكوى وقعت بالفعل.

 سیتواصل معك موظف مكتب رئیس المحققین بشأن الشكوى 
بمجرد تقدیم استمارة االتصال. یمكن أن تُسلم االستمارة  بالید 

أو عن طریق البرید اإللكتروني أو عن طریق الفاكس الي 
مكتب رئیس المحققین.

 اذا قررت التحدث مع أحد في القسم، ستحال إلى المشرف
وستزود برقم شكوى المواطن

 حیث تحال جمیع شكاوى المواطنین إلى مكتب رئس المحققین  
للتحقیق. و خالل سبعة أیام من استالم الشكوى, سیرسل

 الیك مكتب رئیس المحققین نسخة من استمارة شكوى  المواطن 
التي قدمتھا.

ققین نسخة من استمارة شكوى  المواطن التي قدمتھا.
سوف تتلقى معلومات دوریة عن حالة شكواك حتى یتم االنتھاء  
من التحقیق ، والذي قد یستغرق فترة تصل إلى 90 یوًما. ثم تتم 

مراجعة النتائج واعتمادھا من قبل عضو في مجلس مفوضي 
الشرطة. بعد الموافقة سیقوم مكتب الرئیس المحققین  باخطارك 

كتابیًا بنتائج التحقیق. 

 متواصل ودائم

حیث ترجح أغلبیة االدلة وقوع السلوك المزعوم وحدوث 
ظفین لسیاسات واجراءات وتدریب قسانتھاك من المو  

شرطة دیترویت. 

/ غیر مستمر غیر حاسم  
 حیث توجد حقائق غیر كافیة لتقریر ما أذا كانت ادعاءات

سوء السلوك قد وقعت. 

براءةال  
 حیث ترجح أغلبیة االدلة وقوع السلوك المزعوم لكن بشكل

ال یشكل انتھاًكا لسیاسات واجراءات وتدریب قسم شرطة  
 دیترویت.

 ال اساس لھا من الصحة


	مجلس ديترويت  لمفوضية الشرطة



