
 طریق عرض شکایت.

از چه طریق می شود به 
بازرس زندان و عفو مشروط 

)PPO( شکایت نمود؟

این سه مرحله را دنبال کنید:

اطمینان حاصل کنید که اول روند شکایات زندان . 	
را بطور کامل طی نموده اید.

در یک نامه کوتاه شکایت خود و دلیل عدم . 	
رضایت خود را تشریح کنید.

کپی های کل اوراق خود را برای ما بفرستید – . 	
از جمله فرمه های شکایت زندان

شکایت نامه را به کجا 
بفرستید

 کل اسناد را به کجا 
بفرستم؟

کپی های کل شکایت نامه هایت را به این آدرس 
بفرست:

 Prisons and Probation Ombudsman
 Third Floor, 10 South Colonnade

Canary Wharf, London 
E14 4PU

ارسال نامه به بازرس زندان و عفو مشروط رایگان 
می باشد . مصارف ارسال نامه شما را مقامات زندان 

می پردازند.

 یادآوری می شود که اصل مدارک ارسال نشوند 
زیرا که ما نمی توانیم آنها را برگردانیم.

به چه طریقی به بازرس 
زندان و عفو مشروط شکایت 
نامه بفرستم؟ )بازرس زندان 

)PPO( )و عفو مشروط

آیا پس از عرض شکایت هنوز رضایت 
ندارید؟

ممکن است الزم شود با بازرس زندان و عفو 
مشروط صحبت کنید.

ما این موضوع را به چندین زبان متفاوت ترجمه 
نموده ایم. درصورتی که نتوانید نشریه ای به 

زبان مادری خود بیابید، لطفاً با ما تماس بگیرید.
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آیا می دانستید؟

	  )PPO( هر سال بازرس زندان و عفو مشروط
هزاران  شکایت دریافت می کند، از جمله 

شکایات زندانیان.

در پاسخ گویی به این شکایات ما به زندانها  	
توصیه می کنیم و هدف از بررسی های ما این 

است که زندان ها را در کل کشور برای بازداشتی 
ها عادالنه تر و امن تر نمائیم. 

حقیقت مربوط به بازرس زندان 
)PPO( و عفو مشروط

ما برای خدمات زندان یا »خدمات زندان و عفو  	
مشروط سلطنتی« کار نمی کنیم. بازرس زندان و 

عفو مشروط )PPO( کامالً مستقل  می باشد.

زندان دسترسی به نامه های ارسالی شما به ما  	
را ندارند، و نمی توانند از این نامه ها علیه شما 
استفاده کنند. ارسال شکایت نامه به ما برای شما 

مشکلی نخواهد داشت.

ما هر سال هزاران شکایت نامه از اشخاص تحت  	
بازداشت دریافت می کنیم. ما می توانیم به شما 

نیز کمک کنیم.

در صورتی که با شکایت شما موافقت کنیم ممکن  	
است از شما عذرخواهی شود ؛ خسارت وارده 
به شما پرداخت شود؛ حتی روند کار مرکز نیز 

تغییرنماید. 

اگر بتوانیم به شکایت شما رسیدگی نماییم ، در  	
ظرف 10 روز  پس از دریافت شکایت به شما 

اطالع خواهیم داد.

در رابطه با چه موضوعی 
می توان شکایت کرد؟

پس درباره چه چیزی 
میتوانم شکایت کنم؟

شما می توانید در رابطه با مسائل متفاوت به بازرس 
زندان و عفو مشروط )PPO( شکایت ارسال کنید –

درباره طرز رفتار کارکنان با شما تا اموال گم شده.

ما نمی توانیم شکایات مربوط به موارد ذیل را 
بررسی کنیم:

تصمیم گیری هیئت عفو مشروط. 	

مراقبت های پزشکی. 	

به طور کلی ، در صورتیکه بیشتر از 3 ماه پس  	
از پاسخ نهایی زندان به شکایت شما گذشته باشد.

اگرموضوع دوسیه حقوقی شما همان موضوعی  	
باشد که قبال مطرح نموده اید یا مطرح می نمایید.

شکایت باید درباره موضوعی باشد که به خود  	
شما مرتبط می باشد ، نه به شخص دیگری.

آیا اموال شما گم شده است؟  آیا فکر می 
کنید با شما  ناعادالنه رفتار شده است؟  با 
بازرس زندان و عفو مشروط )PPO( به 

تماس شوید.
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