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اگر پلیس به من نزدیک شد چه؟

همیشه سعی کنید بفهمید که چرا پلیس می خواهد 
با شما صحبت کند. پلیس نمی تواند شما را با 

خود به جایی ببرد، مگر اینکه شما را دستگیر 
کند یا شما خود با رفتن موافقت کنید. 

اگر پلیس شما را دستگیر کند، باید موارد زیر را 
به شما بگوید:  

   که شما بازداشت هستید 
   دلیل بازداشت شما چیست  

نام و محل خدمت خودش را      
اگر پلیس نام و محل خدمتش را هنگام بازداشت به 

شما نگوید – باید از وی سوال کنید.

اگر هنگام بازداشت شدن با پلیس درگیر شوید 
یا فرار کنید، ممکن است به مقاومت در برابر 

بازداشت یا فرار از بازداشت قانونی متهم شوید. 
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در اماکن عمومی، در خیابان ها، در 
مراکز خرید و غیره.

شما حق دارید در اماکن عمومی هر جا که 
بخواهید و با هر کسی که مایل باشید تردد کنید، به 
شرط آن که به افراد دیگر یا اموال سایرین آسیب 

نرسانید.

اگردر مکانی عمومی 
باشید، پلیس فقط در 

صورتی می تواند شما را 
حرکت دهد که به دالیلی 

منطقی شک کند که شما:  

  مانع حرکت مردم یا 
خودروها می شوید  

  سبب مزاحمت یا 
ارعاب یا هراس مردم می شوید
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  قصد خرید یا توزیع مواد مخدر غیرقانونی 
را دارید. 

  در مکانی عمومی مست یا تحت تاثیر مواد 
باشید و رفتارهای ناشایستی از شما سر بزند 

که مخل نظم باشد یا خطری برای امنیت 
عمومی یا اموال دولتی ایجاد نماید. 

بازۀ زمانی دستور حرکت به خاطر مستی یا تحت 
تاثیر مواد بودن می تواند تا 6 ساعت نیز باشد. 

اگر در مکانی که دستور حرکت به شما داده شده 
باشد یا در هر مکان عمومی دیگری شما را در 

حالت مستی یا تحت تاثیر مواد مشاهده نمایند، 
ممکن است به ارتکاب جرم محکوم شوید.

مرکز خرید مکان عمومی نیست، بلکه یک ملک 
شخصی است. ممکن است نگهبان به شما دستور 
بدهد که محل را ترک کنید یا حتی از ورود شما 

ممانعت نماید. جهت کسب اطالعات بیشتر دربارۀ 
نگهبان لطفا نگاه کنید به صفحۀ 28. 
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شما حق دارید بدانید که: 
   پلیس به چه دلیل به شما دستور حرکت داده 

است، و 
این دستور شما را ملزم به انجام دادن یا انجام   

ندادن چه مواردی می کند. 
اگر پلیس به شما دستور حرکت بدهد، می توانید به 

سادگی از آن تبعیت کنید و از دردسر بیشتر 
جلوگیری نمایید. 

به یاد داشته باشید که سرپیچی از دستور قانونی 
پلیس جرم است.  

اگر فکر می کنید که این دستور ناعادالنه است، 
خردمندانه رفتار کنید و آرامش خود را حفظ 

کنید. ناسزا نگویید یا متوسل به خشونت نشوید 
– در غیر این صورت ممکن است پلیس شما را 

دستگیر و متهم نماید.

اگر فکر می کنید رفتار پلیس ناعادالنه بوده است، 
می توانید از وی شکایت کنید.  
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اگر پلیس از من جزئیات هویتم را 
بپرسد چه؟ 

اگر پلیس از جزئیات هویت شما سوال کند، 
معموال الزم نیست جزئیات خود را بگویید – 

هرچند، معموال انجام این کار بهتر است. 

اگرچه عدم استفاده از نام واقعی می تواند مشکل 
ساز شود. در واقع گاهی ارائۀ نام واقعی می تواند 
مزیت باشد، برای مثال هنگامی که بخواهید به قید 

ضمانت آزاد شوید.   



ید 
دان

ا ب
 ر

ود
 خ

نی
نو

 قا
وق

حق

در موارد زیر ملزم هستید که در صورت 
درخواست پلیس نام خود را به وی بگویید: 

   هنگام رانندگی با خودرو 
  هنگام تصادف با خودرو 

هنگامی که راننده/مالک/مسافر یک وسیلۀ   
نقلیه مظنون به مشارکت در جرمی جدی 

باشد. 

زیر 18 سال باشید و در اماکن عمومی الکل   
بنوشید 

بنا به دالیلی منطقی مظنون به مشاهدۀ جرمی   
جدی باشید 

در وسایل نقلیۀ عمومی باشید؛ یا   

به شما شک کند که متهم هستید یا حکم   
بازداشت به دلیل خشونت )AVO( برای شما 

صادر شده باشد 
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بازجویی و سوال و جواب پلیس 

شما مجبور نیستید به سواالت پلیس جواب دهید، 
حتی اگر:

   از شما بخواهد که به کالنتری بروید 
  همانجا از شما سوال کند، یا 

  شما را دستگیر کند. 

اگر پلیس از شما بخواهد که برای پاسخ دادن به 
سواالت به کالنتری بروید، مجبور نیستید بروید، 

مگر اینکه شما را دستگیر کند. 

پلیس ملزم است که به شما بگوید که مجبور نیستید 
به سواالت وی پاسخ دهید. همیشه پیش از حضور 

در بازجویی پلیس یا ارائۀ اظهارنامۀ رسمی 
مشاورۀ حقوقی بگیرید.
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می توانید درخواست کنید که با تلفن 
 اضطراری لیگال اید برای نوجوانان

 )Legal Aid Youth HotLine( به شمارۀ 
10 18 10 1800 تماس بگیرید )تلفن 

رایگان(.  
در روزهای کاری از ساعت 9 صبح تا نیمه شب، 

و از جمعه تا یکشنبه و همچنین در تعطیالت 
رسمی به صورت 24 ساعت آمادۀ پاسخگویی به 

شما هستیم. 

اگر سن شما کمتر از 14 سال است، الزم است 
یکی از والدین یا قیم شما هنگام بازجویی پلیس 

حضور داشته باشند. در غیر این صورت والدین 
یا قیم شما می توانند به شخص بزرگسال دیگری 
اجازه دهند که به جای آنها حضور داشته باشد. 
اگر سن شما بین 14 تا 17 سال است، و پلیس 

بخواهد از شما سوال کند، الزم است شما موافقت 
خود را با حضور فرد بزرگسال مستقل مورد نظر 

خود در حین بازجویی اعالم نمایید.  
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حتما فردی را انتخاب کنید که 
مورد اعتماد شما باشد، اما 

به یاد داشته باشید که مسائلی 
که به پشتیبان خود می گویید 
محرمانه نخواهد بود. به این 

معنی که نباید دربارۀ جرم با وی 
صحبت کنید، چه کارهایی که 
انجام داده اید، چه کارهایی که 

انجام نداده اید.   
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اگر در این باره مطمئن نیستید، با حضور آن فرد 
موافقت نکنید و درخواست کنید شخص دیگری 

پشتیبان شما باشد.  

این فرد بزرگسال مستقل نباید افسر پلیس باشد. 
می توانید وکیل، یکی از اعضای خانواده، مددکار 

نوجوانان یا یکی از دوستان خود که سنش 18 سال یا 
بیشتر است به عنوان بزرگسال مستقل انتخاب کنید.

 درخواست کنید که پیش از بازجویی با  

 تلفن اضطراری لیگال اید برای نوجوانان

Legal Aid Youth Hotline

 به شمارۀ 10 18 10 1800 

 تماس بگیرید.



انواع بازرسی 

پلیس ملزم است فقط بنا به “دالیلی منطقی” شما را 
بازرسی کند.

پلیس باید به شما بگوید که چرا می خواهد شما 
را بازرسی کند. اگر به شما نگفت، حتما خودتان 

بپرسید. باید نام و کالنتری محل خدمت افسر پلیس 
را از وی بپرسید. 

پلیس می تواند برای بازرسی از شما کسب 
رضایت کند. شما می توانید به این درخواست نه 

بگویید. اگر پلیس بگوید که می-خواهد شما را 
بازرسی کند، شما باید بفهمید که آیا دارد برای 

کسب رضایت از شما درخواست می کند یا دارد 
به شما اطالع می دهد که می خواهد شما را 

بازرسی کند.  
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در صورتی که پلیس باور داشته باشد که شما اقالم 
زیر را به همراه دارید، می تواند شما را متوقف، 

بازرسی و بازداشت کند: 

  اقالمی که سرقت شده یا به طور غیرقانونی 
به دست آمده باشند

  اقالمی که پلیس باور داشته باشد به طور 
غیرقانونی استفاده خواهند شد )مثال وسایلی 

که با آن ها بتوان به زور وارد خانه های 
مردم شد( یا 

مواد مخدر، چاقو یا اسلحه.   
بازرسی برای یافتن مواد مخدر، اقالم سرقت 

شده، یا اقالمی که به طور غیرقانونی به دست 
آمده است، یا وسایلی که به باور پلیس بتوان 

برای ارتکاب جرم از آن ها استفاده کرد.  
پلیس می تواند روی لباس شما دست بکشد، داخل 
جیب ها و کیف های شما را نگاه کند و خودروی 

شما را بازرسی کند. همچنین می تواند از شما 
بخواهد که دهان خود را باز کنید و موهای خود را 

حرکت یا تکان دهید. 
پلیس اجازه ندارد که شما را در اماکن عمومی 

برهنه بازرسی نماید.  
13



اگر اجازۀ بازرسی شدن ندهید، پلیس می تواند شما 
را دستگیر نماید و برای انجام بازرسی به زور 
متوسل شود. درخواست نمایید تا هنگام بازرسی 

شدن شخصی کنار شما حضور داشته باشد. 

توصیه می شود که شخصی کنار شما باشد تا شاهد 
تماس شما با پلیس باشد. اگر پلیس از نیرویی بیش 

از حد برای بازرسی شما استفاده کند، شخص 
شاهد می تواند بگوید که چه اتفاقی افتاده است. 

بازرسی برای یافتن چاقو و اسلحه 
پلیس می تواند از فلزیاب استفاده کند، روی لباس 
شما دست بکشد و داخل جیب ها و کیف های شما 

را نگاه کند.  

پلیس حق ندارد در حین بازرسی های معمولی یا 
بازرسی “بدنی” از شما بخواهد که لباس های 

خود را درآورید )به غیر از لباس-های رو مانند 
کت و پالتو(، یا اینکه داخل لباس زیر شما را 

نگاه کند، این کار غیرقانونی است.
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پلیس باید: 

  در صورتی که لباس خدمت به تن نداشته 
باشد کارت شناسایی پلیس به شما نشان دهد 

نام و کالنتری محل خدمتش را بگوید   

دلیل بازرسی را به شما بگوید   

به شما هشدار دهد که اگر اجازۀ بازرسی   
ندهید مرتکب جرم شده اید. 

اگر اجازۀ بازرسی ندهید،
ممکن است جریمه شوید یا 

حکم حضور در دادگاه 
برای شما صادر شود.
 بسیار محتمل است که
 پلیس به هر صورت 
شما را بازرسی کند و 
در حد منطقی متوسل

 به زور شود.  
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بازرسی برهنه 
بازرسی برهنه  تجاوزی آشکار به حریم شخصی 

شماست.  
پلیس پس از دستگیری شما می تواند شما را برهنه 

بازرسی کند، اما تنها در صورتی که شک کند 
که شما: 

مدارک مهمی مربوط به جرمی را پنهان     
کرده اید   

شیئ خطرناکی را پنهان کرده اید   
مواد مخدر یا سالحی را پنهان کرده اید   

هنگامی که پلیس بخواهد شما را برهنه بازرسی 
کند، می تواند از شما بخواهد که تمام لباس های 

خود را درآورید. 
پلیس باید به شما بگوید که چرا دارید برهنه 

بازرسی می شوید.  

اگر زن هستید، باید یک پلیِس زن شما را بازرسی 
کند. اگر مرد هستید، باید یک پلیِس مرد شما را 

بازرسی کند.  
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پلیس اجازه ندارد در حین این بازرسی بدن شما 
را لمس کند.  

پلیس اجازه ندارد داخل بدن شما را بازرسی 
کند. اگر چنین اتفاقی رخ داد، شما باید بالفاصله 

شکایت کنید. 

بازرسی برهنۀ شما باید در خلوت )بدون حضور 
سایر افراد( صورت گیرد. 

وکیل خود را از بازرسی برهنه مطلع سازید. اگر 
وکیل ندارید، با Legal Aid Youth Hotline به 

شمارۀ 10 18 10 1800 تماس بگیرید.  

به یاد داشته باشید – بازرسی برهنه تجاوز به 
حریم شخصی شماست.  

انجام این کار از اختیارات پلیس است که باید با 
دقت و حس مسئولیت بسیار انجام گیرد.
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بازرسی با سگ پلیس 
در نیوساوت ولز، پلیس می تواند در میخانه ها و 
کلوپهایی که الکل سرو می شود، در رخدادهای 

ورزشی، کنسرت ها و رژه ها و در وسائط نقلیۀ 
عمومی برای بازرسی مردم به منظور کشف مواد 

مخدر غیرقانونی از سگ پلیس استفاده نماید. 

پلیس برای انجام این نوع بازرسی نیازی به حکم 
ندارد. اگر پلیس بنا به دالیلی منطقی شک کند که 

فردی مرتکب جرمی مرتبط با مواد مخدر شده 
است نیز می تواند بدون داشتن حکم وی را با 

استفاده از سگ پلیس بازرسی کند. 

اما اگر پلیس بخواهد به غیر از موارد فوق در 
هنگام انجام بازرسی های معمولی در اماکن 

عمومی از سگ پلیس برای کشف مواد مخدر 
غیرقانونی استفاده کند، به حکم احتیاج خواهد 

داشت.  
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پلیس باید تمام موارد احتیاطی را در حد منطقی 
انجام دهد تا از اینکه سگ پلیس مردم را لمس 

کند پیشگیری نماید. 

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نگرانی در 
 مورد استفاده از سگ پلیس با

 Legal Aid Youth Hotline به شمارۀ
10 18 10 1800 تماس بگیرید. 

شکایت نسبت به بازرسی 
اگر معتقد هستید که پلیس از اختیارات خود برای 

بازرسی به درستی 
استفاده نکرده است،

 می توانید شکایت کنید.    
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صف شناسایی متهم 
رژه )صف( شناسایی متهم عملی است که در آن 
پلیس شما را همراه با چند نفر دیگر که شبیه شما 

هستند در یک صف قرار می دهد و یک شاهد 
مجرم را شناسایی می کند. هرگز نباید پیش از 

 مشورت با وکیل یا تماس با 
 Legal Aid Youth Hotline  به شمارۀ

10 18 10 1800 با قرار گرفتن در صف شناسایی 
متهم موافقت نمایید.  
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جریمه ها 
پلیس می تواند برای برخی از جرم ها در همان 
محل جریمه صادر کند )که به آن تذکر توبیخی 

یا تذکر به دلیل تخلف گفته می شود(. برای مثال 
حمل چاقو، سرپیچی از دستور حرکت، تخلفات در 
راه  آهن، تخلفات مربوط به دوچرخه و رانندگی.  

معموال برای پرداخت جریمه 21 روز زمان 
خواهید داشت. اگر در این مدت جریمه را پرداخت 

نکنید، برای شما اخطار یادآوری جریمه صادر 
می شود. سپس 28 روز دیگر جهت پرداخت به 

شما زمان داده خواهد شد.  
اگر در این مدت جریمه را پرداخت نکنید، 

سازمان وصول بدهی های دولت )SDR( می تواند 
دستور اعمال قانون صادر کند و هزینه هایی به 

جریمۀ شما بیفزاید. 
اگر برای پرداخت آن به زمان احتیاج دارید اما 
 SDR نمی خواهید به دادگاه بروید، می توانید از
بخواهید که اعمال قانون جریمه را زودتر انجام 

دهد و می توانید از SDR بخواهید که هزینۀ اعمال 
قانون را لغو کند. سپس می توانید جریمه را به 

صورت اقساطی پرداخت نمایید.  
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شما می توانید جهت بازنگری داخلی جریمه 
درخواست ارائه بدهید.  

اگر فکر می کنید که جریمه ناعادالنه است، یا بی 
 خانمان هستید شامل کاناپه گردی

)couch surfing(، مشکالتی مرتبط با الکل یا 
مواد مخدر دارید، به مشکالت مالی دچار هستید، 
یا مسائل مربوط به سالمت روان دارید، ناتوانی 
ذهنی یا ادراکی دارید یا شرایطی استثنائی وجود 

داشته، می توانید درخواست کنید که جریمه 
بازنگری شود. اگر بازنگری موفقیت آمیز باشد، 

SDR جریمه را لغو نموده و شما مجبور به 

پرداخت نخواهید بود. 
اگر رفتن به دادگاه را انتخاب کنید، نمی توانید 

درخواست بازنگری بدهید. می توانید برای ارائۀ 
 درخواست بازنگری از لیگال اید
 )Legal Aid( کمک بگیرید – با

 Legal Aid Youth Hotline به شمارۀ
10 18 10 1800 تماس بگیرید. 
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اگر می خواهید به دادگاه بروید...  

اگر جریمه شده اید و به نظر خودتان مجرم 
نیستید، می توانید تصمیم بگیرید که موضوع را 
در دادگاه مطرح کنید. دادگاه ممکن است جریمه 

را کاهش دهد، آن را بطور کلی لغو نماید، یا 
جهت پرداخت اقساطی به شما زمان بدهد. 

باید در پشت برگ جریمه )تذکر به دلیل تخلف( 
 SDR نام و نشانی خود را بنویسید و آن را به

 SDR پست کنید. اگر فرم ندارید، می توانید از
درخواست کنید که یک فرم به شما بدهد. پس از 

انجام این کار، نامه ای دریافت خواهید کرد که در 
آن ذکر شده که به کدام دادگاه باید بروید. باید در 

آن روز در دادگاه حاضر شوید. 

لیگال اید می تواند برای تمامی موارد وکیل در 
اختیار شما قرار دهد تا در دادگاه از شما دفاع کند، 

به جز در مسائل مربوط به رانندگی هنگامی که 
سن شما باالی 16 سال باشد. 
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جریمه را نادیده نگیرید 
می توانید با هماهنگی SDR زمانی برای پرداخت 

جریمه تعیین کنید، اما اگر آن را پرداخت نکنید 
SDR می تواند از طریق انجام خدمات اجتماعی، 

توقیف اموال توسط کالنتر، تامین خواسته 
)برداشت( از پول های موجود در حساب بانکی 
شما، تعلیق گواهینامه و حتی زندان )در صورت 

عدم انجام خدمات اجتماعی( جریمه را وصول 
نماید. اگر هنگام انجام تخلف کمتر از 18 سال 

داشته باشید و اخطار جریمه را تا زمانی که 21 
ساله شده اید دریافت نمایید، نمی توانند به خاطر 

جریمه ها شما را به زندان بفرستند. 
در صورتی که جریمه مربوط به تخلف رانندگی 
باشد، SDR با سازمان خدمات جاده ای و دریایی 
)RMS( تماس می گیرد. RMS می تواند گواهینامۀ 

شما را معلق یا لغو نماید و از دریافت مجدد 
گواهینامه جلوگیری نماید، مگر اینکه هنگام انجام 

تخلف کمتر از 18 سال داشته باشید. تا پیش از 
پرداخت کامل جریمه یا انجام هماهنگی برای 

پرداخت نزد SDR نمی توانید گواهینامۀ خود را 
دریافت کنید. 
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WDO

 SDR شما تحت بعضی شرایط می توانید به
)WDO( درخواست بدهید که حکم کار و توسعه

برای تان صادر شود. شما می توانید در هر ماه 
تا 1000 دالر را با انجام یک مورد یا ترکیبی از 

کارهای زیر تسویه حساب نمایید:  

کار بی مزد   
دریافت درمان های پزشکی/سالمت روان   
مشارکت در آموزش/دوره های آموزشی   

حضور در جلسات مشاوره   
دریافت درمان مواد مخدر/الکل؛ یا   
شرکت در یک برنامۀ مربی گری   

الزم است درخواست شما را یکی از سازمان های 
مورد تایید پشتیبانی کند و شما می توانید برای 

یافتن سازمان مورد نظر خود با لیگال اید گفتگو 
کنید، یا آنالین در نشانی

www.sdro.nsw.gov.au به دنبال آن بگردید.
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عکس، اثر انگشت و 
.)DNA(

اگر سن شما بیشتر از 14 سال 
باشد و متهم به یک جرم جزایی 

شده باشید، هنگامی که در 
بازداشت هستید پلیس می تواند 
اثر انگشت یا عکس صورت 

شما را بگیرد، اما انجام این کار فقط به جهت یافتن 
هویت شما الزم است. اگر سن شما کمتر از 14 

سال باشد، پلیس باید برای انجام این کار به دادگاه 
درخواست ارائه بدهد.  

در صورتی که کمتر از 18 سال سن داشته باشید، 
اگر پلیس بخواهد زمانی که در بازداشت نیستید اثر 
انگشت یا عکس شما را بگیرد، باید جهت دریافت 

حکم، به دادگاه درخواست ارائه دهد. 
اگر پلیس بخواهد نمونۀ DNA از شما بگیرد نیز 

باید به دادگاه درخواست ارائه دهد. این کار معموال 
با دریافت یک نمونه مو یا آب دهان صورت می 

گیرد. نمونۀ آب دهان با استفاده از میلۀ نمونه گیری 
از داخل گونۀ شما گرفته می شود.  
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پلیس فقط در صورتی می تواند برای دریافت اثر 
انگشت، عکس یا DNAی شما درخواست ارائه 

دهد که شما مظنون به ارتکاب جرم باشید یا شما 
را قبال متهم کرده باشد. 

اگر به خاطر درخواست پلیس برای دریافت نمونه 
به دادگاه احضار شده اید، باید به مالقات مشاور 

حاضر در دادگاه بروید که هم به شما مشاورۀ 
حقوقی ارائه می دهد و هم وکالت شما را برعهده 

می گیرد. 

اگر دادگاه حکم کند که باید نمونه ارائه بدهید، باید 
تا تاریخ تعیین شده به کالنتری بروید. اگر نروید 

پلیس می تواند “در حد منطقی متوسل به زور 
شود” و نمونه را از شما بگیرد. 

اگر سن شما 18 سال یا بیشتر باشد، قوانین 
دیگری در مورد شما صدق می کند، حتی اگر 
جرم مورد بررسی هنگامی که کودک بوده اید 

اتفاق افتاده باشد. اگر پلیس از شما نمونه بخواهد 
الزم است مشاورۀ حقوقی دریافت کنید. 
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 نگهبان 
الختیارات نگهبان از یک شهروند عادی بیشتر 

نیست. نگهبان اختیار بازرسی یا سوال و جواب 
کردن شما را ندارد. 

لنگهبان نمی تواند:  
شما را بازرسی کند مگر اینکه خودتان      
موافقت کنید )حتی زمانی که شرط ورود به 

یک فروشگاه یا جای دیگر باشد( 
شما را دستگیر کند مگر اینکه شما را در   

حین ارتکاب جرم مشاهده کند 
شما را تحت بازداشت نگه دارد مگر اینکه   

شما را در حین ارتکاب جرم مشاهده کند 
شما را مجبور به امضای چیزی کند   

شما را مجبور کند که جایی بروید مگر اینکه   
قصد داشته باشد تا رسیدن پلیس شما را در 

بازداشت نگه دارد 
به اجبار از شما عکس بگیرد   

بیش از حد متوسل به زور شود.   
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نگهبان در برخی اماکن به خصوص در مراکز 
خرید می تواند مانع ورود شما شود. این کار 

را می تواند با دادن اخطار “انقضای مجوز” به 
شما انجام دهد. اگر این اخطار به شما داده شود 
به این معناست که تا پیش از انقضای آن اخطار 
نمی توانید وارد آن مرکز خرید شوید، در غیر 

این صورت ممکن است به ورود غیرمجاز متهم 
شوید. 

معموال از شما خواسته می شود که آن را امضا 
کنید. اما نمی-تواند شما را مجبور به امضای آن 

کند. باید در این باره مشاورۀ حقوقی بگیرید. 
اگر می خواهید از رفتار یک نگهبان یا به خاطر 

منع ورود به یک مرکز خرید شکایت کنید، با 
 Legal Aid Youth Hotline به شمارۀ 

10 18 10 1800  تماس بگیرید و با یک وکیل 
صحبت کنید. 

 



بازرس بلیط 
 NSW این فرد از کارکنان سازمان حمل و نقل
است که در قطارها، ایستگاه ها، کشتی ها و 

اتوبوس ها گشت می زند. 

قبال به وی مامور ترانزیت گفته می شد و معموال 
به وی مامور محافظت از منابع درآمد دولت نیز 
گفته می شود. این فرد پلیس نیست. لباس خدمت 

به تن دارد و باید کارت شناسایی خدمت به همراه 
داشته باشد و شما مجاز هستید که درخواست کنید 

که آن را مشاهده نمایید.  

 اختیارات این فرد از نگهبان بیشتر
و از پلیس کمتر است.  

وی می تواند:  

هنگامی که در قطار،   
پس از عبور اتوبوس، کشتی یا اسکله هستید یا 

از دروازۀ کنترل بلیط ایستگاه یا پس از ترک آن 
از شما بخواهد که بلیط خود را نشان دهید. 
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اگر بنا به دالیلی منطقی شک کند که شما     
مرتکب جرم شده اید، نام و نشانی شما را   

بپرسد  
اگر مرتکب جرم شده باشید یا ایجاد مزاحمت   
کرده باشید به شما بگوید که ایستگاه را ترک 
کنید یا از اتوبوس پیاده شوید و تا دو ساعت 

بعد اجازۀ برگشتن ندارید. 
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وی در موارد زیر می تواند شما را جریمه کند:  
اگر بلیط نداشته باشید.    

برای جرم های دیگر از قبیل سیگار کشیدن    
در سکوی قطار، پا گذاشتن روی صندلی، 

یا نوشیدن الکل در داخل قطار. 
در صورتی که نام یا نشانی خود را به وی    
ندهید، یا در صورتی که نام یا نشانی غلط 

به وی بدهید، اما فقط در صورتی که بنا 
به دالیلی منطقی شک کند که شما مرتکب 

جرم شده اید
وی نمی تواند شما را دستگیر کند یا مانع رفتن 
شما شود، مگر اینکه شما را در حین ارتکاب 

جرم مشاهده نماید.  
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 بعضی از افسران پلیس هم در وسائط نقلیۀ 
عمومی گشت می-زنند، و این افسران پلیس تمامی 

اختیارات پلیس را دارند. 
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چگونه شکایت کنم؟  
ما می دانیم که شکایت کردن کار دشواری است، 

اما انجام این کار به این معنی است که فردی 
مستقل داستان شما را خواهد شنید.  

اگر با انجام این کار مشکل دارید، از مددکار 
نوجوانان در مرکز نوجوانان یا شورای محل 
سکونت خود، یا از فرد بزرگسالی که به وی 

اعتماد دارید، یا از وکیل کودکان در مرکز حقوقی 
اجتماع کمک بگیرید. هنگامی که از یک افسر 
پلیس شکایت می کنید، حتما تا جایی که ممکن 

است اطالعات ارائه دهید:  
نام خود    

شمارۀ تلفن خود   
نشانی خود   

محلی که پلیس در آنجا با شما بدرفتاری کرد   
زمان وقوع آن   
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نام یا شمارۀ نشان پلیس مورد نظر یا توصیف    
مشخصات ظاهری وی 

کالنتری محل خدمت وی   
شرح ماجرا   

نام شاهدان در صورت وجود و   
آن را امضا کنید و تاریخ بزنید.   

اگر تمام این اطالعات را ندارید، فقط آنچه را می 
دانید ذکر کنید. حتی اگر در برخی موارد مطمئن 

نیستید، برای بررسی موضوع با دفتر فریادرسی مردم 
)NSW Ombudsman’s Office( تماس بگیرید.

در اولین فرصت ممکن پس از واقعه شکایت خود را 
ارائه دهید. شکایت خود را به نشانی زیر ارسال کنید:   

NSW Ombudsman’s Office 
Level 24, 580 George Street, Sydney 2000

تلفن: 1000 9286
تلفن رایگان:  524  451 1800 )مناطق روستایی( 

 nswombo@nswombudsman.nsw.gov.au  :رایانامه



36 36

نسبت به آنچه در خیابان ها
می گذرد هوشمند باشید 

نسبت به آنچه در خیابان ها
می گذرد هوشمند باشید 

این کارت HotLine شماست. حتما آن را در 
کیف جیبی خود قرار دهید. پیش از صحبت با 
پلیس درخواست کنید که با یک وکیل گفتگو 

کنید. با شمارۀ 10 18 10 1800 تماس 
بگیرید. 

این نشریه حاوی راهنمایی عمومی دربارۀ قوانین است و 
نباید به عنوان مشاورۀ حقوقی بر آن تکیه کرد. توصیه می 
کنیم دربارۀ شرایط خاص خود با یک وکیل مشورت کنید.

اطالعات ارائه شده در زمان چاپ این بروشور صحیح 
است، اما امکان تغییر آن وجود دارد.

 از طریق راه های زیر می توانید برای دریافت نشریات 
درخواست دهید: 

www.legalaid.nsw.gov.au/publications آنالین

 publications@legalaid.nsw.gov.au رایانامه

www.twitter.com/LegalAidNSW  پیگیر صفحۀ ما باشید 

به تماشای کانال ما بپردازید 
www.youtube.com/LegalAidNSW

    www.facebook.com/LegalAidNSW صفحۀ ما را بپسندید   



خط تلفن کمک های حقوقی 10 18 10 1800   • 
 تماس های بومیان

• همه بومیانی که به بازداشت پلیس برده می 
شوند قانونا حق دارند بالفاصله با یک وکیل از 
خدمات حقوقی بومیان صحبت کنند. همه مراکز 

پلیس شماره ای دارند که می توانند در طول 
24 ساعت در روز،  7  روز هفته به آن زنگ 
بزنند. اگر زیر 18 سال دارید و نمی توانید با 

خدمات حقوقی بومیان تماس بگیرید می توانید 
به خط تلفن جوانان کمک های حقوقی با شماره 

10 18 10 1800 زنگ بزنید.

 •  دفتر بازرس نیوساوت ولز 
 1000 9286  یا تماس رایگان با

524 451 1800  اگر در مناطق روستایی زندگی 
می کنید.
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پاره کنید و در کیف پول خود نگه دارید
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تلفن رایگان است.  اضافه بها با تلفن همراه اعمال می شود.  
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پاره کنید و در کیف پول خود نگه دارید
س دچار مشکل شده اید؟

با پلی
س دچار مشکل شده اید؟

با پلی

1800 10 18 10

س برده اند از 
اگر شما را به ایستگاه پلی

ک وکیل در خط تلفن 
آنها بخواهید که با ی

صحبت کنید. 
ک های حقوقی فورا 

جوانان کم
صحبت کنید.

ک وکیل 
شما حق دارید که با ی

ت
ک قانون اس

این ی

تلفن رایگان است.  اضافه بها با تلفن همراه اعمال می شود.  

زیر 18 سال هستید؟
زیر 18 سال هستید؟



مراکز حقوقی جامعه 
مراکز دارای وکالی ویژه کودکان:

• مرکز حقوقی مناطق داخلی شهری:  481 244 1800
• مرکز حقوقی مکواری:  88330911

• مرکز حقوقی مارکویل:  2899 9559

 • مرکز ملی کودکان و قانون جوانان: 
www.lawstuff.org.au ,9385 9588  

• مرکز حقوقی جوانان شاپ فرانت دارلینگرست: 4808 9322

مراکز دارای وکال عمومی همچنین می توانند به شما 
کمک کنند. به LawAccess NSW  برای مشاوره و یا 

 برای پیدا کردن نزدیکترین مرکز به شما به شماره 
529 888 1300 زنگ بزنید. 

برای پیدا کردن یک مددکار جوانان به شورای محلی خود زنگ بزنید. 
 • واحد کمک به مشتریان پلیس نیو سات ویلز:

1800 622 571 
• دفتر نگهبان کودکان نیو سات ویلز: 3699 8219
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