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SUI اطالعات بیشتر در مورد

 برای اطالع از اخبار، سابقه، آمار، گزارش ها 

و موارد دیگر از وب سایت ما بازدید نمایید.

www.siu.on.ca
دنبال کردن ما در توییتر:

 @SIUOntario

تماس با ما

آدرس پستی:

Special Investigations Unit
5090 Commerce Boulevard

Mississauga, Ontario  L4W 5M4

تلفن محلی:

416-622-OSIU (0748)
تلفن رایگان:

1-800-787-8529

فکس محلی:

416-622-2455

SIU چیست؟

SIU یک سازمان مدنی است که مستقل 
از پلیس عمل می کند بدون ارتباط با دولت 

انتاریو است. این سرویس پلیس نیست 

و ارتباطی با سرویس پلیس در انتاریو 
ندارد. هدف این سازمان انجام تحقیقات 

مستقل از رفتار پلیس در موارد خاص است 

(بخش زیر را مشاهده کنید). هنگامی که 
مدارک کافی وجود داشته باشد، SIU اجازه 

 دارد اتهامات مدنی علیه افسران 

پلیس طرح کند.

 از زمان تأسیس آن در سال 1990، 
هدف SIU این بوده است که از طریق 

اطمینان حاصل کردن از اینکه رفتار 

پلیس تحت تحقیقات مستقل قرار 

می گیرد، اعتماد عموم به انجام صحیح 

وظایف توسط پلیس را تقویت کند.

SIU می تواند در رابطه با 
چه چیزهایی تحقیق کند؟

مدیر SIU می تواند دستور شروع تحقیقات 

 را در وقایع زیر صادر کند، به شرطی که 
این وقایع ناشی از رفتار جنایی یکی از 

مقامات باشد:

مرگ فرد  1

آسیب دیدن جدی فرد  2

شلیک اسلحه به فرد  3

تعرض جنسی به فرد  4



تحقیقات مستقل.

اعتماد عمومی.

برنامه کمک رسانی

برنامه کمک رسانی SIU از طریق مشارکت 

در رویدادها و برنامه های اجتماعی از اقداماتی 
حمایت می کند که در راستای ارتقا شفافیت 

SIU و ایجاد اعتماد در بین جوامع متنوع انتاریو 
در رابطه با اهداف اداره انجام می شود.

 کمیته منابع

 SIUمدیر

کمیسیون منابع مدیر، که ریاست آن 

را مدیر SIU بر عهده دارد، ابزاری کلیدی 
برای SIU در زمینه مشاوره و حمایت 

جامعه است.

برنامه نماینده بومی ها، متیس ها، 

اینویت ها

هماهنگ کننده کمک رسانی با »برنامه 

نماینده بومی ها، متیس ها، اینویت ها« 

همکاری می کند تا فرصت های 

کمک رسانی، آموزش و ایجاد توانمندی 

فرهنگی را شناسایی کند.

 SIU می تواند در رابطه با 
چه کسی تحقیق کند؟

SIU تحقیقات خود را در زمینه رویدادهای 
سراسر انتاریو انجام می دهد، و حوزه قضایی 

آن در  پلیس استانی انتاریو و تمام خدمات 

پلیس منطقه ای و شهری و همچنین پلیس 

پارک های نیاگارا و سرویس محافظتی 

قانون گذاری است.

این بیانگر حدوداً 50 سرویس 

پلیس در سراسر استان با 

 بیش از 26,000 افسر 

پلیس است.

تحقیقات

بازرسان بسیار ماهر SIU همراه با تیمی 

از بازرسان پزشکی قانونی، تحقیقات 
مستقلی را از رویدادها به عمل می آورند.

تحقیقات پزشکی قانونی 

 بازرسان پزشکی قانونی با جمع آوری 

 و تحلیل مدارک فیزیکی، فرایند تحقیقات 
را تکمیل می کنند.

واحد تحقیقات ویژه

آنچه انجام می دهیم

برنامه افراد آسیب دیده

برنامه افراد آسیب دیده کمک و حمایت 

خود را به افراد و خانواده هایی ارائه می دهد 

که مشخص شده است رویدادهایی که 

تحقیقات SIU در مورد آن ها انجام می شود 

بر زندگی آن ها تأثیر گذاشته است.

رابط های رسانه ای

 رابط های رسانه ای اطالعات مرتبط 

و به موقع را از طریق کانال های رسانه ای 
مختلف، شامل رسانه اجتماعی، به اطالع 

عموم مردم می رسانند.


