
Скарга на дискримінаційні дії працівників правоохоронних органів (форма)  

Для того щоб одержати додаткову інформацію щодо Вашої скарги, або про діяльність Комітету (LECC) 
прохання звертатись до пані Саломи Чімуку (Salome Chimuku) LECC@pdx.edu або телефонуйте:                  

503-725-5221 

 

Ім’я:                                                                Телефон або електронна адреса:                                            

Що Вас пов’язує із особою-учасником інциденту?                                 

Чи маєте Ви дозвіл від особи-учасника інциденту подавати цю скаргу?           ☐ Так         ☐ Ні 

Особа учасник інциденту (жертва дискримінаційних дій): 

Якщо Ви бажаєте зберегти свою анонімність, ми зробимо усе можливе для того щоб це забезпечити. 
Однак Ви повинні розуміти, що після того як Ви вкажете час і місце події, правоохоронні органи матимуть 
можливість Вас ідентифікувати.  

Особа скаржник: 

Інформація про інцидент: 

Місце:                                                     Дата інциденту:                          Час:  

Проти яких характеристик особи було вчинено акт (дію):  
(Позначити відповідне) 

 Раса 

 Етнічне походження 

 Стать 

 Ґендерна ідентифікація  

 Безпритульність (бездомність) 

 Статева орієнтація 

Національність 

 Вік 

 Релігія 

 Неповносправність (інвалідність) 

 Політичні погляди 

 Мова 

 Колір шкіри 

Додаткова інформація (заповнювати необов’язково):  

Ім’я офіцера (якщо відомо):   Номер посвідчення (якщо відомо): 

 

Установа, до якої належить офіцер/посадова особа (якщо відомо): 

 

Опишіть контакт з поліцією (продовжіть на наступній сторінці, якщо потрібно):                                                                             
 
 
 

Ім’я:                                                                      Телефон або електронна адреса:                                            
Бажана мова спілкування, якщо не англійська:                                             
Чи Ви особисто були учасником інциденту?    ☐ Так         ☐ Ні  
Чи Ви бажаєте зберегти анонімність?                                ☐  Так         ☐ Ні  

(Не заповнюйте, якщо вищевказана інформація про особу ідентична) 

Дякуємо за оформлення Вашої скарги. Ця частина документу для Вашого зберігання. 

Хто ми такі? Комітет із зв’язків з громадськістю та аналізу даних у системі правоохоронних органів (The Law Enforcement Contacts Policy and 
Data Review committee (LECC)) незалежний комітет у штаті. До складу комітету входять громадяни і фахівці, що призначаються Губернатором 
штату. Метою їх діяльності є забезпечення обліку, а також відповідне реагування, в межах можливого, на скарги проти дискримінаційних дій 
правоохоронних органів штату Орегон. Апарат Комітету складається із фахівців Дослідного Інституту Кримінальної Юстиції при Університеті 
штату Орегон (Criminal Justice Policy Research Institute at Portland State University). 

Наступні кроки: Протягом 5 робочих днів з Вами сконтактує працівник Комітету (LECC). Опишіть інцидент в усіх його подробицях (письмово). 
Ми задаватимемо запитання щодо інциденту, зокрема про офіцера (опис, характеристика), а також про те що сталося. Ваша скарга буде 
скерована до відповідного правоохоронного органу протягом 30 днів для розслідування. Якщо Ви бажаєте анонімності, то інформацію про Ваші 
персональні дані буде видалено. Вашу скаргу може бути також використано з навчальною метою, для  удосконалення тренінгових програм 
Комітету (LECC), а також для річних звітів про його діяльність. У випадку використання Вашої скарги з навчальною мeтою, інформація що 
містить Ваші персональні дані НЕ БУДЕ використовуватися.  
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Опишіть контакт з поліцією: 

 

Поштова адреса:  

LAW ENFORCEMENT CONTACTS POLICY & DATA REVIEW COMMITTEE 

ATTN: CCJ- JUST 
P.O. BOX 751 

PORTLAND, OR 97207 

 

Запрошуємо ознайомитися з нашим вебсайтом http://www.pdx.edu/cjpri/profiling-complaints, зокрема із рубриками: популярні 
запитання, інформація про членів Комітету, а також електронною версією цієї форми. Якщо Ви вважаєте, що внаслідок 
подання скарги Вам щось загрожує, прохання сконтактувати з нами негайно. 

Комітет (LECC) не є слідчим або юридично-консультативним органом. Якщо Вам потрібно вдатися до правових заходів, то для 
одержання інформації про відповідного адвоката, або про доступну правову допомогу звертайтесь до вебсайту Асоціації 
Юристів Орегону (Oregon Bar Association) https://www.osbar.org/public/ris/ або ж телефонуйте: 503-684-3763 (безкоштовний 
номер в Орегоні 800-452-7636).  
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