
 چگونه شکایت کنید

پس چگونه به PPO شکایت 
کنم؟

لطفا سه مرحله آسان زیر را دنبال کنید:

اطمینان حاصل کنید که روند شکایت در زندان . 	
را در وحله اول دنبال کرده اید.

با نوشتن یادداشتی کوتاه به ما اطالع دهید که . 	
شکایت شما در چه موردی بوده و چرا هنوز هم 

در این مورد خرسند نیستید.

تمامی مدارک خود را - که شامل فرم شکایت . 	
زندان می باشد برای ما بفرستید.

شکایت خود را به کجا 
بفرستید

تمامی مدارک خود را به کجا 
ارسال کنم؟

رونوشت تمامی مدارک خود را به آدرس زیر ارسال 
کنید:

 Prisons and Probation Ombudsman
 Third Floor, 10 South Colonnade

Canary Wharf, London 
E14 4PU

نامه های ارسال شده از طرف شما به مامور مستقل 
و یا بازرس عفو مشروط )PPO( زندان رایگان 

می باشند. هزینه ارسال نامه های شما از طرف این 
زندان پرداخت خواهد شد.

به یاد داشته باشید  اصل مدارک را برای ما ارسال 
ننمایید، چرا که ما قادر به بازگرداندن آنها نخواهیم 

بود.

چگونه به مامور مستقل 
و یا بازرس عفو مشروط 
)PPO( زندان شکایت کنم؟

آیا شکایتی را ارائه داده و آیا هنوز هم 
در این مورد خرسند نیستید؟

ممکن است الزم باشد تا با مامور مستقل و یا 
بازرس عفو مشروط زندان  صحبت کنید.

ما این فرم را به زبان های مختلف ترجمه کرده 
ایم. اگر قادر نیستید این دفترچه را به زبان خود 

بیابید، لطفا با ما تماس بگیرید.
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آیا می دانستید؟

هر سال، PPO هزاران شکایت از زندانیان  	
دریافت می کند.

در پاسخ به این شکایات، ما توصیه هایی  به  	
زندان ها  ارائه می کنیم  و  هدف آن است که در 
نتیجه این بررسی ها زندان ها به  مکانی عادالنه 
تر و امن تر برای زندانیان در تمامی کشور تبدیل 

شوند.

PPO حقیقت در مورد 

ما برای خدمات زندان و یا خدمات زندان ملکه  	
انگلستان کار نمی کنیم. PPO کامال مستقل می 

باشد.

نامه هایی که برای ما می نویسید از طرف زندان  	
خوانده نشده و از آنها علیه شما استفاده نخواهد 

شد. اگر شما شکایت کنید برای شما مشکلی ایجاد 
نخواهد شد.

ما ساالنه از زندانیان هزاران شکایت دریافت می  	
کنیم. ما می توانیم به شما نیز کمک کنیم.

اگر ما با شما موافقت کنیم، ممکن است شما  	
عذرخواهی دریافت کرده؛ خسارات شما جبران 
شده؛ و حتی نحوه ای که این سازمان مشغول به 

کار است نیزتغییر کند.

ما دراین مورد که آیا به شکایت شما رسیدگی  	
خواهیم نمود یا خیر در  طی 10 روز پس از 

دریافت آن به شما اطالع خواهیم داد. 

در مورد چه چیزی می توانم 
شکایت کنم؟

خوب، پس در مورد چه 
چیزی می توانم شکایت کنم؟

شما می توانید به PPO در مورد موضوعات 
مختلف - از نحوه برخورد کارکنان تا اموال شخصی 

گم شده - شکایت کنید.

ما قادر نیستیم موارد زیر را بررسی کنیم:

تصمیمات هیئت آزادی مشروط. 	

شکایات در مورد مراقبت های بهداشتی. 	

به عنوان یک قانون عمومی، اگر مدت زمان 3  	
ماه از آخرین پاسخ زندان در مورد شکایت اصلی 

شما گذشته باشد.

اگر شما در این مورد اقدامی قانونی انجام داده اید  	
و یا انجام می دهید.

شکایت باید در مورد موضوعی که برای شما، و  	
نه شخصی دیگر اتفاق افتاده است باشد.

آیا شما شیئی که به شما تعلق داشته را گم 
کرده اید؟ آیا فکر می کنید با شما ناعادالنه 

برخورد شده است؟ با PPO تماس 
بگیرید.
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