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اگر شام فکر میکنید پولیس حق شام را احرتام منیکند، 
شام باید با وکیل صحبت کنید یا شکایت کنید. اگر شام با 
پولیس به مشکل مواجه شده اید، به آنها بگوید که شام 

میخواهید با کمک قانونی به شامره عاجل جوانان

 10 18 10 1800 زنگ بزنید

 قبل از اینکه با آنها مصاحبه بدهید یا به آنها 
اظهاریه بیان کنید.
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 اگر پولیس با من تماس بگیرد، 
چه کنم؟ 

همیشه دریابید که چرا پولیس می خواهد با شما 
صحبت کند. پولیس نمی تواند شما را به هیچ جایی 

ببرد، مگر اینکه آنها شما را گرفتار کنند یا شما با رفتن 
موافقه کنید.

اگر پولیس شما را گرفتار کند، آنها باید به شما بگویند که:

شما تحت توقیف هستید  
چرا گرفتار می شوید  

نام و محل وظیفه آنها  
اگر پولیس در هنگام گرفتاری شما، نام و محل وظفیه 

خویش را به شما نگویند – شما باید از آنها بپرسید.

اگر بعد از آنکه پولیس شما را گرفتار کنند، شما همرای 
آنها کش گیر کنید و یا از آنها فرار کنید، احتمال آن وجود 

دارد که شما به مقاومت در مقابل گرفتاری یا فرار از 
توقیف قانونی متهم شوید.

در جاده ها هوشمند باشید
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در جا های عامه، در جاده ها، در مراکز 
خریداری، و غیره.

شما حق دارید تا در جاهای عامه، با هرکس و هر جایی 
که خواسته باشید، مالقات کنید، بشرطی که به اشخاص 

دیگر و یا هم ملکیت، صدمه و تاوان نرسانید.

اگر شما در جاهای عامه باشید، پولیس تنها در صورتی 
شما را با خود گرفته می تواند 
اگر آنها سوء ظن داشته باشند 

که شما:

مانع مردم یا ترافیک   
می شوید

سبب آزار و اذیت یا   
تهدید مردم می شوید و 

یا سبب ترس و هراس آنها 
می شوید
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مواد مخدر غیرقانونی بدست می آرید یا تهیه می   
کنید

در جاهای عامه نشه )مست( هستید و رفتار   
ناشایست دارید و یا هم به مصونیت و ملکیت عامه 

خطر احتمالی متوجه می سازید.

ممانعت از یک محل توسط پولیس، بخاطر نشته بودن، 
می تواند برای مدت الی 6 ساعت باشد. اگر معلوم شود 

در محلی منع شده اید، نشه بودید، یا در مدت منع شده 
در محل دیگری نشه کنید، ممکن است متهم به قانون 

شکنی شوید. 

مرکز خریداری یک محل عامه نه، بلکه ملکیت خصوصی 
است. ممکن است به شما هدایت شود تا محل را ترک 

کنید و حتی توسط محافظ امنیتی از داخل شدن به 
آن منع شوید. برای معلومات بیشتر در مورد محافظین 

امنیتی، صفحه 28 را ببینید.

در جاده ها هوشمند باشید
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شما حق دارید بدانید که:

چرا پولیس به شما هدایت می دهد و  
این هدایات از شما می خواهد که چه کارهایی   

را انجام دهید، یا انجام ندهید.

 اگر پولیس به شما هدایت دهد، شما می توانید به 
ونه ساده به آن موافقه کنید، و از کشمکش بیشتر 

خودداری کنید.

به یاد داشته باشید، رعایت نکردن هدایات قانونی پولیس 
جرم است.

اگر شما فکر می کنید که هدایات پولیس عادالنه 
نیست، حساسیت را درک کرده و آرام باشید. از 

خشونت و کلمات توهین آمیز استفاده نکنید – اگر 
این کار را انجام دهید، ممکن است پولیس شما را 

دستگر و متهم سازد.

اگر شما به این باور هستید که پولیس به گونه غیرعادالنه 
 عمل نموده است، شما می توانید 

شکایت کنید.
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در جاده ها هوشمند باشید

 اگر پولیس خواستار اسناد 
هویت شود؟

اگر پولیس از شما اسناد هویت را بخواهد، عموماً شما 
مکلف نیستید تا تفصیالت خویش را به آنها بدهید – اما، 

معموالً انجام این کار عمل خوبی است.

اما، استفاده از نام دیگری به غیر از نام اصلی تان، می 
تواند سبب مشکالتی شود. در حقیقت، بعضا ممکن 

است مزیت واقعی در این باشد که نام حقیقی تان را به 
آنها بگویید، به گونه مثال، هنگامی که شما کوشش می 

کنید که به ضمانت رها شوید.
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 در حاالت زیر، در صورت تقاضای پولیس، 

شما باید نام تان را به آنها بدهید:

رانندگی موتر  
درگیری در تصادف ترافیکی  

راننده/مالک/مسافر یک واسطه نقلیه که مشکوک به   
درگیری در جرم جدی باشد.

زیر 18 سال و نوشیدن الکول در جاهای عامه  
به گونه معقول گمان آن برود که یک جنایت جدی   

را شاهد بوده است

در ترانسپورت عامه؛ یا  
سوظن آن برود که در حکم تحت توقیف بخاطر   

خشونت مدعی علیه باشید
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مصاحبه ها و پرسش های پولیس
شما مکلف نیستید تا به پرسشهای پولیس پاسخ 

بدهید، حتی اگر آنها:

از شما بخواهد که به دفتر پولیس بروید  

از شما در همان لحظه سوال کند، یا  
شما را دستگیر کند.  

اگر پولیس از شما بخواهد که برای پاسخ دادن به 
پرسشهای آنها به دفتر پولیس بروید، شما به انجام این 

کار مکلف نیستید، مگر اینکه شما دستگیر شوید. 

پولیس مکلف است تا به شما بگوید که ضروری نیست 
که شما به پرسشهای آنها پاسخ بدهید. همیشه قبل از 
آنکه در مصاحبه پولیس شرکت کنید و یا هم اظهارات 
رسمی تان را به آنها ارائه کنید، مشوره های حقوقی را 

دریافت کنید.

در جاده ها هوشمند باشید



9

شما می توانید تقاضا کنید که به خط مستقیم 
 Legal Aid( تلیفونی کمک حقوقی به نوجوانان

Youth HotLine( به شماره 10 18 10 1800 

)تلیفون رایگان( تلیفون کنید.

این خط تلیفون در روزهای هفته از ساعت 9 صبح الی 
نیمه شب و در روزهای جمعه تا یکشنبه و تعطیالت 

عامه 24 ساعت باز می باشد.

 اگر سن تان زیر 14 سال باشد، در موقع پرسشهای 
 پولیس باید یکی از والدین یا سرپرست موجود باشد. 
در غیر آن، یکی از والدین یا سرپرست می تواند به 

شخص مستقل و بالغ دیگری اجازه و صالحیت دهد تا در 
موقع حاضر باشد.

 اگر سن شما بین 14 و 17 سال باشد، و پولیس 
بخواهد که از شما سوال کند، آنها به موافقه شما 

نیاز دارند که کدام شخص مستقل بالغ باید در جریان 
مصاحبه موجود باشد.

ید
دان

را ب
ن 

 تا
نی

انو
ق ق

قو
ح



10

در جاده ها هوشمند باشید

اطمینان یابید که شخصی است که 
شما به آن باور دارید اما به یاد داشته 
باشید هر آن چیزی که شما به شخص 

پشتیبان خویش بگویید، محرمانه 
نیست. به این معنی، که شما نباید 

اتهامات را با آنها مورد بحث قرار دهید، 
بشمول اینکه شما چه کاری کردید و 

کدام کاری را نکرده اید.
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اگر در این مورد مطمین نیستید، با حضور آن شخص 
موافقه نکنید و خواستار شخص دیگری شوید.

این شخص بالغ مستقل نمی تواند افسر پولیس باشد.

این شخص بالغ مستقل می تواند یک وکیل حقوقی، عضو 
خانواده، کارمند اجتماعی با نوجوانان، یا یکی از دوستان 

تان باشد، که سن وی 18 سال یا بیشتر باشد.

 قبل از مصاحبه، تقاضا کنید تا به 
خط مستقیم تلیفونی کمک حقوقی به نوجوانان 

 )Legal Aid Youth Hotline( به شماره
10 18 10 1800 تلیفون کنید.
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تالشی ها

 پولیس باید تالشی های خود را به مبنی بر 
“سوءظن معقول” انجام دهند.

پولیس باید به شما بگوید که آنها چرا می خواهند 
شما را تالشی کنند. اگر آنها نگویند، اطمینان یابید که 
شما در این مورد بپرسید. شما باید بپرسید که نام افسر 

چیست و اینکه به کدام دفتر پولیس ارتباط دارند.

پولیس می تواند برای تالشی شما، خواستار رضایت تان 
شود. شما می توانید به آن جواب منفی بدهید. اگر افسر 

پولیس بگوید که آنها می خواهند شما را تالشی کنند، 
شما باید این را معلوم کنید که آیا رضایت شما را می 

خواهند و یا اینکه آنها به شما می گویند که شما تالشی 
خواهید شد.

در جاده ها هوشمند باشید
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پولیس می تواند شما را متوقف نموده، تالشی و توقیف 
کند، در صورتی که آنها به این باور باشند که یکی از موارد 

زیر را انتقال می دهید:

اشیا و اجناس دزدی یا به شکل غیرقانونی به   
دست آمده باشد

اشیایی که پولیس به این باور باشد که ممکن   
است به شکل غیرقانونی استفاده شده باشد )به گونه 
مثال، وسایلی که می تواند برای داخل شدن به خانه 

ها مورد استفاده قرار گیرد( یا
مواد مخدر، چاقو، یا اسلحه.  

تالشی برای مواد مخدر، اشیای دزدی، اشیای دیگری 
که به شکل غیرقانونی بدست آمده اند، یا اشیایی که 
پولیس به این باور باشد که ممکن است برای ارتکاب 

جنایت از آن استفاده شود
پولیس می تواند شما را تالشی بدنی کند، جیب ها و 
خریطه های شما را جستجو کند و موتر تان را تالشی 

کند. همچنان آنها می توانند از شما بخواهند که دهان 
تان را باز کنید و اینکه موهای تان را دور کنید با آنها را 

تکان دهید.
 پولیس اجازه ندارد تا در جاهای عامه شما را برهنه 

نموده تالشی کند.
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اگر شما از تالشی دادن خود داری کنید، ممکن است 
پولیس شما را دستگیر کند و برای تالشی شما از قوه کار 

بگیرد. از شخص دیگری بخواهید که در جریان تالشی شما 
حاضر باشد.

اگر شخصی دیگری در جریان تماش شما با پولیس موجود 
و شاهد آن باشد، این کار مفید است. اگر پولیس در موقع 

تالشی شما از نیروی بیش از اندازه کار بگیرد، شاهد می 
تواند بگویید که چه واقع شد.

تالشی چاقو ها و سالح ها

 پولیس می تواند از وسیله فلزیاب استفاده کند، شما 
را تالشی بدنی کند و در جیب ها و بکس های تان 

جستجو کند.

در جریان تالشی های معمول یا “تفتیش و جستجو” 
توسط پولیس این کار غیرقانونی است که از شما 

خواسته شود که لباس های تان را بکشید )به استثنای 
لباس های بیرونی( و یا اینکه داخل لباس های زیر شما 

را نگاه کند.

در جاده ها هوشمند باشید
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پولیس باید:

اگر یونیفورم نپوشیده باشند، کارت هویت پولیس   
خود را به شما نشان دهند

نام و محل وظیفه خود را به شما بگویند  
به شما بگویند که چرا شما را تالشی می کنند  

به شما هشدار دهند که اگر به آنها اجازه تالشی را   
ندهید، شما مرتکب جرم می شوید.

 اگر شما اجازه ندهید که تالشی شوید، می توان 
 شما را جریمه کند یا به شما حکم داده شود 

 که در محکمه حاضر شوید. به
  احتمال بسیار زیاد که پولیس

  به هر صورت شما را تالشی
  خواهند کرد و اینکه 
 آنها ممکن است برای

  انجام این کار از نیروی 
معقول و مناسب کار گیرند.
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در جاده ها هوشمند باشید

تالشی در حالت برهنه
تالشی در حالت برهنه تعرض عمده به محرمیت شما 

می باشد.

بعد از آنکه شما دستگیر شوید، پولیس می تواند در 
حالت برهنه شما را تالشی کند، اما تنها در صورتی که آنها 

دلیلی برای شک داشته باشند که شما:

شواهد مهم یک جنایت را پنهان می کنید  
کدام جنس خطرناک را پنهان می کنید یا  
مواد مخدر یا اسلحه را پنهان می کنید.  

هنگامی که پولیس تالشی در حالت برهنه را انجام می 
دهد، آنها می توانند از شما بخواهند که تمام لباس های 

تان را بکشید.

پولیس باید به شما بگویید که چرا شما در حالت برهنه 
تالشی می شوید.

اگر شما زن هستید، باید توسط یک افسر زن تالشی 
شوید. اگر شما مرد هستید، باید توسط یک افسر پولیس 

مرد تالشی شوید.
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 پولیس اجازه ندارد تا در جریان تالشی به بدن تان 
دست بزنند یا آن را لمس کنند.

 پولیس اجازه ندارد تا داخل بدن شما را تالشی کنند. 

اگر این کار انجام شود، شما باید فوراً شکایت کنید.

 تالشی شما در حالت برهنه باید در یک محل 

خصوصی باشد.

در مورد هر گونه تالشی های در حالت برهنه به وکیل 

 قانونی تان خبر دهید. اگر وکیل حقوقی ندارید، به 

خط مستقیم تلیفونی کمک حقوقی به نوجوانان 
 )Legal Aid Youth Hotline( به شماره

10 18 10 1800 تماس بگیرید. 

به یاد داشته باشید – تالشی در حالت برهنه، تعرض 
باالی محرمیت شماست. 

این صالحیت و قدرت پولیس باید با بسیار احتیاط و 

مسؤوالنه استفاده شود.
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در جاده ها هوشمند باشید

تالشی های توسط سگ های 
تعلیمی

در نیو ساوت ولز )NSW(، پولیس می تواند تا جهت 
تالشی اشخاص و افراد، برای موجودیت مواد مخدر 

غیرقانونی در شراب خانه ها و کلب هایی که الکول می 
فروشند، در رویداد های سپورتی، کنسرت ها و نمایشات، 
و در ترانسپورت عامه از سگ های تعلیمی استفاده کند.

پولیس برای انجام این تالشی ها به حکم محکمه نیاز 
ندارند. همچنان پولیس می تواند بدون اجازه محکمه از 
سگ های تعلیمی برای تالشی اشخاصی استفاده کند در 

ارتکاب جرایم مواد مخدر مورد شک و سوظن معقول 
آنها باشند.

اما اگر پولیس بخواهد تا برای یافتن مواد مخدر غیرقانونی 
در جاهای عامه، به استثنای آنهایی که در باال ذکر شد، از 
سگ های تعلیمی برای تالشی عام استفاده کنند، آنها به 

حکم محکمه ضرورت دارند.
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پولیس باید تمام اقدامات احتیاطی معقول را در نظر 
بگیرد تا سگ های تعلیمی را مانع شود که اشخاصی 

که آنها تالشی می کند، آنها را لمس نکند.

اگر هر گونه نگرانی یا سوالی در موراد استفاده از سگ 
 های تعلیمی پولیس داشت باشید، شما باید به 

 خط مستقیم تلیفونی کمک حقوقی به نوجوانان 
 )Legal Aid Youth Hotline( به شماره

10 18 10 1800 تماس بگیرید. 

شکایات در مورد تالشی ها
 اگر شما به این باور هستید که 

 پولیس از صالحیت و قدرت خود
  در مورد تالشی به گونه 

 مناسب استفاده نکرده است، 
شما می توانید شکایت کنید.
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به خط کشیدن برای شناسایی
 به خط کشیدن برای شناسایی )در لین ایستاده شدن(

  هنگامی صورت می گیرد که پولیس شما را در جمع افراد 
دیگری مانند شما را به خط ایستاده کند و شاهد قضیه 

 اظهار دارد که به نظر آنها شخص مرتکب کدام است. 
 شما باید قبل از دریافت مشوره قانونی یا تماس با 

 خط مستقیم تلیفونی کمک حقوقی به نوجوانان 
 )Legal Aid Youth Hotline( به شماره

10 18 10 1800، با خط کشیدن برای شناسایی موافقه 
نکنید.
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جریمه ها
پولیس می تواند برای بعضی از انواع جرایم، شما را در 

همان لحظه جریمه کند )اطالعیه تخلف نیز نامیده می 
شوند(. مثال های آن شامل داشتن چاقو، عدم اطاعت 

از هدایات پولیس، جرایم خط ریل، و جرایم بایسکل و 
ترافیکی می باشد. 

عموما، شما برای پرداخت مبلغ جریمه مدت 21 روز وقت 
دارید. اگر شما در این مدت جریمه را پرداخت نکنید، 

شما اطالعیه یادآوری تخلف را دریافت خواهید کرد. در 
این صورت شما 28 روز دیگر وقت دارید تا جریمه تان 

را بپردازید. 
اگر شما در این مدت مبلغ جریمه را پرداخت نکنید، اداره 

 )State debt Recovery - SDR( جمع آوری قروض دولتی
می تواند حکم تعمیل را صادر کند و فیس اضافی را به 

مبلغ جریمه تان اضافه کند.
اگر شما برای پرداخت جریمه تان به وقت ضرورت دارید، 

اما نمی خواهید که به محکمه مراجعه کنید، شما می 
توانید از SDR تقاضا کنید که جریمه را وقت تر تعمیل 

کند و شما می توانید از SDR تقاضا کنید تا از فیس تعمیل 
صرفنظر کند. در این صورت شما می توانید آن را به اقساط 

بپردازید. 
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شما می توانید برای تجدید نظر داخلی مبلغ جریمه 
درخواست کنید. 

اگر شما فکر می کنید جریمه غیرعادالنه است، شما بی 
خانمان هستید، )به شمول این که آدرس ثابت ندارید(، 
با مشکل استفاده از مواد مخدر و الکول مواجه هستید، 

با مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کنید، یا با 
مسائل صحت روانی روبرو هستید، دارای معلولیت 

ذهنی یا ادارکی هستید و یا هم حاالت استثنایی وجود 
دارد، شما می توانید تقاضا کنید که جریمه تجدید نظر 
شود. اگر این تجدید نظر موفق شود، SDR جریمه را 

لغو خواهد کرد و شما مکلف نخواهید داشت که آن را 
بپردازید. 

اگر شما انتخاب کنید که به محکمه مراجعه کنید، شما 
نمی توانید خواستار تجدید نظر شوید. شما می توانید برای 

 )Legal Aid( تقاضای تجدید نظر از کمک های حقوقی
خواستار کمک شوید - به خط مستقیم تلیفونی کمک 

 )Legal Aid Youth Hotline( حقوقی به نوجوانان
به شماره 10 18 10 1800 تماس بگیرید.
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اگر می خواهید که به محکمه مراجعه کنید... 

اگر شما جریمه شوید و فکر می کنید که مقصر نیستید، 
شما می توانید انتخاب کنید که مسئله را به محکمه راجع 
سازید. محکمه می تواند مبلغ جریمه را کاهش دهد، آن 

را به طور کامل از بین ببرد، یا به شما وقت دهد که آن را 
به اقساط پرداخت کنید.

در عقب ورقی که برای جریمه )اطالعیه تخلف( صادر 
شده است، شما نام و آدرس تان را بنویسید و سپس 
اطالعیه را توسط پُست به SDR بفرستید. اگر فورمه 

نداشته باشید، شما می توانید آن را از SDR تقاضا کنید. 
بعد از انجام این کار، شما نامۀ دریافت خواهید کرد که به 

شما رهنمایی می کند که به کدام محکمه مراجعه کنید. 
شما باید به همان تاریخ در محکمه حاضر شوید.

 کمک های حقوقی می تواند برای شما وکیل 
 حقوقی فراهم کند تا در تمام مسایل، به استثنای 

 مسائل رانندگی که سن شما بیشتر از 16 سال باشد، 
از شما نمایندگی کند.
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جریمه را نادیده نگیرید 
شما می توانید با SDR توافق کنید که در چه زمانی 

 SDR ،جریمه را پرداخت کنید، اما اگر شما این کار را نکنید
می تواند از طریق خدمات در اجتماع، ضبط ملکیت 

توسط پولیس، گرفتن پول از حساب بانکی شما، تعلیق در 
آوردن الیسنس رانندگی شما و حتی زندان )اگر در خدمات 

اجتماعی تان نقض کنید( پرداخت جریمه را باالی شما 
عملی کند. در صورتی که در هنگام قانون شکنی سن شما 
زیر 18 سال باشد و هنگامی که اطالعیه پرداخت جریمه 

را دریافت کردید 21 سال داشتید، نمی تواند شما را به 
زندان فرستاد.

اگر جریمه بخاطر تخلفات ترافیکی است، SDR با خدمات 
 )Roads and Maritime Services - جاده ها و بحری
)RMS تماس خواهد گرفت. RMS می تواند الیسنس شما 
را لغو یا تعلیق کند، و از درخواست شما برای آن جلوگیری 

کند، مگر اینکه در موقع تخلف سن شما زیر 18 سال باشد. 
تا هنگامی که شما مبلغ جریمه تان را مکمل نپرداخته اید 

و یا هم ترتیبات خاصی را با SDR به توافق نرسید، شما 
نمی توانید که الیسنس تان را بگیرید.
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WDO

در بعضی حاالت، شما می توانید برای حکم کار و انکشاف 
 SDR به )Work and Development Order - WDO(
درخواست کنید. شما می توانید در این پروگرام الی مبلغ 
1000 دالر در ماه بپردازید، و یا هم موارد زیر را با هم 

ترکیب سازید: 

کار بدون معاش  
دریافت تداوی صحی طبی/روانی  

سهم گیری در تعلیم/کورس های تعلیمی  
حضور در جلسات مشورتی  

گرفتن معالجه مواد مخدر/الکول؛ یا  
سهم گیری در پروگرام نظارت.  

درخواست شما باید توسط یک اداره منظور شده حمایت 
شود و شما می توانید با کمک های حقوقی صحبت کنید 
تا در یافتن چنین یک اداره به شما کمک کند، یا شما می 

 تواند آنالین در صفحه زیر آن را جستجو کنید: 
www.sdro.nsw.gov.au
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 عکس ها، اثر انگشتان
DNA و

اگر سن شما بیشتر از 14 سال است و 
به ارتکاب جرم متهم شده باشید، پولیس 
می تواند در موقع توقیف شما عکس یا 

اثر انگشتان تان را بگیرند، اما تنها در 
صورتی که برای شناخت هویت تان این کار الزمی باشد. اگر 

عمر شما زیر 14 سال است، پولیس برای انجام این کار به 
حکم محکمه ضرورت دارد.

اگر پولیس می خواهد که عکس یا اثر انگشتان شما را 
بگیرد و شما در حبس یا توقیف پولیس نباشید، اگر سن 

شما زیر 18 سال باشد آنها باید برای این کار به حکم 
محکمه درخواست کنند.

همچنان اگر پولیس می خواهد که نمونه DNA شما را 
بگیرد، آنها مکلف هستند تا به محکمه درخواست کنند. 
نمونه گیری DNA عموما درخواست برای نمونه موی یا 

لعاب دهان می باشد. نمونه لعاب دهان با پیچانیدن پمبه 
در داخل کومه جمع آوری می شود.
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پولیس تنها در صورتی جهت گرفتن اثر انگشتان، عکس 
یا DNA شما به محکمه درخواست کرده می تواند که 

آنها شک داشته باشند که شما مرتکب جرم هستید و یا 
از قبل شما را متهم ساخته باشند.

اگر شما در خورد درخواست پولیس برای گرفن نمونه تان 
به محکمه احضار شوید، شما باید با وکیل مدافع در 

محکمه دیدن کنید که آنها به شماره مشوره قانونی داده و 
از شما نمایندگی خواهند کرد.

اگر محکمه به شما حکم دهد که نمونه تان را بدهید، شما 
مکلف هستید که تاریخ تعیین شده به حوزه پولیس بروید. 

اگر شما نروید، پولیس می تواند برای گرفتن نمونه از 
“نیروی معقول و مناسب” کار گیرد.

اگر سن شما بیشتر از 18 سال باشد، قوانین مختلفی در 
مورد شما اعمال می شود، حتی اگر قانونی شکنی که در 
مورد آن تحقیق می شود، در هنگام طفولیت شما واقع 

شده باشد. اگر پولیس از شما تقاضای نمونه را بکند، شما 
باید مشوره قانونی دریافت کنید.



28

در جاده ها هوشمند باشید

محافظین امنیتی
 محافظین امنیتی نسبت به شهروندان عادی 

کدام صالحیت یا قدرت بیشتری ندارند. آنها هیچ 
گونه صالحیت یا قدرت تالشی یا سوال کردن از شما 

را ندارند.

یک محافظ امنیتی نمی تواند کار های زیر را انجام دهد:

تالشی شما، مگر اینکه شما به آن موافقه کنید )حتی   
هنگامی که شرط داخل شدن به مغازه و غیره باشد(

دستگیری شما مگر اینکه آنها شما را در موقع ارتکاب   
جرم مشاهده کنند

توقیف شما، مگر اینکه آنها شما را در موقع ارتکاب   
جرم مشاهده کنند

مجبور کردن شما به امضاء کردن  
مجبور کردن شما به رفتن به هر جای دیگری، مگر   

اینکه آنها الی رسیدن پولیس شما را توقیف می کنند

مجبور کردن شما به گرفتن عکس از شما، یا  
استفاده از نیروی بیش از حد.  
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در بعضی جاها، خصوصاً در مراکز خریداری، ممکن است 
محافظ امنیتی شما را از داخل شدن منع کند. آنها این کار 

را با ارائه اطالعیه “فسخ الیسنس” به شما انجام می دهند. 
در صورتی که شما یکی از این اطالعیه ها را دریافت کنید، 

شما الی زمان انقضای اطالعیه، نمی توانید به مرکز 
خریداری مذکور داخل شوید، و در صورتی که شما این کار 

را انجام دهید، ممکن شما به داخل شدن بدون اجازه به 
ملکیت خصوصی متهم شوید. 

عموماً از شما خواست خواهد شد که آن را امضاء کنید. 
شما به امضاء کردن آن مکلف شده نمی توانید. شما باید 

مشوره قانونی بگیرید.

اگر می خواهید که در مورد رفتار یک محافظ امنیتی، و یا 
هم در مورد ممانعت از داخل شدن به مرکز خریداری 

شکایت کنید، به خط مستقیم تلیفونی کمک حقوقی به 
نوجوانان )Legal Aid Youth Hotline( به شماره 
10 18 10 1800 تماس بگیرید و با یک وکیل حقوقی 

صحبت کنید.
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مفتش تکت
اینها افسرانی هستند که توسط اداره ترانسپورت 

NSW استخدام شده اند، تا خط های ریل، 
ایستگاه ها، کشتی ها و سرویس ها را نظارت و 

پاسبانی کنند.

در سابق به آنها افسران ترانسپورتی گفته می شد، و اکثراً 
 Revenue Protection( به نام افسرانی محافظت عواید
Officers( یاد می شوند. آنها پولیس نیستند. آنها یونیفورم 
می پوشند و باید کارت هویت شان را داشته باشند، و شما 

اجازه دارید که خواستار دیدن آن شوید.

آنها نسبت به محافظین امنیتی صالحیت های 
بیشتری دارند، اما نسبت به پولیس صالحیت های 

کمتری دارند.

آنها می توانند:

خواستار دیدن تکت شما شوند،   
هنگامی که شما در خط ریل، بس، 

کشتی باشید، البته بعد از دروازه دخولی تکت در 
ساحه ایستگاه، یا بعد از ترک آن ساحه.

در جاده ها هوشمند باشید
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اگر آنها به گونه معقول شک داشته باشند که   
 مرتکب قانون شکنی شده اید، از شما خواستار 

نام و آدرس تان شوند

اگر شما مرتکب جرم یا سبب ناراحتی و زحمت   
دیگران می شوید، از شما بخواهد که ایستگاه را ترک 

کنید و یا هم از بس پایین شوید، و به شما یاد آور 
شوند که برای مدت دو ساعت اجازه ندارید که به 

آنجا برگردید.
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آنها می توانند شما را بخاطر موارد زیر جریمه کنند:

اگر تکت نداشته باشید،  
برای اتهامات دیگر، مانند سگرت کشیدن در   

ایستگاه ریل، گذاشتن پا باالی چوکی، یا نوشیدن 
الکول در خط ریل.

اگر شما نام یا آدرس تان را به آنها ندهید، و یا هم   
شما نام یا آدرس نادرست را به آنها بدهید، اما تنها در 

صورتی که آنها به معقول شک داشته باشند که شما 
جرمی را مرتکب شده اید

آنها نمی توانند شما را دستگیر کنند و یا هم مانع 

شما شوند که محل را ترک کنید، مگر اینکه آنها 

شما را در موقع ارتکاب جرم مشاهده کنند.
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همچنان افسران پولیس نیز موجود اند که از ترانسپورت 

عامه پاسبانی می کنند، و این افسران پولیس تام صالحیت 

ها و قدرت پولیس عادی را دارند.
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چگونه شکایت کنم؟
ما می دانیم که شکایت کردن کار مشکلی است، اما 
این به معنی آنست که یک شخص مستقل داستان 

شما را خواهد شنید.

اگر شما در این بخش مشکل دارید، در مرکز یا شورای 
محلی نوجوانان از یک کارمند نوجوان کمک بگیرید، یا 
شخص بزرگ سال که شما به آن اعتماد دارید، یا وکیل 
قانونی اطفال در مرکز حقوقی اجتماع خواستار کمک 

شوید. هنگامی که شما در مورد یک افسر پولیس شکایت 
کنید، اطمینان یابید تا حد امکان معلومات بیشتری را در 

شکایت تان درج کنید، بشمول موارد زیر:

نام شما  
شماره تلیفون شما  

آدرس شما  
هنگامی که شما می گویید پولیس با شما رفتار   

نادرست داشت، شما در کجا بودید

چه وقت بود  
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نام یا شماره هویت پولیس شامل در قضیه و یا تشریح   
چهره آنها که چگونه به نظر می رسیدند

آنها به کدام حوزه پولیس مربوط می شدند  
چه واقع شد  

نام های شاهدان و  
آن را امضاء کنید و تاریخ را هم در آن درج کنید.  

اگر شما تمام معلومات را در اختیار تان ندارید، صرف آنچه را 
که می دانید در شکایت تان بنویسید. حتی اگر شما در مورد 
بعضی چیزها مطمین نیستید، به دفتر امبدزمن یا دادرس نیو 
ساوت ولز )NSW Ombudsman( تلیفون کنید تا در مورد آن 

صحبت کنید.

شکایت تان را به زود ترین فرصت ممکن بعد از واقعه ثبت 
کنید. شکایت تان را به آدرس زیر بفرستید:

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

 تلیفون: 1000 9286
تلیفون رایگان: 524 451 1800 )ساحات کشور(

nswombo@nswombudsman.nsw.gov.au :ایمیل



کارت خط مستقیم تلیفونی )Hotline( شما 
اینجاست.اطمینان یابید که در بکس جیبی 
آن را با خود داشته باشید. قبل از اینکه با 
پولیس صحبت کنید، خواستار صحبت با 
وکیل حقوقی شوید. به 10 18 10 1800 

زنگ بزنید. 
این رساله با هدف رهنمایی عمومی در مورد قانون نشر شده است. 
این معلومات باید به عنوان مشوره حقوقی مورد اتکا قرار نگیرد، و 
توصیه می شود که در مورد وضعیت مشخص تان با وکیل حقوقی 

صحبت کنید.

معلوماتی که در این جا به مشاهده می رسد، در هنگام نشر آن درست 
بود، اما ممکن است تغییر نموده باشد.

این رساله را می توانید از طریق زیر فرمایش دهید:

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

www.twitter.com/LegalAidNSW تویتر ما

www.facebook.com/LegalAidNSW فیس بوک ما

www.youtube.com/LegalAidNSW یو تیوب ما
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شامره عاجل کمک قانونی    •
 1800 10 18 10   

متاس گرفنت بومیها  •
متام مردم بومی که به توقیف پولیس برده شده اند    
قانونی حق دارند که بصورت مستقیم با وکیل مرکز 

کمک قانونی بومیها در متاس شوند. به متام حوزه های 
پولیس شامره آنها فراهم شده است و میتوانند 24 

ساعت و 7 روز هفته در متاس شوند. اگر شام زیر سن 
18 سال هستید و منیتوانید با مرکز کمک قانونی بومیها 

در متاس شوید شام میتوانید با مرکز کمک قانونی جوانان 
به شامره 10 18 10 1800 در متاس شوید. 

دفرت شکایات نیوسوط ولز  • 
1000 9286 ویا یک شامره رایگا 524 451 1800 

اگر شام در اطراف زندگی میکنید.
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پاره منوده و در بکسک خود بگذارید
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قیمت باالتر ازموبایل قابل اجرا میباشد
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پاره منوده و در بکسک خود بگذارید
س دارید؟

ایا مشکل با پولی

1800 10 18 10

ک وکیل 
س ببرد بخواهید که با ی

اگر شما را به حوزه پولی
ت 

ک قانونی اطفال از طریق شماره عاجل به صور
کم

ک 
ت کنید. شما حق دارید که با ی

مستقیم صحب
ت کنید

این قانون استوکیل صحب

قیمت باالتر ازموبایل قابل اجرا میباشد

س دارید؟
ایا مشکل با پولی

زیر سن 18؟
زیر سن 18؟

این قانون است



مراکز ختدمات قانونی عوام
مراکز با وکیل های خصوصی برای اطفال

مرکز خدمات قانونی نزدیک شهری: 481 244 1800  •
مرکز خدمات قانونی مکواری: 88330911  •

مرکز خدمات قانونی مریکویل: 2899 9559  •
مرکز خدمات قانونی ملی برای جوانان و اطفال:٬  • 

  www.lawstuff.org.au ٬9385 9588
• مرکز خدمات قانونی دارلنگ هرست: 4808 9322

مرکز خدمات قانونی و وکیل های عمومی نیز میتوانند شام را 

کمک کنند. برای دسرتسی به وکیل در نیوسوط ولز و مشورت 

به شامره 529 888 1300 زنگ بزنید ویا مرکز نزدیک 

خود را پیدا کنید.
برای دریافت منودن یک عمله جوانان با شورای محل خود در 

متاس شوید.
بخش خدمات مشرتی پولیس نیوسوطولز:  • 

1800 622 571
دفرت رسپرستی اطفال در نیوسوط ولز:   • 

 8219 3699
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