
 
 

 
 
 

SZEMÉLYZETI PANASZOK 

Az Orange County Sheriff Department tartja a kapcsolatát hogy a közösség 
nagy jelentőséggel bírjon , és mindenkit arra ösztönöz , hogy dolgozóinak teljesítményét, 
szakértelmét és magatartását kifejezze. ACH ieve ez a cél, fontos, hogy minden panaszt tagjai 
ellen az osztály alaposan vizsgálják. Azt akarjuk tudni, hogy mikor kell javítani a szolgálatunkat, 
és biztosítani kell a közösség tagjainak eszközét is hogy jelezzék a sérelmek elleni megyei tagjai. 

A következő információk a hivatalos panaszok megtételére és az eljárásokra vonatkozó gyakran 
feltett kérdésekre adnak választ. 

MELYEN FORMÁBAN TÉNYEZIK A PANASZT? 

A panaszokat írásban és személyesen fogadják el. A panasz benyújtásakor kérjük, használja a 
csatolt személyi panasz formanyomtatványt. A formanyomtatványt bármelyik Sheriff állomáson 
átveheti, és / vagy elküldheti az alábbi űrlapot: 

Orange County Sheriff Coroner 

Figyelem: Belső Vizsgálati Egység 

PO Box 449 

Santa Ana, CA 92703 

Ki fogja vizsgálni a panaszomat? 

1. A panaszokat a megfelelő osztályparancsnok vagy a belső vizsgálati egységünk 
kezelheti. Panaszok lehet normál munkaidőben t a legtöbb állomás található, az egész t ő 
megyében. Ha ez nem praktikus, a Belső Vizsgálati Osztály telefonon (714) 834-5548. 
2. Normál munkaidő után panaszkodhat a Sheriff Osztályparancsnokához (71 4) 647-
7000. A minisztériumparancsnok a panaszra vonatkozóan tájékoztatást ad, és továbbítja a 
megfelelő részlegnek. 
3. Írásbeli panaszok is elfogadhatók. Kérjük, használja a mellékelt "Személyi panasz 
formanyomtatványt". Az írásbeli panasz kézhezvételét követően egy kutató vagy az osztály 
más tagja interjút mondhat Önnek. 

 

  



  

HA KÉREMÉNYEZTETÉSÉT KÉRDEZZNEK, MIÉRT KÉRDEZZE ELNÖKRE? 

A tanszék meg akarja vizsgálni az összes őszinte panaszt. Az osztály munkatársait is 
megkérdezik, ami olyan események változatához vezethet, amelyek eltérnek a panaszos által 
írtól. A tisztességes mindkét fél megköveteli, hogy az érintett feleket és tanúkat is 
megkérdezzük az igazság megpróbálására. Bizonyos tények, emlékezések vagy bizonyítékok, 
amelyeket a panaszos nem vett figyelembe, létfontosságúak lehetnek az eset tényállásának 
meghatározásához. 

MI A TELEPÜLÉSI MUNKAVÁLLALÓKÉRT? 

Ez attól függ, hogy mi (bármiben) a munkavállaló tévedett. Ha az akciók 
bűncselekménynek minősülnek , a munkavállalót ugyanúgy fogják használni, mint bármely más 
polgár . Ha a viselkedés nem megfelelő , de nem bűncselekmény, az alkalmazottakat a 
rendőrség az egyéni helyzet által garantált mértékben fegyelmezheti. A diszciplinák a 
megszakításoktól a felmondásig terjedhetnek. 

A VIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKAT? 

Igen; az ügyintézéstől számított 30 napon belül (CPC 832.7) írásbeli levelezést kap . 

 

  



  

SZEMÉLYI FELADATOK 
  

A PANASZTÓ 

MEGNEVEZÉSE: _______________________________________________________________ 

JELENTÉS 

DÁTUMA: ______________________________________________________________________ 

CÍM: ____________________________________________________________________________ 

TELEFON: ____________________________________________________________________________ 

EMAIL: _______________________________________________________________________________ 

A SZERZŐDÉS DÁTUMA / 

TIME: _______________________________________________________________ 

A VÉLETLEN HELYZETE: ________________________________________________________________ 

AZ ALKALMAZOTT MUNKAVÁLLALÓK NEVE, HA 

LEHETSÉGES: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Név / cím / telefonszám tanúságtétel ( E S): _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

A PANASZ FELMÉRÉSE: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



  

A PANASZ FELMÉRÉSE (FOLYTATÁS): __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 



  

Ez az űrlap az alábbi nyelvek valamelyikén áll rendelkezésre: albán, örmény, kambodzsai, kínai, holland, dari, 

fárszi, francia, héber, hindi, magyar, ilocano, indonéz, olasz, japán, laoszi, koreai, lengyel, punjabi, orosz , 

Spanyol, svéd, tagalog, tamil, thai, urdu és vietnami. 

Kérjük, írja alá és adja meg ezt a panaszos űrlapot (vagy más nyelvi megfelelőjét), és küldje vissza 
nekünk, így folytathatjuk a vizsgálatot. 

Az űrlap aláírásával igazolom, hogy a benne foglalt állítások a legjobb tudásom és 
meggyőződésem szerint igazak és helyesek. 

  

  

___________________________________________  _ ________________________ 

Aláírás                                                             Dátum 

  

  

_________________________________  ___________ 

Név (Kérjük, nyomtassa 
ki)                                                                                                                                 

  

SZAKMAI SZABVÁNYOK RÉSZÉRE 
 

 


