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ԱՆՁԱՆՑ ԲՈՂՈՔՆԵՐԸ 

Orange- ի Շերիֆի վարչությունը համարում է 
իր հարաբերությունները համայնքի հետ պետք է մեծ նշանակություն ունի եւ 
խրախուսում է բոլորին արտահայտել իրենց կարծիքները վերաբերյալ 
կատարողական, պրոֆեսիոնալիզմի եւ իրականացնելու մեր աշխատակիցների: Է 
ACH ieve այդ նպատակին, դա կարեւոր է, որ բոլոր բողոքները անդամների 
վարչության է մանրակրկիտ հետաքննվեն: Մենք ուզում ենք իմանալ, թե երբ պետք է 
բարելավվի մեր աշխատակիցը, ինչպես նաեւ միջոցներ տրամադրի համայնքի 
անդամների համար տեղյակ պահել մեզ գանգատների դեմ գերատեսչական 
անդամների: 

Ստորեւ բերված է տեղեկություն, թե ինչպես պետք է ձեւական բողոք ներկայացնեք եւ 
մեր ընթացակարգերի վերաբերյալ որոշ հարցերի պատասխաններ: 

ԻՆՉ ԻՆՉ ԿԱՐՈՂ Է ԴԻՄԵԼ ԲՈՂՈՔԻ ՑՈՒՅՑ 

Բողոքները ընդունվում են գրավոր եւ անձամբ: Դիմում ներկայացնելիս խնդրում ենք 
օգտագործել Կից անձնագրի բողոքագրի ձեւը: Դուք կարող եք ձեւակերպել ցանկացած 
Շերիֆի կայարան եւ / կամ ուղարկել հետեւյալ ձեւը. 

Orange County Sheriff Coroner- ը 

Ուշադրություն. Ներքին քննչական բաժին 

PO Box 449- ը 

Santa Ana, CA 92703 

ՈՎՔԵՐԸ ԿՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ 

1. Բողոքները կարող են վարվել համապատասխան բաժնի հրամանատարի կամ 
մեր ներքին քննչական բաժնի կողմից: Բողոքները կարող են 
կատարվել աշխատանքային ժամերին մի t մասը մեր կայանների գտնվում 
ամբողջ t նա կոմսություն. Եթե սա անպետք, դուք կարող 
եք զանգահարել Ներքին հետախուզության ժամը (714) 834-5548: 
2. Նորմալ աշխատանքային ժամերից հետո բողոքները կարող են 
կատարվել Շերիֆի վարչության հրամանատարին (71 4) 647-
7000: Դեպարտամենտի հրամանատարը բողոքների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն կներկայացնի եւ ուղարկի համապատասխան բաժին: 
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3. Կստացվի նաեւ գրավոր բողոքներ: Խնդրում ենք օգտագործել «կադրային 
բողոքների ձեւը»: Գրավոր բողոք ստանալուց հետո քննիչը կամ բաժնի այլ անդամ 
կարող է հարցազրույց ունենալ: 
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ԵԹԵ ՁԵԶ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ԲՈՂՈՔԻ ՑՈՒՅՑ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՂՂՎԱԾ ԵՆ ԽՆԴԻՐ ՏԱԼ 

Բաժինը ցանկանում է իրականացնել բոլոր անկեղծ 
բողոքները: Բաժանմունքի աշխատակիցները նաեւ հարցազրույց են անցկացնում, 
ինչը կարող է հանգեցնել դեպքերի տարբերակին, որը տարբերվում է բողոքատուի 
կողմից գրվածից: Երկու կողմերի արդարացիությունը պահանջում է, որ ներգրավված 
կուսակցությունները եւ վկաներ նույնպես հարցաքնվեն ճշմարտությունը պարզելու 
փորձով: Դեպքի հանգամանքները որոշելու համար անհրաժեշտ է փաստեր, 
հիշողություններ կամ ապացույցներ, որոնք նախապես չեն քննարկվել բողոքատուի 
կողմից: 

ԻՆՉ Է ԿԱՏԱՐԵԼ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 

Դա կախված է նրանից, թե ինչ (եթե ինչ-որ բան) աշխատակիցը սխալ է արել: Եթե 
գործողությունները հանցագործ են, աշխատողը կդառնա ցանկացած այլ 
քաղաքացիական անձի նման : Եթե վարքը սխալ է , բայց ոչ քրեական, ապա 
աշխատողը կարող է կարգապահ լինել Շերիֆի կողմից `անհատական իրավիճակի 
համաձայն: Դասընթացները կարող են տարբեր լինել կասեցումներից `դադարեցման 
միջոցով` դադարեցման: 

ԻՆՏԵՐՏԻԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻՑ ԿՍՏԱՆԱ ԻՆՏԵՐՆԵՏԻՑ 

Այո; Դուք կստանաք գրավոր նամակագրություն բաժնի կողմից գործի տնօրինման 
օրվանից 30 օրվա ընթացքում (CPC 832.7): 
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ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՎ 
  

ՀԱՂԹՈՂԻ ԱՆՈՒՆԸ ` _______________________________________________________________ 

ՏԱՐԵԿԱՆ 

ՀԱՇՎԵՏՎԵՑ: _______________________________________________________________________ 

ADDRESS: ____________________________________________________________________________ 

PHONE: ______________________________________________________________________________ 

EMAIL: _______________________________________________________________________________ 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ: ___________________________________________________________ 

ԿԱՍԿԱԾՅԱԼԻ 

Վայրը  ______________________________________________________________________________ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՈՒՆԸ 

(IF): _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ԱՆՈՒՆ / ՀԱՍՑԵ / 

հեռախոսահամարը ՎԿԱՅԻ ( E S): _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Բողոքարկման 

ամփոփագիր. ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Բողոքարկման ամփոփագիր 
(շարունակություն). __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Կալիֆոռնիայի քրեական օրենսգրքի համաձայն ` 

ՈՍՏԻԿԱՆԱՊԵՏԻՆ ԴԵՄ ԲՈՂՈՔԵԼ ԵՆ ՈՐՈՇԱԿԻ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ Է, ՈՐ 
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՆՊԱՍՏԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱՅԻ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ Դուք իրավունք ունեք այս կարգի գրավոր ծանուցման համար: Այս 
ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ՀԵՏԱՔՆՆԵԼՈՒՑ ՀԵՏԱՔՐՔՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ, ԻՆՉՊԵՍ 
ՉԻ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ, ՈՐՊԵՍԶԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԵԹԵ ԵԹԵ ԵԹԵ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ, Դուք իրավունք ունեք 
բողոքելու եւ ստուգելու համար, եթե դուք հավատա մի պաշտոնյայի, որը անպատիժ է 
մնացել: ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԲՈՂՈՔՆԵՐԸ ԵՎ ԲՈԼՈՐ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 
ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ՎԵՐԱԴԱՐՁՆՎԵՆ 
ԱՎՏՈԲՈՒՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՀԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: 

Այս ձեւը հասանելի է հետեւյալ լեզուներով `ալբաներեն, հայերեն, կամբոջերեն, 
չինական, հոլանդերեն, դարի, ֆարսի, ֆրանսերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, 
իլկոնո, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, լաոս, կորեերեն, լեհերեն, փենջաբերեն, 
ռուսերեն , Իսպաներեն, շվեդերեն, թագալերեն, թամիլերեն, թայերեն, ուրդու եւ 
վիետնամերեն: 

Խնդրում ենք ստորագրել եւ նշել այս բողոքի ձեւը (կամ նրա այլ լեզվով համարժեքը) եւ 
վերադարձնել մեզ, այնպես որ մենք կարող ենք շարունակել հետաքննությունը: 

Ստորագրելով այս ձեւը, ես հավաստում եմ, որ դրանում պարունակվող 
հայտարարությունները ճշմարիտ են եւ ճշգրիտ են իմ գիտելիքների եւ հավատքի 
լավագույնը: 

  

  

___________________________________________   ________________________ 

Ստորագրություն                                                                Ամսաթիվ 

  

  

___________________________________________    

Անուն (Խնդրում ենք տպել)  

 


	ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՎ

