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SIU کے بارے میں مزید جانیں
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وغیرہ کے لیے ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں…

www.siu.on.ca
Twitter پر ہمیں فالو کریں:

 @SIUOntario

ہم سے رابطہ کریں

ڈاک کا پتہ:

Special Investigations Unit
5090 Commerce Boulevard

Mississauga, Ontario  L4W 5M4

مقامی فون:

416-622-OSIU (0748)
ٹول فری فون:

1-800-787-8529

مقامی فیکس:

416-622-2455

SIU کیا ہے؟

SIU پولیس سے خود مختار اور حکومت 
اونٹاریو سے آزاد ایک سویلین ایجنسی ہے۔ 

یہ پولیس سروس نہیں ہے نہ ہی اس کا 

الحاق اونٹاریو کی کسی پولیس سروس 

سے ہے۔ اس کا مشن مخصوص معامالت 

میں پولیس کے برتاؤ کی آزادانہ تفتیشات 

انجام دینا ہے )نیچے دیکھیں(۔ جہاں کافی 

ثبوت موجود ہو وہاں، SIU کو پولیس 

افسران کے خالف مجرمانہ فرد الزام عائد 

کرنے کی اجازت ہے۔

1990 میں اپنے آغاز کے وقت سے، SIU کا 
مشن یہ یقینی بناتے ہوئے کہ پولیس کا 

برتاؤ آزادانہ تفتیشات کا مستوجب ہے 

پولیس کاری میں عوام کے اعتماد کو 

بڑھانا رہا ہے۔

 SIU کس چیز کی تفتیش کر 
سکتی ہے؟

SIU ڈائریکٹر درج ذیل واقعات میں ایک 
تفتیش انجام دلوا سکتا ہے اگر وہ کسی 

اہلکار کے ذریعے کیے جانے والے مجرمانہ برتاؤ 

کے نتیجے میں پیش آئے ہوں:

کسی فرد کی موت  1

کسی فرد کو سنگین ضرر  2

کسی فرد پر آتشیں اسلحہ نکالنا  3

کسی فرد کے ساتھ جنسی   4

دست درازی



خود مختار تفتیشات۔

کمیونٹی کا اعتماد۔

آؤٹ ریچ پروگرام

کمیونٹی کے پروگراموں اور پریزنٹیشنز میں 

 شرکت کے ذریعے، SIU کا آؤٹ ریچ پروگرام 

SIU کی شفافیت کو فروغ دینے اور دفتر کے کام 
میں اونٹاریو کی متنوع کمیونٹیز میں اعتماد پیدا 

کرنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔

 SIU کے ڈائریکٹر
کی ریسورس کمیٹی

ڈائریکٹر کی ریسورس کمیٹی، جس 
کی سربراہی SIU کے ڈائریکٹر کرتے ہیں، 

کمیونٹی میں مشاورت اور تعاون حاصل 

کرنے میں SIU کے لیے ایک کلیدی آلہ ہے۔

 SIU فرسٹ نیشنز، انوئیٹ، 
میٹیس الئزن پروگرام

آؤٹ ریچ کوآرڈینیٹر فرسٹ نیشنز، 

انوئیٹ، میٹیس الئزن پروگرام کے 

ساتھ کام کرتا ہے تاکہ آؤٹ ریچ، تربیت 

اور ثقافتی لیاقت سازی کے مواقع کی 
شناخت کیا جائے۔

SIU کس کی تفتیش کر سکتی ہے؟

SIU پورے اونٹاریو میں پیش آنے والے واقعات 
کی تفتیش کرتی ہے اور اس کا دائرہ اختیار 

اونٹاریو کی صوبائی پولیس اور تمام 

عالقائی اور بلدیاتی پولیس سروسز پر، 

نیز نیاگرا پارکس پولیس اور لیجسلیٹو 

پروٹیکٹو سروسز پر بھی ہے۔

 یہ پورے صوبہ میں لگ 

بھگ 50 پولیس خدمات کی 

نمائندگی کرتی ہے جن کی تعداد 

 26,000 پولیس افسران 
سے زیادہ ہے۔

تفتیشات

SIU کے انتہائی ہنر مند تفتیش کار فارنسک 
تفتیش کاروں کی ٹیم کے ساتھ ہی واقعات 

کی آزادانہ تفتیشات انجام دیتے ہیں۔

فارنسک تفتیشات 

فارنسک تفتیش کار مادی ثبوت کو اکٹھا 

کر کے اور ان کا تجزیہ کر کے تفتیشی 

عمل کی تکمیل کرتے ہیں۔

خصوصی تفتیشی یونٹ

ہم کیا کرتے ہیں

متاثرہ افراد کے لیے پروگرام

 متاثرہ افراد کے لیے پروگرام 

)Affected Persons Program( ان افراد 
اور فیملیز کو تعاون اور اعانت فراہم کرتا ہے 

جو SIU کی تفتیش کے تحت پیش آنے والے 

واقعات سے متاثر ہوئے ہیں۔

میڈیا تعلقات

میڈیا تعلقات متعدد میڈیا چینلز، 

 بشمول سوشل میڈیا کے ذریعے 

عوام کو بروقت اور متعلقہ معلومات 

فراہم کرتے ہیں۔


