
 كيفية تقديم شكوى

إذن كيف يمكنني تقديم شكوى 
إلى محقق الشكاوى الخاص 
بالسجون والمراقبة )PPO(؟

اتبع هذه الخطوات الثالث السهلة:

تأكد من اتخاذ اإلجراءات الخاصة بعملية شكاوى . 	
السجن بأكملها أوالً.

اكتب بيان قصير تخبرنا عن موضوع شكواك . 	
ولماذا ال تزال غير راٍض.

أرسل نسًخا من جميع أوراقك إلينا - بما في ذلك . 	
جميع نماذج شكاوى السجن.

 أين ترسل شكواك

 أين أرسل جميع 
أوراقي؟

أرسل نسًخا من جميع أوراق الشكاوي الخاصة بك إلى 
هذا العنوان:

 Prisons and Probation Ombudsman
 Third Floor, 10 South Colonnade

Canary Wharf, London 
E14 4PU

رسائلك التي ترسلها إلى محقق الشكاوى المعني 
بالسجون والمراقبة مجانية. سيتم دفع رسوم البريد 

لرسائلك من قبل السجن. 

تذكر ، ال ترسل إلينا المستندات األصلية حيث ال 
يمكننا إرجاعها.

 كيفية تقديم شكوى إلى 
محقق شكاوى السجون 

)PPO( والمراقبة

هل تقدمت بشكوى وما زلت غير راٍض؟
ربما تحتاج إلى التحدث إلى محقق الشكاوى 

الخاص بالسجون والمراقبة.
لقد قمنا بترجمة هذا إلى لغات متعددة. إذا لم 
تتمكن من العثور على منشور بلغتك، فيرجى 

االتصال بنا.
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هل كنت تعلم؟

يتلقى مكتب PPO كل عام آالف الشكاوى من  	
السجناء.

استجابة لهذه الشكاوى، نقدم توصيات إلى السجون  	
وتهدف نتائج تحقيقاتنا إلى جعلها مكانًا أكثر عدالً 

وأمانًا للسجناء في جميع أنحاء البالد. 

الحقيقة حول محقق الشكاوى 
PPO الخاص بالسجون والمراقبة

نحن ال نعمل في مصلحة السجون أو دائرة السجون  	
والمراقبة الملكية. محقق الشكاوى الخاص بالسجون 

والمراقبة PPO هو مستقل تماًما.  

رسائلك المرسلة إلينا لن تتم قراءتها بواسطة  	
السجن ، ولن يتم استخدامها ضدك. لن تواجه أية 

مشكلة في إرسال شكوى إلينا.

نحن نتلقى آالف الشكاوى من السجناء كل عام.  	
يمكننا مساعدتك أنت أيًضا.

إذا اتفقنا مع شكواك، فقد تتلقى اعتذاًرا؛ ستعوض  	
عن خسارتك؛ حتى يمكن ان يحدث تغيير في 

طريقة عمل المؤسسة.

سنخبرك إذا كان بإمكاننا التحقيق في شكواك في  	
غضون 10 أيام من استالمها.

 ما الذي يمكنك التشکي 
منه؟

حسنًا، ما الذي يمكنني 
التشكي منه؟

يمكنك تقديم شكوى إلى PPO حول جميع أنواع 
القضايا - من الطريقة التي يعاملك بها الموظفون إلى 

ممتلكاتك المفقودة.

ال يمكننا التحقيق في:

قرارات مجلس اإلفراج المشروط. 	

شكاوى حول الرعاية الطبية. 	

كقاعدة عامة، إذا مضى أكثر من 3 أشهر على الرد  	
النهائي من السجن بخصوص شكواك األصلية.

إذا كنت ترفع أو رفعت دعوى قانونية بشأن نفس  	
القضية.

يجب أن تكون الشكوى بشأن شيء حدث لك، وليس  	
لشخص آخر.

فقدت عنصر من ممتلكاتك؟ تعتقد أنك 
عوملت بشكل غير عادل؟ اتصل بـ محقق 

الشكاوى الخاص بالسجون والمراقبة 
.PPO
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