
أعزائي سكان إنديانابوليس،

من هذه تتض. يقوم مكتب المراجعة واألداء، وهو مكتب العمدة جو هوجسيت، بإجراء مراجعة لمراقبة الشرطة في إنديانابوليس! نحن بحاجة إلى مالحظاتك

(IMPD)س وقسم شرطة العاصمة إنديانابولي،(CPCO)ومكتب شكاوى شرطة المواطنين ،(CPCB)المراجعة فحًصا لمجلس شكاوى المواطنين من الشرطة 
.كل منهم في نموذج المراقبةوأدوار 

تقدر OAP.ةنسعى للحصول على مالحظاتك من خالل هذا االستطالع حول عملية مراقبة الشرطة الحالية للمدينة، باإلضافة إلى ممارسات المراقبة البديل

لق االستطالع سيُغ. مالحظاتك مهمة لمساعدتنا على فهم وعي السكان وإدراكهم ورأيهم بشأن مراقبة الشرطة في إنديانابوليس. مشاركتك في االستطالع

.2020أكتوبر 4مساًء يوم األحد 11:59الساعة 

.شكًرا لكم

مراقبة شرطة إنديانابوليس ستطالعا

ارتباط بالمسح

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jlBowETTe0mnGssbF9Fr6OktUnwzmW9MvWf9p7R62TJUQ0VWRTJZQjFITE8wWDVPUUtDMDAyOEgwMSQlQCN0PWcu
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نموذج مراقبة شرطة إنديانابوليس

يتم اإلبالغ عن الحادث عبر الهاتف أو 

ترنتالفاكس أو البريد اإللكتروني أو عبر اإلن
لشرطة يستقبل مكتب شكاوى المواطنين التابع ل

القضية وينشئ ملفها

سقسم شرطة العاصمة انديانابولي

يحقق في القضية

قراًرا لتأكيد IMPDيتخذ رئيس شرطة 

النتائج أو عدم تأكيدها
رسل يُراجع مجلس شكاوى شرطة المواطنين القضية وي

IMPDتقرير الموافقة أو المعارضة إلى رئيس 

يشعر الشخص بأنه قد رأى سوء سلوك من

قِبل الشرطة أو تعرض له



؟(CPCO)ما هو مكتب شكاوى المواطنين 
CPCO هو مكتب العمدة، مستقل عن قسم شرطة العاصمة إنديانابوليس(IMPD)ل يمكن للمواطنين الذين يعتقدون أنهم قد تم التعام. المقاطعة/، تم إنشاؤه من خالل المرسوم العام للمدينة

.CPCOتقديم شكوى إلى IMPDمعهم بشكل غير الئق من قِبل ضابط شرطة 

؟(CPCB)ما هو مجلس شكاوى المواطنين 
، (7)، ومجلس مقاطعة المدينة (4)عضًوا يتم تعيينهم من قِبل العمدة 12يضم المجلس . يقوم مجلس شكاوى المواطنين التابع للشرطة بمراجعة التحقيقات المكتملة في الشكاوى

(.1)وأخوية فرسان الشرطة 

ماذا يحدث للشكوى؟
مع إرفاق التصرف CPCOترسل الشكوى مرة أخرى إلى IMPD. للتحقيق فيهاIMPDبمعالجة الشكوى وإرسالها إلى الشؤون الداخلية في CPCOعند تلقي شكوى رسمية، يقوم 

بمراجعة ومناقشة الشكوى CPCBيقوم . سيتم إبالغ الشخص المعني بموعد هذه الجلسة العلنية وتاريخها ومكانها. CPCBومن ثمَّ يتم جدولة الشكوى لمراجعتها من قِبل (. النتيجة)

:النتائج، فلديهم خيارCPCBإذا لم يؤيد . على النتائج، تعتبر القضية مكتملةCPCBإذا وافقت . في الجلسة

بإجراء تحقيق مستقل في االدعاءات CPCOإصدار أمر للمدير التنفيذي لـ 1)

أو/و

عقد جلسة استماع إدارية غير رسمية بشأن الشكوى ( 2

أو/و

.بالتوسط في الشكوى بصفة غير رسمية مع رئيس الشرطة في محاولة لحل المسألةCPCOإصدار أمر للمدير التنفيذي لـ ( 3

https://www.indy.gov/agency/citizens-police-complaint-office

https://www.indy.gov/agency/citizens-police-complaint-office

