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آیا شما شاهد فساد اداری بوده اید؟ آیا به ی ز
چ�ی مظنون یم باشید؟ معلومات ارائه شده توسط شما
یم تواند در افشای اینکه فساد اداری و یا سوء رفتار پولیس چطور باعث اتالف بودجه عمویم و آسیب
ین
یادگ�ی همگان درباره
ساکن� ویکتوریا یم گردد ،کمک یم نماید .مهم تر اینکه شکایت شما به
رساندن به
ی
ت
جلوگ�ی از فساد اداری و سوء رفتار در آینده کمک کرده یم تواند.
نکا� ارزشمند برای
ی
چه مواردی را به  IBACراپور کرده یم توانید؟
ت
دول�
 1فساد اداری توسط یک اداره یا کارمند بخش
فساد اداری یم تواند یک فرد باشد که مرتکب تقلب  ،قبول یا پیشنهاد رشوت،
اعطای قراردادهای کاری به فامیل یا دوستان و استفاده یا نشت معلومات
محرمانه برای کسب منفعت شخیص گردد.
شما در این موارد به  IBACشکایت کرده یم توانید:
ایال� (در ادارات ،نهادها ،شفاخانه های ت
•کارکنان دولت ت
دول�،
مکاتب ت
دول� ،پوهنتون ها و تیف ها)
•ماموران پولیس ویکتوریا ،ماموران تازه استخدام ،ماموران خدمات
محافظوی ( )PSOsو ماموران بازداشت پولیس و کارکنان
•کارکنان و اعضای شاروایل
•اعضای پارلمان و کارمندان آنها
•قضات عایل ،قضات محاکم عمویم و دیگر اعضای قوه قضاییه.
ً
شما همچنان میتوانید نگر نا� های تانرا مستقیما از طریق شخص هماهنگ کننده
افشاگری منفعت عامه اداره مربوطه ایکه از ایشان شکایت دارید ،راپور دهید.
اغلب ادارات ت
دول� فردی را با قابلیت های الزم برای حمایت از کارکنان و اعضای
جامعه جهت مطرح کردن شکایات و حمایت از افشاگران در اختیار دارند.
شما میتوانید لیست از دفاتری را که اجازه دریافت معلومات افشا گرانه را دارند در
 www.ibac.vic.gov.au/PIDپیدا کنید.

ت
دول�
 2سوء رفتار در ادارات
سوء رفتار در ادارات ت
دول� تعریف وسییع دارد .این یم تواند بشمول هرگونه
ن
ت
قانو� توسط یک کارمند بخش دول� و یا عدم مراعات معیارهای
غ�
رفتار ی
ق
اخال� یا مسلیک الزم جهت انجام وظایف یا اعمال قدرت و اختیارات واگذار
شده به آنها باشد.

 3سوء رفتار توسط پرسونل پولیس ویکتوریا
()Victoria Police
ین
همچن� به شکایات درباره سوء رفتار تمام پرسونل پولیس ویکتوریا
IBAC
ت
( )Victoria Policeبشمول مامورین قسم یاد کرده ،مامورین خدمات حفاظ�
گ
ضابط� بازداشت پولیس ی ز
ین
ن� رسید� کرده یم تواند .این یم
( ،)PSOsمامورین و
گ
ن
ز
ن
آم� ،موتر را� در حال نشئه �،
تواند بشمول پخش مواد و موضوعات
توه� ی
ی
ت
رجس�ها و یا استفاده از ین�وی بیش از
ثبت مطالب کاذب در کتابچه های ثبت /
حد یم باشد.
ن
ین
قوماندا�
همچن� یم توان با
شکایات مربوط به رفتار سوء رفتار پولیس را
معیارهای مسلیک پولیس (Victoria Police Professional Standards
نم� تلفون  1300 363 101ی ز
ن� مطرح نمود.
 )Commandبا ب

چه مواردی را  IBACتحقیق و برریس کرده نیم تواند
•بخش خصویص.
•موارد صورت گرفته در ایالت ها و قلمروهای دیگر.
•نمایندگان پارلمان ،ادارات یا نهادهای دولت فدرال.

از شما محافظت خواهد شد
 IBACبا معلومات و جزئیات شخیص مربوط به شما بدقت و بطور محرمانه
برخورد خواهد کرد .اگر شکایت شما بحیث یک افشاگری منفعت عامه
شناخته شود:
•نام و معلومات شخیص شما با هیچکس (به جز از نهاد هائیکه شکایت تان
ممکن است برایشان ارجاع گردد) ش�یک ساخته نمیشود
تن
ساخ� شکایت خود از کار برکنار ،تادیب یا آزار و
•کیس شما را به دلیل مطرح
اذیت کرده نیم تواند
ن
ت
•شما در رابطه با اقدامات قانو� بطور مثال مسئولیت اف�ا و ی ن
توه� و مسئولیت
ن
مد� تحت محفاظت خواهید بود

اگر در مورد محرمیت تان بسیار نگران هستید ،میتوانید انتخاب کنید که بشکل
ناشناس شکایت کنید .اگر بشکل ناشناس شکایت کنید ،تحقیقات ما محدود
ت
بیش� با شما
خواهد بود .این بخاطریست که ما نمیتوانیم برای کسب معلومات
بگ�یم ،یا اگر انرا تعقیب کنید در مورد شکایت تان با شما صحبت کرده
تماس ی
نمیتوانیم.

یک افشاگری منفعت عامه چ� است؟

ساخ� رفتار نادرست توسط یک کارمند ت
تن
دول� یا
افشاگری عبارت از آشکار
سازمان (بطور مثال ،فساد اداری) ،یا عمل رسنوشت ساز (مانند برطرف کردن یک
شخص بخاطر افشاگری) است.

•دوستان ،فامیل و همکاران شما هم محافظت خواهند شد.
اگر شکایت تان یک افشاگری منفعت عامه نباشد ،الزم نیست که هویت تان
محرمانه نگهداشته شود ،مگر:
تن
ساخ� شکایت خود از کار برکنار ،تادیب یا آزار و
•کیس شما را به دلیل مطرح

اذیت کرده نیم تواند
ن
ت
ن
توه� و مسئولیت
•شما در رابطه با اقدامات قانو� بطور مثال مسئولیت اف�ا و ی
ن
مد� تحت محفاظت خواهید بود.

زمانیکه فساد اداری و بد رفتاری را به  IBACراپور میدهید ،چه اتفاق میافتد؟
تحدد  IBACتثبیت یم کند آیا ی ز
چ�یکه راپور داده اید یک
افشاگری منفعت عامه است یا نه

بیل ،این یک افشاگری
منفعت عامه است.

تحقیق کردن
 IBACممکن است شکایت را تحقیق کند.

ارجاع
 IBACممکن است شکایت را به ییک از مراجع ذیل جهت
تحقیقات ارجاع نماید:
دادرس مردم ،پولیس ویکتوریا (اگر موضوع مربوط به پولیس
ن
ن
کمیش�
کمیش� معلومات،
باشد) ،مفتش ارشد شاروایل،
صداقتکاری اسپ ن
قضا�.
دوا� ،کمیسیون
ی

نخ� ،این یک افشاگری
ی
منفعت عامه نیست.

ارجاع
 IBACممکن است یک افشاگری را به یک مرجع دیگر ارجاع نماید
(بطور مثال ،دادرس مردم ویکتوریا) یا مرجع ذکر شده در شکایت.
ن
کمیش� عایل
افشاگری های بدرفتاری پولیس ممکن است به
پولیس ارجاع گردد.

ت
بیش�
عدم اقدام

ت
بیش�ی را اتخاذ نخواهد کرد.
 IBACهیچ اقدام

شخص شکایت کننده ،ممکن است ما شکایت را
با رضایت گ
رسید� به یک مرجع عامه ی ز
ن� ارجاع کنیم.
جهت
ت
بیش�
عدم اقدام
ممکن است ما شکایت را نظر به یک سلسله دالیل رد یا بسته
کنیم ،بطور مثال ،در صورتیکه شکایت:
•فاقد اهمیت یا باور باشد
جل� یا کم اهمیت باشد
•دعوی ب
•راجع به یک موضویع باشد که نه  IBACیا یک نهاد
مشخص شده در قانون  IBACمصوبه  2011بتواند آنرا
تحقیق نماید.
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ق
طری� راپور کرده یم توانم؟
از چه

 IBACبا معلومات شما چه خواهد کرد؟

فورم مصون آنالین را در  www.ibac.vic.gov.auتکمیل نمایید اگر برای
ت
نم� تلفون 1300 735 135
دس�یس به فورم آنالین مشکل دارید لطفا با ب
به تماس شوید.
ن
کت� و شفایه
اگر احتیاج به ترجمان دارید لطفا با مرکز خدمات ترجما� ب
نم�  13 14 50در تماس شوید .یا از سایت
به ب
 www.ibac.vic.gov.au/mylanguageدیدن کنید

پیش از تماس با IBAC

گ
ت
شکایا� که ما به آنها رسید� کرده نیم توانیم آگاه باشید .اگر شکایت
لطفا از
شما به فساد اداری یا سوء رفتار مربوط گنیم باشد ،ما ممکن است شما را
به اداره دیگری بطور مثال :بازرس رسید� به شکایات ویکتوریا (Victorian
 )Ombudsmanارجاع نماییم.
لطفا راجع به فرد یا موضوع مورد شکایت خود بطور واضح و روشن صحبت
نمایید و تا حد ممکن جزئیات یا شواهد خودتان را ارائه نمایید.

مطابق قانون  ،IBACاتهامات مربوط به فساد اداری و سوء رفتارجدی یا
ارزیا� دقیق شکایت شما IBAC ،ممکن
سیستمیک را در اولویت یم دهد .بعد از
ب
است تصمیم به:
•ارجاع شکایت شما نماید
•تحقیق و برریس نماید
ت
بیش�ی ننماید.
•اقدام
ین
همچن� جهت کسب اطمینان
به ما کمک نمایید تا موارد مناسب را اولویت دهیم،
ت
بیش� از تصمیم اتخاذ شده در باره نحوه برخورد با شکایت شما  IBACممکن
است یک پرس و جوی اولیه را بعمل آورد.
ت
با توجه به اینکه در طول پرس و جوی اولیه  ،ما از اختیارات تحقیقا� وسیع تر
خود استفاده کرده نیم توانیم ،ما ممکن است:

•از هر فردی درخواست معلومات مزید نماییم
•برای ارائه اسناد توسط فردی احضاریه ارسال داریم
گ
•اعالنیه های محرمان� صادر نماییم.

معلومات شما کمک کرده یم تواند
شناسا�
رصف نظر از نتیجه شکایت شما ،معلومات ارائه شده توسط شما در
ی
طریقه عمل ها و الگو های وسیع تر کمک کرده یم تواند IBAC .از این تجزیه و
ساخ� بخش ت
تن
دول� نسبت به امکان آسیب پذیری بالقوه در
تحلیل جهت آگاه
طریقه کاری و ادارات آنها استفاده یم نماید.

Level 1, North Tower
459 Collins Street,
Melbourne VIC 3000
GPO Box 24234,
Melbourne, VIC 3001
T 1300 735 135
F (03) 8635 6444
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جلوگ�ی و افشای فساد اداری بخش
 IBACسازمان مبارزه با فساد اداری ایالت ویکتوریا یم باشد و مسئولیت
ی
ت
دول� وسوء رفتار پولیس را برعهده دارد .ما این کار را از این طریق انجام یم دهیم:
•تحقیق و برریس درباره فساد اداری جدی و سوء رفتار پولیس
ساخ� بخش ت
تن
دول� ،پولیس وجامعه از خطرات و اثرات فساد اداری و سوء رفتار پولیس و راههای
•آگاه
جلوگ�ی از آن.
ی
برای راپور دادن فساد اداری ی ن
هم� حاال ،به ویب سایت  www.ibac.vic.gov.auمراجعه کنید یا به شماره
 1300 735 135زنگ بزنید.
ن
نم�  13 14 50در تماس شوید
کت� و شفایه به ب
اگر احتیاج به ترجمان دارید لطفا با مرکز خدمات ترجما� ب
یا ازسایت  www.ibac.vic.gov.au/mylanguageدیدن نمایید
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