
وپریزن اینډ پروبېشن 
امبډزمن )PPO( ته 
شکایتڅرنګه کېږي

خپل شکایت به چېرته 
لېږې

د خپلو ټولو کاغزونو کاپیانې و دغه ادرس ته 
ولېږه:

 Prisons and Probation Ombudsman
 Third Floor, 10 South Colonnade

Canary Wharf, London E14 4PU

وپریزن اینډ پروبېشن امبډسمن ته ستا لیکونه مفت او 
بې لګښته وي. ستا د پوستې لگښت به د سرٔه صلېب 

IRC لخوا ورکول کېږي.

ګوره ، موږ ته خپل اصلي اسناد مه رالېږه ځکه چي 
موږ یې بېرته نه شو درلېږالی.

 د شکایت طریقه

نو زه څرنګه و پریزن اینډ 
پروبېشن امبډزمن PPO ته 

شکایت وکړم؟

دغه درې اسانه ګامونه واخله:

په یقیني توګه ته ړومبی د امیګریشن ریموول . 	
سنټر د شکایاتو ټوله پروسه تر نظره تېره کړه.

موږ ته یو لنډ نوټ ولیکه چي دا راوښیي چي ستا . 	
شکایت د څه په هکله دی، او ته ولي الاوس هم 

نه یې خوشال.

د خپلو ټولو کاغذونو کاپیانې موږ ته راولېږه – . 	
په شمول د امیګریشن ریموول سنټر د شکایت 

فورمو.

ایا تا یو شکایت کړی دی او اوس هم 
خوشال نٔه یې؟

کېدالی شي چي ته له پریزن اینډ پروبېشن 
امبډسمن سره خبرې کولو ته اړتیا ولرې.

موږ دا په ګڼو ژبو ژباړلی دی. که ته لیفلټ په 
خپلې ژبې نٔه شې موندالی، نو لطفاً له موږ سره 

تماس ونیسه.

 زه خپل ټول کاغذونه 
چېرته ولېږم؟
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د PPO په هکله ایا تا ته پته وه؟
ریښتیا.

تاسي د څه په هکله شکایت 
کوالی شئ؟

سمه ده، نو زه د څه په 
هکله شکایت کوالی شم؟

تاسي و PPO ته د هر ډول ستونزو په هکله 
شکایت کوالی شئ– لکه عمله له تاسره څرنګه 

چلند کوي، ستا ورک شوي شیان یا ان د زندانونو، 
توقیف خانو تر منځ د ټرانسپورټ یا ستا د خپل 

هیواد په هکله.

موږ یې پلټنه نه شو کوالی:

د هغو شکایاتو یا پرېکړو چي ستاسي د امیګرېشن  	
کېسونو په هکله وي.

هغه شکایتونه چي د میډیکل کېر یعني طبي پالنې  	
په هکله وي.

د یوه عمومي اصول په توګه، که 3 میاشتې شوې  	
وي له هغه راهیسته چي د امیګرېشن ریموول 

سنټر ستا د اصلي شکایت په هکله ځواب راغلی 
وي.

شکایت باید د یوه داسي کار په هکله وي چي له  	
تاسره شوی وي، نه هغه چي له کوم بل چا سره 

شوی وي.

که ته یو قانوني کېس د همهغې ستونزې په هکله  	
راپورته کوې یا دي راپورته کړی وي.

هر کال PPO په زرګونو شکایتونه ترالسه کوي،  	
په شمول د توقیف شویو کسانو هغه.

د دغو شکایتونو په غبرګون کښې، موږ  	
امیګرېشن ریموول سنټرونو ته سپارښتنې کوو 

او زموږ د پلټنو د پایلو موخه دا وي چي په ټول 
هېواد کښې د امیګرېشن ډیټینشن یعني د کډوالو 

توقیف ځای د بندیانو لپاره یو منصفانه او خوندي 
ځای شي.

موږ د هوم افیس یا امیګرېشن انفورسمینټ یعني د  	
کډوالئ ادارې لپاره کار نه کوو. PPO په بشپړه 

توګه خپلواک دی.

	  IRC موږ ته چي ته کوم لیک رالېږې هغه به د
لخوا نه لوستل کېږي ، او نه به ستا پرضد کارول 
کېږي. ته چي موږ ته شکایت رالېږې نو تا ته به 

هیڅ ستونزه نه جوړېږي.

موږ هر کال د توقیف شویو کسانو شکایتونه  	
ترالسه کوو. موږ له تاسره هم مرسته کوالی شو

که موږ له تاسره اتفاق وکو نو له تا څخه بخښنه  	
غوښتل کېدالی شي؛ ستا تاوان به درکول کېږي؛ 

ان د سنټر چي په کومې طریقې کار کوي په هغې 
کښې بدلون راتالی شي.

موږ به تا ته احوال درکړو چي ایا موږ ستا د  	
شکایت پلټنه کوالی شو که نه په 10 شپو کښې 

دننه کله چي موږ ته راورسېږي.

د ملکیت کوم شی مو ورک شوی دی؟ 
فکر کوې چي له تاسره منصفانه چلند نه 
دی شوی؟ له PPO سره تماس ونیسه.
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