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ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 

ਔਰ�ਜ ਕਾਉਟਂੀ ਸ਼ੈਿਰਫ ਦੇ ਿਵਭਾਗ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਨੰੂ ਸਮਿਝਆ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹਰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਏਚ ਨੰੂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ , ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਦੇ 
ਮ�ਬਰਾਂ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਅਸੀ ਂਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡੇ 
ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਵਾਈਸ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, ਅਤ ੇਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵੀ ਿਵਭਾਗੀ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ . 

ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ-ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਕਵ� ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. 

ਿਕਸ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਮ� ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ. ਤੁਸੀ ਂਫਾਰਮ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸ਼ੈਿਰਫ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਔਰ�ਜ ਕਾਉਟਂੀ ਸ਼ੈਿਰਫ ਕੋਰਨਨਰ 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਅੰਦਰਨੂੀ ਜਾਂਚ ਯੂਿਨਟ 

ਪੀ ਓ ਬਾਕਸ 449 

ਸਾਂਟਾ ਆਨਾ, ਸੀਏ 92703 

ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ? 

1. ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਢਕੁਵੀ ਂਿਡਵੀਜ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਨੂੀ ਜਾਂਚ ਯੂਿਨਟ ਦਆੁਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਟੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ T ਉਹ ਕਾ ਭਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਅਿਵਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ (714) 834-5548 ਅੰਦਰਨੂੀ ਪੜਤਾਲ ਯੂਿਨਟ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ. 
2. ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੈਿਰਫ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ (71 4) 647-7000 ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ . ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਕਮਾਂਡਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਿਚਤ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਜ 
ਦੇਵੇਗਾ. 
3. ਿਲਖਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ "ਪਰਸਨਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ" 
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ. ਿਲਖਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਜਾਂ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ. 
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ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਾਰਮ 
  

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: _________________________________________________________________ 

ਤਾਰੀਖ ਦੱਸੀ ਗਈ: _______________________________________________________________________ 

ਪਤਾ: ________________________________________________________________________________

_ 

ਫੋਨ: _________________________________________________________________________________ 

EMAIL: _______________________________________________________________________________ 

ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ / 

ਟਾਈਮ: ________________________________________________________________ 

ਘਟਨਾ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ: _______________________________________________________________________ 

ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ (ਸ) ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ 

ਪਤਾ: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ਗਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ / ਪਤਾ / ਫ਼ਨੋ 

ਨੰਬਰ ( ਈ ਐਸ): ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸੰਖੇਪ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
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ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸੰਖੇਪ 
(ਜਾਰੀ): _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਪ�ਤੀ: 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੁਿਲਸ ਮੁਖੀ ਲਈ ਿਕਸ ੇਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਵਰੱੁਧ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ 
ਹੈ. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਸਵਲ ਲਾਇਨਜ਼ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 
ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਿਵਆਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 
ਹੈ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ 
ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਂਹੈ. ਭਾਵ� ਿਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਿਵਖਾਉਦਂਾ 
ਹੈ. ਿਸ਼ਕਾਇਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਆੁਰਾ ਘੱਟ 
ਤ� ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਅਲਬਾਨੀਅਨ, ਆਰਮੇਨੀਅਨ, ਕੰਬੋਡੀਅਨ, ਚੀਨੀ, ਡਚ, ਦਾਰੀ, 
ਫਾਰਸੀ, ਫ��ਚ, ਇਬਰਾਨੀ, ਿਹੰਦੀ, ਹੰਗੇਰੀਅਨ, ਇਲੋਕਾਨੋ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਜਾਪਾਨੀ, ਲਾਓ, ਕੋਰੀਅਨ, 
ਪੋਿਲਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਰਸੂੀ , ਸਪੈਿਨਸ਼, ਸਵੀਿਡਸ਼, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਤਿਮਲ, ਥਾਈ, ਉਰਦ ੂਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ. 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ, 
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 

ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ, ਮ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਬਆਨਾਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੀ 
ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ  ਸਹੀ ਹਨ. 

  

 

___________________________________________  _________________________ 

ਦਸਤਖਤ                                                                                     ਤਾਰੀਖ 

  

  

___________________________________________   

ਨਾਮ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਪ�ੰਟ ਕਰੋ)  
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