ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਪੁਰਿਸ ਰਿਭਾਗ ਦੀ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਰਕਰਿਆ

ਜਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀ ਹੱ ਦ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁ਼ਿਾਸਨੀ

ਦੁਰਵਿਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ

ਇਵਤਹਾਸ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ, ਸਲਾਹ-ਮ਼ਿਿਰਾ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਨੂੰ ਨ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਿਾਲੀ

ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱ ਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈ।

ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ, ਇਕ ਿਾਰ ਜਾਂਚ ਪਰੀ

ਕਰਿਊਨਟੀ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਦੀ ਸੁਿੱਰਿਆ: ਇੱ ਕ ਪੇ਼ਿੇਿਰ

ਏਜੂੰ ਸੀ ਨੂੰ ਮੂੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ
ਵ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਰੱ ਖੇ, ਅਤੇ
ਸਮੀਵਖਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਵਲਖਤੀ ਿੇਰਿਾ
ਦੇਿੇ। ਵ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਕੋਈ
ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਪੂੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ
ਰੱ ਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਸੈਕ਼ਿਨ 832.5)
ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੁਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ
ਵਸਿਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਵਧਕ ਕਾਰਿਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ
ਆਦੇ਼ਿ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਾਸ ਅਪਿਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪਰਗਟ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। (ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਸੈਕ਼ਿਨ (832.7).
ਸਾਰੀਆਂ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਼ਿੁਰਆਤ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਧਰ ਨਾਲ
ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਵ਼ਿਕਾਇਤ
ਦਾ ਹੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਮੂੰ ਨਣਾ ਹੈ ਵਕ
ਦੁਰਵਿਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰੀ
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇੱ ਕ ਪੁਵਲਸ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਇੂੰ ਟਰਵਿਊ, ਸਬਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਪਰੀ
ਪਰ਼ਿਾਸਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਵਫਰ ਇੱ ਕ
ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਰਪੋਰਟ ਵਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਵਜਸਦੀ ਸਮੀਵਖਆ

ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਵ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪੱ ਤਰ
ਭੇਜੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ
ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਿਾਈ
ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਰਾ ਹੋਣ
ਵਿਚ ਤੀਹ ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ
ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਵ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵਚਤ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤੀਹ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ
ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕੀ ਕੋਈ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਭਾਰਿਤ ਅਪਿਾਧਕ ਚਾਿਜ ਿਿੇਗੀ?
ਰਾਜ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਕ ਪਰਬੂੰਧਕੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਵਧਕ
ਵਨਿੇ਼ਿਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਖਰਾ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ
ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਪਰਾਵਧਕ ਕਾਰਿਾਈ ਨੂੰ ਪਰਭਾਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਫਵਰਜ਼ਨੋ ਪੋਵਲਸ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੋਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ
ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਵਕਰਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੂੰ ਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਬਊਰੋ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ
ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰ ਹੈ ਵਜਸ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਪੁਵਲਸ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ

ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ

ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦੀ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱ ਖ ਜਾਂ
ਮਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ ਅਵਧਕਾਰੀ ਉਵਚਤ ਅਨੁ਼ਿਾਸਨ ਜਾਂ
ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਿਾਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਵਲਸ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਹੈ:
ਅਰਧਕਾਿਾਂ ਦੀ ਿੱ ਰਿਆ: ਕਵਮਊਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ
ਵਨਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਵਨਰਪੱ ਖ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ.ਇਸ ਲਈ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਪੁਵਲਸ

ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਏਜੂੰ ਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਖ
ਉਸ ਕਵਮਊਨਟੀ ਨਾਲ ਜੋਰਦਾਰ ਸੇਿਾ ਵਨਭਾਉਣ ਲਈ
ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਮਹੱ ਤਿਪਰਣ ਹੈ। ਫਵਰਜ਼ਨੋ ਪੁਵਲਸ
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ
ਦੁਆਰਾ ਵਨਰੂੰ ਤਰ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ,
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਿਹਾਰ
ਦੀਆਂ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਾਂਚ
ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਾਿਜ ਪਰਣਾਿੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱ ਰਸਆਿਾਂ ਨੰ ਸਹੀ ਕਿੋ:
ਫਵਰਜ਼ਨੋ
ਪੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਕਵਮਊਨਟੀ ਨੂੰ ਵਬਹਤਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਰੂੰ ਤਰ ਕੋਵ਼ਿ਼ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ
ਵ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਈ ਿਾਰ ਇੱ ਕ ਵਿਧੀ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ ਵਜਹੜੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਵਮਊਨਟੀ ਦੀ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਰਵਕਰਆ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਮੁ਼ਿਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਕਾ਼ਿ ਵਿੱ ਚ
ਵਲਆਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੇਨਤੀ ਕਿਨ 'ਤੇ ਅਨੁ ਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਿਬਧ ਹਨ
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D.
ਜਾਂਚ ਰਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਿੇਂ ਕਿੀਏ:
•
•

ਫਵਰਜ਼ਨੋ ਪੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਮਾਮਲੇ

ਦੱ ਸੋ.

ਪੀ.ਓ ਬਾਕਸ 1271ਫਵਰਜ਼ਨੋ, ਸੀ.ਏ. 93715-1271

ਜੇ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੈਜ ਨੂੰਬਰ

(559) 621 2730

ਵਮਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਇਹ
ਘਟਨਾ ਵਕੱ ਥੇ ਿਾਪਰੀ ਹੈ.

•

ਵਕਸੇ ਿੀ ਗਿਾਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ.

•

ਸਬੂੰ ਧਤ ਫਵਰਜ਼ਨੋ ਪੁਵਲਸ ਵਰਪੋਰਟ ਨੂੰਬਰ ਦਰਜ
ਕਰੋ.

ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਪੁਰਿਸ ਰਿਭਾਗ ਰਿਚ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਜ
ਰਕਿੇਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?
A.

ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਵਰਜ਼ਨੋ ਪੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ
2323 ਮਰੀਪੋਸਾ ਮਾਲ ਫਵਰਜ਼ਨੋ ਸੀ ਏ. 93721
B.

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਜਾਂ

ਇੱ ਕ ਮੇਲ-ਇਨ ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਡਾਨਲੋ ਡ
ਕਰੋ:http://www.fresno.gov
1. "ਸਰਕਾਰ" ਵਸਰਲੇ ਖ ਹੇਠ ਦੇਖੋ
2. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
3. ਪੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ
4. ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ
C. (559) 621-7000 -24 ਘੂੰ ਟੇ ਦੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ

ਫਾਰਮ" ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ:

ਵਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ

ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ.
•

ਇਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਲਖ ਕ "ਮੇਲ-ਇਨ ਵ਼ਿਕਾਇਤ

ਫਵਰਜ਼ਨੋ ਪੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵ਼ਿਕਾਇਤ
ਪਰਵਕਵਰਆ

E. ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ "ਮੇਲ-ਇਨ ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ"
ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਲਈ ਕਾਲ
ਕਰੋ.
ਫਵਰਜ਼ਨੋ ਵਸਟੀ ਹਾਲ, ਵਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਦਫਤਰ
2600 ਫਵਰਜ਼ਨੋ ਸਟਰੀਟ
ਫਵਰਜ਼ਨੋ, ਸੀ ਏ. 93721 (559) 621-8000
ਫਵਰਜ਼ਨੋ ਦਾ ਼ਿਵਹਰ
ਸੁਤੂੰਤਰ ਸਮੀਵਖਆ ਦਾ ਦਫਤਰ
2440 ਤੁਲੇਰੇ ਸਟਰੀਟ, ਸਟ 100 ਫਵਰਜ਼ਨੋ, ਸੀ ਏ. 93721
(559) 621-8617 www.fresno.gov/oir
ਵਹੂੰ ਟਨ ਕਵਮਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ
2385 ਐਸ ਫੇਅਰਵਿ ਫਵਰਜ਼ਨੋ (559) 497-0795
ਮੋਸਕੇਡਾ ਕਵਮਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ
4670 ਈ. ਬਟਲਰ, ਫਵਰਜ਼ਨੋ (559) 600-6191
ਟੇਡ ਸੀ. ਵਿੱ ਲਜ਼ ਕਵਮਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ
770 ਐਨ. ਸੈਨ ਪਾਬਲੋ , ਫਵਰਜ਼ਨੋ (559) 621-6720
ਸਟੋਨ ਸਪ ਫਵਰਜ਼ਨੋ
1345 ਈ. ਬੁਲਡੌਗ ਲੇ ਨ, ਫਵਰਜ਼ਨੋ (559) 224-7613

“ਜਿਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਿਦਿ਼ਿਤਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿੇ
ਰਿੱ ਚ ਰਿ਼ਿਿਾਸ ਿਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਏਜੰ ਸੀ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਨਿਪੱ ਿ ਅਤੇ
ਰਨਿਪੱ ਿ ਢੰ ਗ ਨਾਿ ਜਾਂਚ ਕਿਨ ਿਈ
ਿਚਨਬੱ ਧ ਹੈ।”

Paco Balderrama
ਪੁਰਿਸ ਿੁਿੀ
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