تماس با پلیس ادمونتون

هنگامی که یک افسر پلیس ادمونتون شما را
متوقف کرده یا به شما نزدیک می شود ،شما :

فقط برای موارد اضطراری  911شماره گیری کنید
برای موارد غیر اضطراری 780-423-4567شماره گیری کنید

• ملزمبهپاسخگوییبهسواالتیکافسرپلیسنیستید

دسترسی موبایل #377 :

• در صورت نقض قانون  -شامل آیین نامه های شهرداری و قوانین استانی کهنیاز
به صدور برگ .جریمهدارند-یااگرتحتبازداشتهستیدبایدخودرامعرفیکنید

ناشنوا یا کم شنوا 780-425-1231 :
برای اطالعات بیشتر  ،به آدرس  edmontonpolice.ca :مراجعه کنید
در شبکه های اجتماعی

متصل شوید

• وقتیپلیسدرخواستجستجویوسایلشمارادارد،بهطورکلیمیتوانیدبگوئید “ نه“
مگر انکه بخاطرمسائلایمنیدستگیرشدهیاتحتبازداشتباشید.

edmontonpolice.ca/KnowYourRights

• میتوانید محل را ترک کنید مگر آنکه بازداشت یا دستگیر شوید
• اگر دستگیر یا بازداشت شده اید ،به محض این که افسران بتوانند در شرایط خاص شما به
شماحریم .خصوصی و امن بدهند حق صحبت با وکیل را دارید
• حق دانستن نام یا شماره نشان افسر پلیس را دارید
• تا زمانی که حکم قضایی یا دلیل فوری برای ورود به خانه شما وجود نداشته باشند ,
مجبورنیستندبه آنها اجازه دسترسی به خانه خود را بدهید

• می توانید درخواست کنید که یک نسخه از حکم جستجو را که به پلیس اجازه ورود به خا
نه شما را می دهدببینید
• اگردرهنگامرانندگیمتوقفشوید،ملزمبهارائهگواهینامهرانندگی،برگهثبتخودر
و و بیمه نامه میباشید
• به طور كلی حق صحبت با وكیل قبل از انجام تست تنفس كنار جاده ندارید
• اگر مورد آزار و اذیت  ،رفتار ناعادالنه یا نقض حقوق خود قرار گرفته اید ،می توانید یک
افسر پلیس را به رئیس پلیس یا کمیسیون پلیس ادمونتون گزارش دهید

این اطالعات به منظور ارائه اطالعات کلی در مورد مواجهه یک فرد با افسر پلیس تهیه شده است .این شرح کاملی از کلیه حقوق شخص نیست .این اطالعات جایگزین مشاوره وکیل نیست ,که می تواند به شما توصیه مربوط به شما و شرایط خاص شما را بدهد .
برای توصیه در مورد شرایط خود باید با یک وکیل مشورت کنید .در صورت دستگیری ،یک افسر پلیسحقوقشمارااعالممیکندویکشمارهرایگانبرایمشاورهحقوقیرایگانوهمچنینمنابعدیگریکهممکناست .برایشمامفیدباشدبهشماارائهمیکند .

حقوق خود را
بدانید

راهنمای شخصی هنگام مواجهه با پلیس

مسئولیتهای افسر
پلیس ادمونتون و حقوق اجتماعی

گفتگوبین افراد و افسر پلیس از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اطالعاتی را در اختیار پلیس
ادمونتون قرار می دهد که می تواند به حل و جلوگیری از جرایم کمک کند .هر فردی در

پیگیریازجرائمبرایحفظامنیتهمگانیضروریاست.نقشپلیسادمونتونحفاظتاز

مواجهه با پلیس به طور کلی آزاد است که محل را ترک کند و به راه خود ادامه دهد .این مانعی

درمواردیکهپلیسادمونتونقادربهپیشگیریازجرائمبامشارکتجامعهنباشد,

راترککنندمگراینکهافسرپلیسدلیلیبرایدستگیرییابازداشتآنهاداشتهباشد.

جان و مال ,حفظ آرامش عمومی و همچنینپیشگیری،کشفوحلجرائماست.
هدف تحقیق در مورد جرائم خواهد بود.

برایتالشیکافسرپلیسبرایصحبتبافردنیست،هرچندافرادهمیشهآزادهستندکهمحل

اگر مأمورانپلیسادمونتونمیخواهنددرمورداجتماعاتیکهبهآنهاخدمتمیکنند

احساس امنیتحقهمگاناست.اعتمادعمومیاساسمشروعیتپلیساستوبدون

معموالمستلزمنزدیک
آشنائیداشتهباشندبایدباافرادآنجامعه تعاملداشتهباشند.اینامر
ً

منددرکمسائلمحلیوهمکارینزدیکباجامعهجهتجلوگیریازوقوعجرائم

هاییرادنبالکنندکهکوششمیکنندازعملیاتپلیسیعادالنهوبیطرفانهاطمینان

آن پلیس فاقد کارائی بوده و قادر به انجام وظائفخودنخواهدبود.پلیسادمونتوننیاز
با هدف بهبود زندگی همگان در ادمونتون است.

شدن به فرد و شروع مکالمه است .افسران پلیس ادمونتون آموزش دیده اند تا خطمشی

حاصل شود .به عنوان مثال ,چک در خیابان فقط در صورتی انجام میشود که دالیل روشن

وجودداردکهممکناستباعثپیشرفتتحقیقاتشدهیاازجرم .بی نظمی و بزه دیدگی
جلوگیریکند .

مهم استکهحقوقخودرابدانیدوهمچنینازنقشومسئولیتهایافسرپلیسادمونتون
هنگاممواجههباآنهاآگاهباشید.موارد زیر برای ارائه اطالعات کلی در مورد آنچه که یک

افسربایدانجامدهد،آنچهشمامجبورنیستیدانجامدهیدوآنچهممکناست بخواهیدانجام
دهید در موقعیت های مربوط به پلیس طراحی شده است.

هنگامی که یک افسر پلیس ادمونتون شما را
متوقف می کند یا به شما نزدیک می شود تا با
شما صحبت کند  ،او باید :
• خودرامعرفیکند
• به شما بگوید که چرا شما را متوقف کرده یا چرا می خواهد با شما صحبت کند
• اگر دستگیر یا بازداشت شده اید  ،به شما بگوید برای چه

• به شما توصیه كند كه در صورت بازداشت می توانید با یك وكیل صحبت كنید
و فرصت آن را در .حریم خصوصی و ایمن برای شما فراهم كند
• اگر دستگیر یا بازداشت نشده اید  ،اجازه دهد به راه خود ادامه دهید
• در صورتی که مجوز جستجوی شما یا خانه شما را دارد  ،یک نسخه از حکم جستجو
را ا به شما بدهد

• درهنگامجستجومنطقیومحترمانهرفتارکند
• شدت عمل بیش از اندازه استفاده نکند و به اموال شما آسیب نرساند
• اگر اموال شما در چارچوب جستجو توقیف شده و متهم به تخلفی نشده اید  ،ظرف

سه ماه اموال شمارابازگرداند.هنگامیکهتحقیقاتبیشاز  3ماه طول می کشد ,
افسر پلیس نیاز به مجوز قاضی برای نگهداری اموال برای بیش از  3ماه دارد

