
 نموذج الملف التعریفي للشكوى

  للمزید من المعلومات یرجى االتصال ب سالومي جیموكو 

LECC@pdx.edu تلفون5221-725-503 او إیمیل 

 

                                            :تلفون او إیمیل                                                                :االسم

عالقتك مع الشخض المعنيماھي  ?                                  

الشكوى ھذه لتقدیم المعني الشخص من إذن لدیك ھل  كال  ☐         نعم ☐ ?

: عتقد انھ المعني بالتعرفة)للذي ی( الشخص المعني   

 تقدیمند للعلم  ع ولكن ،ھویتك عن الكشف عدم من للتأكد جھدنا قصارى نبذل سوف فإننا ھویتك عن الكشف عدم في ترغب كنت ذاا
.علیك التعرف القانون لسلطة الممكن فانھ من مكانالو موعدال  

الذي یمأل الملف الشخص : 

 :معلومات الحادث

  :الوقت                          :تأریخ الحادث                                                      :الموقع

  :اي من الحاالت التي حصلت لك
( حصلت)التي  حالةالرجاء اشر على كل   

 عنصریة 

 العرق 

   الجنس 

 الھویة الجنسیة

المأوى انعدام/  التشرد   

الجنسي التوجھ   

 االصل القومي

 العمر 

 الدین 

 العجز 

 االتجاه السیاسي 

 اللغة 

اللون 

اختیاریة معلومات :  

  :(اذا كان معروفا) رقم الشارة   :(اذا كان معروفا) اسم الشرطي

  :(اذا كان معروفا) الجھة االمنیة

كاك مع الشرطةصف االحت                                                                              :(استخدم الجھة الخلفیة للورقة عند الحاجة) 
 
 
 

                                            :تلفون او إیمیل                                                                 :االسم
                                             :اللغة المفضلة ان لم تكن االنكلیزیة
 كال  ☐         نعم ☐   ?ھل انت الشخص المعني

ھویتك عن الكشف عدم في ترغب ھل  كال  ☐         نغم ☐  ?

( هالشخص اغال تخطاھا اذا كنت نفس ) 

 .ھذا الجزء من الورقة لك لتحفظھ .نشكرك على رفع الشكوى

یة مكونة وال:سلطة القانون وسیاسة االتصاالت ولجنة مراجعة البیانات , ھي لجنة مستقلة في عموم الوالیة معینة من قبل حاكم المن نحن من نحن
ن الى من موطنین ومھنیین وھدفھم ھو ضمان عموم الشكاوي في والیة أوریكون مدعومة بسلطة القانون ان تكون مسجلة ومدعومة بسلطة القانو

 الحدود الممكنة. نحن موظفون في معھد البحوث الجنائیة التابع الى جامعة  بورتلند.

 مكن من المعلومات التي تتذكرھا عن الحدث. للمتابعة. الرجاء كتابة اكثر ما یایام عمل  5: سوف یتصل بك احد موظفینا بحدود الخطوة التالیة
 30 . سوف ترسل شكواك الى وكالة سلطة القانون المعنیة وفي غضونحدث وما لضابطمن ا الحادث حول المعلومات من لمزید ا نطلب سوف

دریب للشرطة راغب بعدم الكشف عن ھویتك, فمعلوماتك الشخضیة سوف تزال. ان شكواك سوف تستخدم لتطویر والت یوما للتحقیق. واذا كنت
لتدریب الشرطة فان معلوماتك الشخصیة لن تستخدم . لتقریر السنوي للجنة. وان استخدموكذلك سوف یستخدم في ا  
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 : صف االحتكاك مع الشرطة

 

لى عنوان الرجاء االرسال الملف كامال ع :  

LAW ENFORCEMENT CONTACTS POLICY & DATA REVIEW COMMITTEE 
ATTN: CCJ- JUST 
P.O. BOX 751 

PORTLAND, OR 97207 

 
 ،یةضد عالقةب شعرت كنت إذا. النموذج ھذا من إلكترونیة ونسخة اللجنة، عضو معلومات وأجوبة، أسئلة ورقة لدیناالرجاء الرجوع الى الموقع االلكتروني ادناه, 

.الفور على بنا لاالتصا یرجى  

http://www.pdx.edu/cjpri/profiling-complaints 

وریكون أ ان الجنة المذكورة ھي لیست تحقیقیة او قانونیة. ان كنت تسعى الى فعل قانوني, قم بزیارة الموقع االلكتروني لنقابة المحامین في وىیة  

https://www.osbar.org/public/ris/   

  أ                 
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