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"ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ" ਦੀ ਰਰਪੋਰਰਿੰਗ, ਜਾਾਂਚ ਅਤੋੇ ਸਮੀਰਿਆ ਲਈ  
ਸਭ ਤੋੋਂ ਵਧੀਆ ਅਰਭਆਸ
ਮੁੱ ਿ ਰਸਧਾਂਤੋ: ਜਾਨਤੋਾ ਪ੍ਰਤੋੀ ਜਾਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਅਤੋੇ ਏਜੰਾਸੀ ਦੀ ਨੀਤੋੀ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਅਤੋੇ ਿ੍ਰੇਰਨੰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਅਤੋੇ ਘਾਤੋਕ ਬਲ ਦੀ ਹਰ ਵਰਤੋੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੋੀ 'ਤੋੇ ਬੰਦੂਕ ਤੋੈਨਾਤੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੋੌਰ 
'ਤੋੇ ਰਰਪੋਰਿ ਕੀਤੋੀ ਜਾਾਵੇਗੀ ਅਤੋੇ ਕਮਾਂਡ ਸਿਾਫ ਤੋੋਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਮੀਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕੀਤੋੀ ਜਾਾਵੇਗੀ।  

ਏਜੰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਡਊਿੀ ਵੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿਾਸ ਸਰਥਤੋੀਆਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਿ ਸਿੇਿਵਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ਼ ਫੋਰਸ ਡੇਿਾ 
ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਕਰਨ (ਰਰਪੋਰਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤੋਾਂ ਬਾਰੇ Revised Code of Washington (RCW, ਵਾਰ਼ੰਿਗਿਨ ਦਾ ਸੋਰਧਆ 
ਕਾਨੰੂਨ) 10.118.030 ਦੇਿੋ)।

ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਿ ਕਰਨਾ
(1)	 ਭਿਸੇ ਵੀ ਤੋਰ੍੍ਹਾਾਂ ਦੇ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਜਾਂ ਘਾਤੋਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿਰ੍ਨ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਰ੍ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤੋੁਰੰ੍ਤੋ ਇਸ ਬਾਰ੍ੇ ਸੂਭਿਤੋ 

ਿਰ੍ਨਗੇ। ਇਹ ਭਿਊਟੀ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ੍ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਭਜਸ ਨੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿੀਤੋੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ੍ ਭਜਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹੋਏ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਭਿ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਨੰੂ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਬਾਰ੍ੇ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟ ਭਦੱਤੋੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ 
ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਨੰੂ ਸੂਭਿਤੋ ਿਰ੍ਨ ਦੇ ਫਰ੍ਜ਼ ਭਵੱਿ, ਭਜਸ ਭਵਅਿਤੋੀ ਉੱਤੋੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਭਵਅਿਤੋੀ 
ਦੁਆਰ੍ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ੍ਾਂ ਦੁਆਰ੍ਾ ਗੈਰ੍-ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਬਹੁਤੋ ਭਜ਼ਆਦਾ ਬਲ ਦੀ ਭ਼ਿਿਾਇਤੋ ਜਾਂ ਦੋ਼ਿ ਵੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

(2)	 ਘਾਤੋਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਨੰੂ ਛੱਿ ਿੇ, ਭਜੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਿੋਲ ਘਾਤੋਿ ਬਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟ-ਭਲਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਟੋਿੋਲ 
ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ੍ ਜੋ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿਰ੍ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੋੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਭਜੱਥੇ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਵਰ੍ਭਤੋਆ 
ਭਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਭ਼ਿਫਟ ਸਮਾਪਤੋ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਪਭਹਲਾਂ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਦੀ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟ ਜਮ੍ਹਾਾਂ ਿਰ੍ਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੋੱਿ ਭਿ ਅਫ਼ਸਰ੍ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ 
ਵਰ੍ਗੇ ਭਿਸੇ ਿਾਰ੍ਨ ਿਰ੍ਿੇ ਇਸ ਿੰਮ ਭਵੱਿ ਦੇਰ੍ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। "ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ" ਦੀ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟ ਿਰ੍ਨ ਭਵੱਿ ਦੇਰ੍ੀ ਦਾ ਿਾਰ੍ਨ ਬਣਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਥਤੋੀਆਂ ਨੰੂ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿੀਤੋਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(a)	 ਭਿਸੇ ਭਵਅਿਤੋੀ ਵੱਲ ਬੰਦੂਿ ਤੋੈਨਾਤੋ ਿਰ੍ਨਾ ਬਲ ਦੀ ਇੱਿ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟ ਿਰ੍ਨਯੋਗ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਹੈ।
(b)	 ਆਭਗਆ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹੱਥਿੜੀ ਪਭਹਨਾਉਣਾ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟ ਿਰ੍ਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ੍, ਜੇਿਰ੍ ਹੱਥਿੜੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰ੍ਦ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੋੇ ਹੱਥਿੜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੱਥਿੜੀ ਪਭਹਨਾਉਣਾ ਦੇ ਿਾਰ੍ਨ ਘਬਰ੍ਾਹਟ, ਜਖਮ, ਸੱਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ੍ ਸੱਟਾਂ ਲਗਦੀਆ ਂ
ਹਨ ਤੋਾਂ ਅਫ਼ਸਰ੍ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿਰ੍ਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(3)	 ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰ੍ੀ
ਅਫ਼ਸਰ੍ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਜਾਂ ਘਾਤੋਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿਰ੍ਨ ਅਤੋੇ ਭਿਸੇ ਬਲ ਦੇ ਭਿਸੇ ਭਵ਼ਿੇ਼ਿ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਰ੍ਣਨੀਤੋੀ ਨੰੂ ਵਰ੍ਤੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਵਆਭਖਆ ਿਰ੍ਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੋੱਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ੍ਨਗੇ। ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟਾਂ ਵਰ੍ਣਨਯੋਗ ਹੋਣੀਆਂ ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਜਸ ਭਵੱਿ ਘਟਨਾ 
ਦੇ ਵੇਰ੍ਭਵਆਂ ਦੀ ਭਵਆਭਖਆ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੋੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਭਵਵਹਾਰ੍ ਲਈ ਸਧਾਰ੍ਨ ਜਾਂ ਅਸਪ਼ਿਟ ਵਾਿਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਨਹੀਂ ਿਰ੍ਨੀ 
ਿਾਹੀਦੀ, ਭਜਵੇਂ ਭਿ "ਲੁਿ-ਛੁਪ ਿੇ ਹਰ੍ਤੋਿ ਿੀਤੋੀ ਗਈ" ਜਾਂ "ਲੜਨ ਦਾ ਰ੍ੁਖ ਅਪਣਾਇਆ"।

"ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ" ਦੀਆਂ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟਾਂ ਭਵੱਿ ਹੇਠ ਭਲਖੀ ਜਾਣਿਾਰ੍ੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ:
(a)	 ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਰ੍ ਜੋ ਉਸ ਿਾਰ੍ਨ ਦੀ ਭਵਆਭਖਆ ਿਰ੍ਦਾ ਹੈ ਭਿ ਅਫ਼ਸਰ੍ ਅਤੋੇ ਭਵਅਿਤੋੀ ਦੇ ਭਵਿਿਾਰ੍ ਝੜਪ ਦੀ ਼ਿੁਰ੍ੂਆਤੋ 

ਭਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ ਭਜਸ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ 'ਤੋੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਭਵਅਿਤੋੀ ਅਤੋੇ ਅਫ਼ਸਰ੍ ਦੀਆਂ ਿਾਰ੍ਵਾਈਆ ਂ
ਜੋ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿਰ੍ਨ ਤੋੋਂ ਪਭਹਲਾਂ ਅਤੋੇ ਉਸ ਦੌਰ੍ਾਨ ਿੀਤੋੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੋੇ ਵਰ੍ਤੋੇ ਗਏ ਬਲ ਦੀ ਖਾਸ ਭਿਸਮ 
ਅਤੋੇ ਮਾਤੋਰ੍ਾ;

(b)	 ਸਭਥਤੋੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਾਂਤੋ ਿਰ੍ਨ ਲਈ ਵਰ੍ਤੋੇ ਗਏ ਜਾਂ ਿੀਤੋੇ ਗਏ ਯਤੋਨ, ਜਾਂ ਸਭਥਤੋੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਾਂਤੋ ਿਰ੍ਨ ਲਈ ਯਤੋਨ ਭਿਉਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤੋੇ ਗਏ;
(c)	 ਹਰ੍ ਵਾਰ੍ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿਰ੍ਨ ਦਾ ਿਾਰ੍ਨ ਅਤੋੇ ਬਲ ਦੀ ਭਿਸਮ, ਇਸ ਭਵੱਿ ਇਹ ਭਨਮਨਭਲਖਤੋ ਿੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਾਮਲ ਹੋ 

ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ੍ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋੱਿ ਹੀ ਸੀਭਮਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਅਫ਼ਸਰ੍ ਜਾਂ ਭਿਸੇ ਹੋਰ੍ ਭਵਅਿਤੋੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਖਤੋਰ੍ਾ ਜਾਂ 
ਇਹ ਯਿੀਨ ਹੋਣਾ ਭਿ ਭਜਸ ਭਵਅਿਤੋੀ ਉੱਤੋੇ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਹੋ ਰ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਿੋਲ ਿੋਈ ਹਭਥਆਰ੍ ਹੈ;

(d)	 ਿੀ ਿੋਈ ਹੋਰ੍ ਬਲ ਜਾਂ ਗੈਰ੍-ਬਲ ਵਾਲੇ ਰ੍ਣਨੀਤੋਿ ਭਵਿਲਪ ਉਪਲਬਧ ਸਨ;
(e)	 ਉਹ ਤੋਰ੍ੀਿਾ ਭਜਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਾਹਰ੍ ਿੀਤੋੀ ਸੀ;
(f)	 ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿਰ੍ਨ ਤੋੋਂ ਪਭਹਲਾਂ ਭਦੱਤੋੀ ਗਈ ਿੇਤੋਾਵਨੀ ਅਤੋੇ ਆਭਗਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰ੍ਨ ਲਈ ਭਦੱਤੋਾ ਭਗਆ ਸਮਾਂ, 

ਜਾਂ ਜੇ ਿੋਈ ਿੇਤੋਾਵਨੀ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਭਦੱਤੋਾ ਭਗਆ ਤੋਾਂ ਉਸਦਾ ਿਾਰ੍ਨ;
(g)	 ਘਟਨਾ ਭਵੱਿ ਼ਿਾਮਲ ਅਤੋੇ ਗਵਾਹ ਅਫ਼ਸਰ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੋੇ ਏਜੰਸੀਆਂ;
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(h)	 ਨਾਗਭਰ੍ਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੋੇ ਸੰਪਰ੍ਿ ਜਾਣਿਾਰ੍ੀ;
(i)	 ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਫ਼ਸਰ੍ ਦੀ ਸਭਥਤੋੀ (ਭਜਵੇਂ: ਵਰ੍ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਦੇ ਿੱਪੜੇ, ਭਨ਼ਿਾਨਬੱਧ ਜਾਂ ਭਨ਼ਿਾਨ ਰ੍ਭਹਤੋ ਵਾਹਨ, ਇਿੱਲੇ 

ਜਾਂ ਭਿਸੇ ਹੋਰ੍ ਅਫ਼ਸਰ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ);
(j)	 ਉਸ ਭਵਅਿਤੋੀ ਬਾਰ੍ੇ ਜਾਣਿਾਰ੍ੀ ਭਜਸ ਉੱਤੋੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਭਵੱਿ ਨਾਮ, ਉਮਰ੍, ਭਲੰਗ, ਜਾਤੋੀ ਅਤੋੇ 

ਨਸਲ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ, ਜੇਿਰ੍ ਪਤੋਾ ਹੋਵੇ;
(k)	 ਉਸ ਭਵਅਿਤੋੀ ਦਾ ਆਿਾਰ੍ ਅਤੋੇ ਿੱਦ ਿਾਠੀ ਭਜਸ 'ਤੋੇ ਅਫ਼ਸਰ੍ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਸੀ;
(l)	 ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿੋਈ ਸਬੂਤੋ ਹੈ ਭਿ ਭਜਸ ਭਵਅਿਤੋੀ ਉੱਤੋੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਭਵਵਹਾਰ੍ਿ ਭਸਹਤੋ ਸੰਿਟ 

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ੍ ਭਰ੍ਹਾ ਸੀ;
(m)	 ਉਸ ਭਵਅਿਤੋੀ ਦੀਆਂ ਭਵ਼ਿੇ਼ਿਤੋਾਵਾਂ ਅਤੋੇ ਸਭਥਤੋੀ ਬਾਰ੍ੇ ਹੋਰ੍ ਜਾਣਿਾਰ੍ੀ ਭਜਸ ਉੱਤੋੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਸੀ, 

ਭਜਸ ਭਵੱਿ ਇਹ ਸ਼ਾਾਮਲ ਹੈ ਭਿ ਉਹ ਗਰ੍ਭਵਤੋੀ, ਨਾਬਾਲਗ, ਜਾਂ ਿਮਜ਼ੋਰ੍ ਜਾਪ ਰ੍ਹੇ ਸਨ; ਭਿਸੇ ਭਵਿਾਰ੍ ਜਾਂ 
ਅਪਾਹਜਤੋਾ ਦੇ ਭਸ਼ਾਿਾਰ੍ ਸਨ; ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਾ ਦਾ ਸੀਭਮਤੋ ਭਗਆਨ ਸੀ; ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਭਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 
ਭਵੱਿ ਸਨ; 

(n)	 ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਭਹਰ੍ਾਸਤੋ ਭਵੱਿ ਲੈਣ, ਭਗ੍ਰਫਤੋਾਰ੍ੀ ਿਰ੍ਨ ਜਾਂ ਿਾਨੰੂਨੀ ਿਾਰ੍ਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰ੍ਥਨ ਿਰ੍ਨ ਵਾਲੇ ਤੋੱਥ;
(o)	 ਿੀ ਬੈਿਅੱਪ ਜਾਂ ਹੋਰ੍ ਸਰ੍ੋਤੋਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੋੀ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੋੇ ਜੇਿਰ੍ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਸੀ ਤੋਾਂ ਉਹ ਿਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ;
(p)	 ਅਫ਼ਸਰ੍ ਨੰੂ, ਭਜਸ ਭਵਅਿਤੋੀ 'ਤੋੇ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਵਰ੍ਭਤੋਆ ਭਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੰੂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ 

ਦੀਆਂ ਭ਼ਿਿਾਇਤੋਾਂ ਦਾ ਵੇਰ੍ਵਾ;
(q)	 ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੋ ੇਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਫਸਟ ਏਿ ਅਤੇੋ ਿਾਿਟਰ੍ੀ ਸਹਾਇਤੋਾ, ਜੇਿਰ੍ ਅਫ਼ਸਰ੍ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰ੍ ੇਪਤੋਾ ਹੈ; ਅਤੋੇ
(r)	 ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਨੰੂ ਭਦੱਤੋੀ ਸੂਿਨਾ ਅਤੋੇ ਿੀ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੋੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਿੀ ਘਟਨਾ ਤੋੋਂ ਪਭਹਲਾਂ 

ਜਾਂ ਦੌਰ੍ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਿੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
(4)	 Electronic	Control	Weapon	(ECW, ਇਲੈਿਟ੍ਰਾਭਨਿ ਿੰਟਰ੍ੋਲ ਵੈਪਨ) ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿਰ੍ਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ੍ ਭਨਮਨਭਲਖਤੋ ਜਾਣਿਾਰ੍ੀ 

ਵੀ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿਰ੍ਨਗੇ:
(a)	 ECW ਭਨਰ੍ਮਾਤੋਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਿਲ, ਸੀਰ੍ੀਅਲ ਨੰਬਰ੍;
(b)	 ECW ਨੰੂ ਭਿੰਨੀ ਵਾਰ੍ ਅਤੋੇ ਿੁੱਲ ਭਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਲਾਇਆ ਭਗਆ ਸੀ;
(c)	 ਵਰ੍ਤੋੇ ਗਏ ਮੋਿ ਦੀ ਭਿਸਮ (ਅਸਾਧਾਰ੍ਨ ਹਾਲਾਤੋਾਂ ਭਵੱਿ ਪਰ੍ੋਬ ਜਾਂ ਿਰ੍ਾਈਵ ਸਟਨ);
(d)	 ਪਰ੍ਬੋ/ECW ਭਵਅਿਤੋੀ ਦੇ ਭਿਸ ਭਾਗ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੋ ੇਜੇਿਰ੍ ਪਰ੍ਬੋ ਭਿਸ ੇਿੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੋਾਂ ਇਸ ਿੱਪੜੇ ਦੀ 

ਭਿਸਮ, ਅਤੋ;ੇ
(e)	 ਹਭਥਆਰ੍ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ਼ਿੀਲਤੋਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰ੍ਨ ਲਈ ਢੁੱਿਵੀਂ ਜਾਣਿਾਰ੍ੀ (ਭਜਵੇਂ ਭਿ, ਿੀ ਪਰ੍ੋਬ ਦਾ ਭਵਅਿਤੋੀ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰ੍ਿ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੋਾਂ ਭਿਉਂ ਨਹੀਂ - ਉਦਾਹਰ੍ਨ ਲਈ, ਭਵਅਿਤੋੀ ਦੇ ਭਾਰ੍ੀ ਿੱਪਭੜਆਂ ਿਰ੍ਿੇ, 
ਭਵਅਿਤੋੀ ਬਹੁਤੋ ਦੂਰ੍ ਹੋਣ ਿਰ੍ਿੇ, ਆਭਦ)।

(5)	 ਗਵਾਹ ਅਫ਼ਸਰ੍ ਆਪਣੀ ਜਾਂਿ ਅਤੋੇ ਿਾਰ੍ਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿਰ੍ਦੇ ਹੋਏ ਵਰ੍ਣਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ੍ਨਗੇ। 
(6)	 ਿਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਿਰ੍ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਟੇਟਵਾਈਿ ਯੂਜ਼ ਆਫ਼ ਫੋਰ੍ਸ ਿੇਟਾ ਿਲੈਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰ੍ਾਮ ਨੰੂ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਅਤੋੇ ਘਾਤੋਿ ਬਲ 

ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰ੍ੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਿਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ੍ਨਗੀਆਂ।  (RCW	10.118.030). 

ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਅਤੋੇ ਸਮੀਰਿਆ ਕਰਨਾ
(1)	 ਭਜਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਵੱਿ ਭਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤੋ, ਗੰਭੀਰ੍ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੋ ਭਜ਼ਆਦਾ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰ ਿਦਾ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਿਾਨੰੂਨ 

ਲਾਗੂ ਿਰ੍ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਇਰ੍ੈਿਟਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਸਥਾਭਪਤੋ ਪ੍ਰਭਿਭਰ੍ਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ੍ ਤੋੁਰੰ੍ਤੋ Office	of	Independent	
Investigations (ਸੁਤੰੋਤੋਰ੍ ਜਾਂਿ ਦੇ ਦਫ਼ਤੋਰ੍) ਨਾਲ ਸੰਪਰ੍ਿ ਿਰ੍ਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ (RCW	43.102.120)।

(2)	 ਭਜਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਜਸ ਭਵੱਿ ਭਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿਰ੍ਨ ਦੇ ਨਤੋੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਵਅਿਤੋੀ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਭ਼ਿਿਾਇਤੋ (ਥੋੜ੍ਹਾੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਅਰ੍ਾਮੀ ਨਹੀਂ) ਹੁੰ ਦੀ, ਹਸਪਤੋਾਲ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਤੋੀ ਿਰ੍ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਿਸੇ ਭਵਅਿਤੋੀ 
ਦੀ ਮੌਤੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਤੋੁਰੰ੍ਤੋ ਢੁੱਿਵੇਂ ਿਮਾਂਿ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰ੍ੇ ਸੂਭਿਤੋ ਿਰ੍ਨਗੇ।

(3)	 ਇੱਿ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਭਜਸਨੇ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿੀਤੋੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਲ ਵਰ੍ਤੋਣ 
ਭਨਰ੍ਦੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਦੇ਼ਿ ਭਦੱਤੋੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਾਂਿ ਜਾਂ ਸਮੀਭਖਆ ਿਰ੍ਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਦੇ ਿਾਰ੍ਜ ਅਤੋੇ 
ਭਜੰ਼ਮੇਵਾਰ੍ੀਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਭਨਭਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਭਜਹੀ ਸਭਥਤੋੀ ਪੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਅਭਜਹੇ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਨੰੂ ਜਾਂਿ ਜਾਂ ਸਮੀਭਖਆ ਿਰ੍ਨ 
ਵਾਲੇ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਦੇ ਿੰਮ ਅਤੋੇ ਭਜੰ਼ਮੇਵਾਰ੍ੀਆਂ ਭਨਭਾਉਣ ਲਈ ਭਨਯੁਿਤੋ ਿੀਤੋਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨਾ ਭਵੱਿ ਸ਼ਾਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
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(4)	 ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਦੀਆਂ ਭਜੰ਼ਮੇਵਾਰ੍ੀਆਂ: ਜਾਂਿ

ਜਦੋਂ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਬਾਰ੍ੇ ਸੂਭਿਤੋ ਿੀਤੋਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਨੰੂ ਤੋੁਰੰ੍ਤੋ ਮੌਿੇ 'ਤੋੇ ਪਹੁੰ ਿਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਿਰ੍ ਉਹ 
ਇਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੋੇ ਉਸਨੰੂ ਢੁੱਿਵੀਂ ਜਾਂਿ ਿਰ੍ਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਸਵਾਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਨੰੂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ੍ ਦੇ 
ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਬਾਰ੍ੇ ਸੂਭਿਤੋ ਿੀਤੋਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਭਿ ਘੱਟ ਪੱਧਰ੍ ਦੇ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਨੰੂ ਵੀ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ 
ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਅਤੋੇ ਉਸਦੀ ਸਮੀਭਖਆ ਿੀਤੋੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ੍ ਜਦੋਂ ਭਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰ੍ਾਨ ਭਸਰ੍ਫ਼ ਘੱਟ ਪੱਧਰ੍ ਦੇ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ 
ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤੋਾਂ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂਿ ਿਰ੍ਨ ਲਈ ਮੌਿੇ 'ਤੋੇ ਪਹੁੰ ਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰ੍ੂਰ੍ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।  

ਘੱਟ ਪੱਧਰ੍ ਦੇ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਲਈ, ਜੇਿਰ੍ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਮੌਿੇ ਉੱਤੋੇ ਤੋੁਰੰ੍ਤੋ ਪਹੁੰ ਿਣ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤੋਾਂ ਉਸਨੰੂ ਇਸਦਾ ਿਾਰ੍ਨ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿਰ੍ਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਅਭਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਜਹਨਾਂ ਭਵੱਿ ਘਾਤੋਿ ਬਲ ਼ਿਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਹੇਠਾਂ ਭਦੱਤੋੇ ਿਦਮਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰ੍ਾ ਿਰ੍ਨ 
ਲਈ ਭਜੰ਼ਮੇਵਾਰ੍ ਹੈ:
(a)	 ਮੌਿੇ ਨੰੂ ਸੁਰ੍ੱਭਖਅਤੋ ਬਣਾਓ ਅਤੋੇ ਭਵਵਸਭਥਤੋ ਿਰ੍ੋ।
(b)	 ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਭਿ ਸਾਰ੍ੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਭਸਰ੍ ਿਾਿਟਰ੍ੀ ਸਹਾਇਤੋਾ ਭਮਲੇ।
(c)	 ਉਹਨਾਂ ਸਾਰ੍ੇ ਅਫ਼ਸਰ੍ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰ੍ੋ ਜੋ ਘਟਨਾ ਭਵੱਿ ਼ਿਾਮਲ ਸਨ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸਨ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰ੍ਣ 

ਦੌਰ੍ਾਨ ਮੌਿੇ 'ਤੋੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਭਵੱਿ ਼ਿਾਮਲ ਅਤੋੇ ਉਸਦੇ ਗਵਾਹ ਅਫ਼ਸਰ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤੋਾਂ ਬਾਰ੍ੇ 
ਿਰ੍ਿਾ ਿਰ੍ੋ, ਅਤੋੇ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਭਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭ਼ਿਫਟ ਸਮਾਪਤੋ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਪਭਹਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰ੍ਾ ਲੈਣ, 
ਜਦੋਂ ਤੋੱਿ ਭਿ ਅਫ਼ਸਰ੍ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਰ੍ਗੇ ਭਿਸੇ ਿਾਰ੍ਨ ਿਰ੍ਿੇ ਇਸ ਿੰਮ ਭਵੱਿ ਦੇਰ੍ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।

(d)	 ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਭਵੱਿ ਉਸ ਭਵਅਿਤੋੀ ਦਾ ਇੰਟਰ੍ਭਵਊ ਲੈਣ ਦੀ ਿੋਭ਼ਿ਼ਿ ਿਰ੍ੋ ਭਜਸ ਉੱਤੋੇ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ 
ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੋੇ ਜੇਿਰ੍ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤੋਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਮਰ੍ਾਂਿਾ ਅਭਧਿਾਰ੍ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਿਰ੍ਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰ੍ਭਵਊ 
ਨੰੂ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿਰ੍ੋ।

(e)	 ਨਾਗਭਰ੍ਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰ੍ੋ। ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਭਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੰੂ ਭਹਰ੍ਾਸਤੋ ਭਵੱਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਜੇ ਗਵਾਹ ਘਟਨਾ 
ਸਥਾਨ 'ਤੋੇ ਰ੍ਭਹਣ ਤੋੋਂ ਇਨਿਾਰ੍ ਿਰ੍ਦਾ ਹੈ ਤੋਾਂ ਿੋਈ ਰ੍ੁਿਾਵਟ ਖੜ੍ਹਾੀ ਨਹੀਂ ਿਰ੍ਨਗੇ; ਹਾਲਾਂਭਿ, ਗਵਾਹ ਦਾ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਵੇਰ੍ਵਾ, 
ਸੰਪਰ੍ਿ ਜਾਣਿਾਰ੍ੀ, ਹੋਰ੍ ਪਛਾਣਪੱਤੋਰ੍ (ਉਦਾਹਰ੍ਨ ਲਈ, ਿ੍ਰਾਈਵਰ੍ ਲਾਇਸੰਸ), ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੋੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਭਬਆਨਾਂ 
ਨੰੂ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿੀਤੋਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(f)	 ਸੱਟਾਂ ਬਾਰ੍ੇ ਜਾਣਿਾਰ੍ੀ ਅਤੋੇ ਫਸਟ ਏਿ ਸਹਾਇਤੋਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ੍ਨ ਜਾਂ ਲੈਣ ਤੋੋਂ ਇਨਿਾਰ੍ ਿਰ੍ਨ ਬਾਰ੍ੇ ਜਾਣਿਾਰ੍ੀ ਨੰੂ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ 
ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿਰ੍ੋ।

(g)	 ਸਾਰ੍ੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਭਵਆਂ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਭਖੱਿੋ, ਇਸ ਭਵੱਿ, ਉਹ ਭਵਅਿਤੋੀ ਭਜਸ 'ਤੋੇ ਬਲ ਵਰ੍ਭਤੋਆ ਭਗਆ ਹੈ ਉਸ 
ਨੰੂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਤੋੇ ਅਫ਼ਸਰ੍ਾਂ ਨੰੂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ।

(h)	 ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੋਾਂ ਰ੍ੋ਼ਿਨੀ, ਮੌਸਮ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਭਥਤੋੀ, ਿਵਰ੍ ਦੇ ਭਬੰਦੂ, ਜਾਂ ਹੋਰ੍ ਸੰਬੰਭਧਤੋ ਜਾਣਿਾਰ੍ੀ ਨੰੂ ਦਰ੍ਸਾਉਣ 
ਲਈ ਮੌਿੇ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਭਖੱਿੋ।

(i)	 ਜੇਿਰ੍ ਅਫ਼ਸਰ੍ਾਂ ਨੇ ਸਰ੍ੀਰ੍ 'ਤੋੇ ਪਭਹਨਣ ਵਾਲੇ ਿੈਮਰ੍ੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਤੋਾਂ ਘਟਨਾ ਦੌਰ੍ਾਨ ਵਰ੍ਤੋੇ ਗਏ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਭਧਤੋ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿਰ੍ੋ ਅਤੋੇ ਉਸਦੀ ਸਮੀਭਖਆ ਿਰ੍ੋ।

(j)	 ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਭਿ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਭਧਤੋ ਸਾਰ੍ੇ ਸਬੂਤੋਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਤੋਰ੍ 
ਅਤੋੇ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿੀਤੋਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

i.	 ਭਿਸੇ ਵੀ ਤੋੀਜੀ-ਭਧਰ੍ ਦੀ ਵੀਿੀਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰ੍ੋ ਭਜਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਿੈਪਿਰ੍ ਿੀਤੋਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਵੱਿ 
ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੋੇ ਮੌਜੂਦ ਭਨਗਰ੍ਾਨੀ ਿੈਮਰ੍ੇ ਅਤੋੇ ਭਨੱਜੀ ਘਰ੍ਾਂ ਦੇ ਿੈਮਰ੍ੇ ਸ਼ਾਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ 
ਜਾਣਿਾਰ੍ੀ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ਾਂ ਭਵੱਿ ਨੋਟ ਿਰ੍ੋ ਅਤੋੇ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿਰ੍ਨ ਦੀ ਿੋਭ਼ਿ਼ਿ ਿਰ੍ੋ। ਜੇਿਰ੍ ਤੋੁਸੀਂ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਣ ਜਾਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿਰ੍ਨ ਭਵੱਿ ਅਸਮਰ੍ੱਥ ਹੋ, ਤੋਾਂ ਇਸ ਦਾ ਿਾਰ੍ਨ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿਰ੍ੋ। ਜੇਿਰ੍ ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ, ਤੋਾਂ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿਰ੍ੋ ਭਿ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਭਆ। 

ii.	 ECW ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿਰ੍ਨ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਾਰ੍ਤੋਸੂ, ਪਰ੍ਬੋ, ਲੀਿ ਅਤੋ ੇECW ਿਾਟਾ ਿਾਊਨਲੋਿ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆਂ ਇਿੱਤੋਰ੍ ਿਰ੍।ੋ
(k)	 ਉਹਨਾਂ ਿਾਿਟਰ੍ੀ ਿਰ੍ਮਿਾਰ੍ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰ੍ੋ ਭਜਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਅਿਤੋੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ੍ ਦੀ ਜਾਂਿ ਿੀਤੋੀ ਸੀ ਜਾਂ ਿਾਿਟਰ੍ੀ 

ਸਹਾਇਤੋਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੋੀ ਸੀ।
(l)	 ਭਿਸ ੇਵੀ ਦੁਰ੍ਭਵਹਾਰ੍ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰ੍ਾਭਧਿ ਭਵਵਹਾਰ੍ ਦੀ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟ ਤੋਰੰੁ੍ਤੋ ਢੁੱਿਵੇਂ ਿਮਾਂਿ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿਰ੍ਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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(5)	 ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਦੀਆਂ ਭਜੰ਼ਮੇਵਾਰ੍ੀਆਂ: ਸਮੀਭਖਆ
(a)	 ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰ੍ੇ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੋੇ ਸਬੂਤੋਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰ੍ਨਤੋਾ, ਸਟੀਿਤੋਾ ਅਤੋੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤੋਾ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ 

ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਭਸਰ੍ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਭਖਆ ਿਰ੍ੇਗਾ। ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿਰ੍ਨਗੇ ਭਿ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਭਖਆ ਦੌਰ੍ਾਨ ਭਿਹੜੀਆਂ ਿਾਰ੍ਵਾਈਆਂ ਿੀਤੋੀਆਂ ਸਨ (ਉਦਾਹਰ੍ਨ ਲਈ, ਸਾਰ੍ੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟਾਂ, 
ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰ੍ਾ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿੀਤੋੇ ਵੀਿੀਓ, ਤੋੀਜੀ-ਭਧਰ੍ ਦੀ ਵੀਿੀਓ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਭਬਆਨਾਂ, ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਜਾਂਿ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ੍ 
ਜਾਣਿਾਰ੍ੀ ਜਾਂ ਭਨਰ੍ੀਖਣ ਦੀ ਸਮੀਭਖਆ)।

(b)	 ਹੋਰ੍ ਵੇਰ੍ਵੇ ਜਾਂ ਸਪ਼ਿਟੀਿਰ੍ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿਰ੍ਨ ਲਈ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰ੍ੀ ਜਾਂ ਅਢੁੱਿਵੀਂ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟਾਂ 
ਵਾਪਸ ਭੇਜੇਗਾ।

(c)	 ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਇੱਿ ਼ਿੁਰ੍ੂਆਤੋੀ ਭਲਖਤੋੀ ਭਸਫ਼ਾਰ੍ਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ਾ ਿਰ੍ੇਗਾ ਭਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨੀਤੋੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰ੍ਦੀ 
ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਨੀਤੋੀ, ਭਸਖਲਾਈ, ਰ੍ਣਨੀਤੋਿ, ਸੁਪਰ੍ਵੀਜ਼ਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੋੇ ਤੋਾਲਮੇਲ, ਬਲ ਦੇ ਭਵਿਲਪਾਂ 
ਦੀ ਿੋਣ, ਉਪਿਰ੍ਣ, ਅਤੋੇ ਘਟਨਾ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰ੍ਵੱਈਏ ਅਤੋੇ ਘਟਨਾ ਦੁਆਰ੍ਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰ਼੍ਿਨ ਦੇ ਮੁੱਭਦਆਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਿਰ੍ਨਗੇ ਅਤੋੇ ਇਹਨਾਂ ਭਿੰਤੋਾਵਾਂ ਅਤੋੇ ਭਸਫ਼ਾਰ਼੍ਿਾਂ ਨੰੂ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿਰ੍ਨਗੇ।

(d)	 ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਦੀ ਸਮੀਭਖਆ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤੋੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰ੍ਾ ਿਰ੍ਨਗੇ ਅਤੋੇ ਿਮਾਂਿ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸਮੀਭਖਆ 
ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਿਣ, ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਦੀਆਂ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟਾਂ ਅਤੋੇ ਜਾਂਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ੍ਨਗੇ। 

(6)	 ਿਮਾਂਿ ਸਮੀਭਖਆ
(a)	 ਿਮਾਂਿ ਦੀ ਲੜੀ ਭਵੱਿ ਹਰ੍ੇਿ ਸਮੀਭਖਅਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਦੀਆਂ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟਾਂ ਅਤੋੇ ਜਾਂਿ ਦੀ ਸਟੀਿਤੋਾ, ਸੰਪੂਰ੍ਨਤੋਾ ਅਤੋੇ 

ਸਮਾਂਬੱਧਤੋਾ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਜੰ਼ਮੇਵਾਰ੍ ਹੈ। ਹਰ੍ੇਿ ਸਮੀਭਖਅਿ ਆਪਣੀ ਰ੍ਾਏ ਨੰੂ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ 
ਿਰ੍ੇਗਾ ਭਿ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨੀਤੋੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ੍ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੋੇ ਨੀਤੋੀ, ਭਸਖਲਾਈ, 
ਰ੍ਣਨੀਤੋਿ, ਉਪਿਰ੍ਣ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਭਦਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰ੍ਨਗੇ ਅਤੋੇ ਇਹਨਾਂ ਭਿੰਤੋਾਵਾਂ ਅਤੋੇ 
ਭਸਫ਼ਾਰ਼੍ਿਾਂ ਨੰੂ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿਰ੍ਨਗੇ।

(b)	 ਅੰਤੋ ਭਵੱਿ, ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਭਨਯੁਿਤੋ ਿੀਤੋਾ ਭਵਅਿਤੋੀ ਇਹ ਭਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤੋ ਿਰ੍ੇਗਾ ਭਿ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਏਜੰਸੀ 
ਦੀ ਨੀਤੋੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ੍ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੋੇ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਭਿ ਨੀਤੋੀ, ਭਸਖਲਾਈ, ਰ੍ਣਨੀਤੋਿ, ਸੁਪਰ੍ਵੀਜ਼ਨ, 
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੋੇ ਤੋਾਲਮੇਲ, ਬਲ ਦੇ ਭਵਿਲਪਾਂ ਦੀ ਿੋਣ, ਉਪਿਰ੍ਣ, ਅਤੋੇ ਘਟਨਾ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰ੍ਵੱਈਏ ਅਤੋੇ ਘਟਨਾ 
ਦੁਆਰ੍ਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰ਼੍ਿਨ ਦੇ ਮੁੱਭਦਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਿੀਤੋਾ ਭਗਆ ਹੋਵੇ।

(c)	 ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਭਿ ਭਜਸ ਭਵਅਿਤੋੀ ਉੱਤੋੇ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ੍ ਭਵਅਿਤੋੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 
ਿੀਤੋੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁਰ੍ਭਵਹਾਰ੍ ਦੀਆਂ ਭ਼ਿਿਾਇਤੋਾਂ ਨੰੂ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿੀਤੋਾ ਭਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੋੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ 
ਭ਼ਿਿਾਇਤੋ ਪ੍ਰਭਿਭਰ੍ਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ੍ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਿੀਤੋੀ ਜਾਵੇ।

(d)	 ਜੇਿਰ੍ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਦੀ ਸਮੀਭਖਆ ਅਪਰ੍ਾਭਧਿ ਭਵਵਹਾਰ੍ ਜਾਂ ਨੀਤੋੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋ਼ਿ ਨੰੂ ਦਰ੍ਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਿਮਾਂਿ 
ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਉਭਿਤੋ ਸੂਿਨਾਵਾਂ ਅਤੋੇ ਰ੍ੈਫਰ੍ਲ ਜਾਰ੍ੀ ਿਰ੍ਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਜਸ ਭਵੱਿ RCW	43.101.135 ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ੍ Criminal	Justice	Training	Commission (CJTC, ਵਾਭ਼ੰਿਗਟਨ ਸਟੇਟ ਭਿ੍ਰਮੀਨਲ ਜਸਭਟਸ ਟਰ੍ੇਭਨੰਗ 
ਿਭਮ਼ਿਨ) ਨੰੂ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟ ਿਰ੍ਨਾ ਵੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ।

(7)	 ਟ੍ਰੇਭਨੰਗ ਸਮੀਭਖਆ

ਇੱਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਭਨੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਿਟਰ੍ ਰ੍ੁਝਾਨਾਂ ਨੰੂ ਭਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤੋ ਿਰ੍ਨ ਅਤੋੇ ਸੇਵਾ-ਅਧੀਨ ਿਰ੍ਮਿਾਰ੍ੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਭਨੰਗ ਦੇ ਭਵਿਾਸ ਲਈ 
ਮਾਰ੍ਗਦਰ਼੍ਿਨ ਿਰ੍ਨ ਲਈ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰ੍ੀਆਂ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਭਖਆ ਿਰ੍ੇਗਾ।

(8)	 ਘਾਤੋਿ ਫੋਰ੍ਸ ਦੀ ਪ੍ਰ਼ਿਾਸਭਨਿ ਜਾਂਿ 

ਿੈਪਟਰ੍ 43.102	RCW ਦੁਆਰ੍ਾ ਸਥਾਭਪਤੋ Office	of	Independent	Investigations (ਸੁਤੰੋਤੋਰ੍ ਜਾਂਿ ਦੇ ਦਫ਼ਤੋਰ੍) 
ਜਾਂ Washington	Administrative	Code	(WAC,	ਵਾਭ਼ੰਿਗਟਨ ਪ੍ਰ਼ਿਾਸਭਨਿ ਿੋਿ)	139-12 ਦੁਆਰ੍ਾ ਸਥਾਭਪਤੋ Independent	
Investigative	Team (ਸੁਤੰੋਤੋਰ੍ ਜਾਂਿ ਟੀਮ) ਦੁਆਰ੍ਾ ਸੰਿਾਭਲਤੋ, ਘਾਤੋਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਵੱਿ ਼ਿਾਮਲ ਅਫ਼ਸਰ੍ 
ਦੀ ਅਪਰ੍ਾਭਧਿ ਜਾਂਿ ਤੋੋਂ ਅਲੱਗ, ਅਪਰ੍ਾਭਧਿ ਜਾਂਿ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਟਨਾ ਭਵੱਿ ਼ਿਾਮਲ ਏਜੰਸੀ ਸਮੇਂ ਭਸਰ੍ ਪ੍ਰ਼ਿਾਸਭਨਿ ਜਾਂਿ ਿਰ੍ੇਗੀ 
ਅਤੋੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨੀਤੋੀ ਅਤੋੇ ਪ੍ਰਭਿਭਰ੍ਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤੋ ਿਰ੍ਨ ਲਈ ਘਾਤੋਿ ਬਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਦੀ ਸਮੀਭਖਆ ਿਰ੍ੇਗੀ ਅਤੋੇ ਟ੍ਰੇਭਨੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ੍ੂਰ੍ਤੋਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰ੍ੇਗੀ।  ਪ੍ਰ਼ਿਾਸਭਨਿ ਜਾਂਿ ਪੂਰ੍ੀ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਟਨਾ ਭਵੱਿ 
਼ਿਾਮਲ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ Serious	Incident	Review	Board (ਗੰਭੀਰ੍ ਘਟਨਾ ਸਮੀਭਖਆ ਬੋਰ੍ਿ) ਨੰੂ ਸੱਦਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.101.135
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Serious Incident Review Board 

ਿਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਿਰ੍ਨ ਵਾਲੀ ਹਰ੍ੇਿ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ੍ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਭਖਆ ਿਰ੍ਨ ਲਈ ਇੱਿ Serious	Incident	Review	Board	(ਗੰਭੀਰ੍ 
ਘਟਨਾ ਸਮੀਭਖਆ ਬੋਰ੍ਿ) ਿਾਇਮ ਰ੍ੱਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਜਸ ਭਵੱਿ ਘਾਤੋਿ ਬਲ ਦੀ ਹਰ੍ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਅਤੋੇ ਅਭਜਹੀ ਿੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ ਭਜਸ 
ਭਵੱਿ ਭਿਸੇ ਭਵਅਿਤੋੀ ਦੀ ਭਹਰ੍ਾਸਤੋ ਦੌਰ੍ਾਨ ਮੌਤੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਭਖਆ ਦਾ ਉਦੇ਼ਿ ਘਟਨਾ ਦਾ ਭਨਰ੍ਪੱਖ ਤੋੌਰ੍ 'ਤੋੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰ੍ਿੇ (1) ਇਹ 
ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਭਿ ਅਫ਼ਸਰ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਧਿਾਰ੍ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿਾਨੰੂਨੀ ਤੋੌਰ੍ 'ਤੋੇ ਅਤੋੇ ਅਭਜਹੇ ਤੋਰ੍ੀਿੇ ਨਾਲ ਿੀਤੋੀ ਸੀ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, 
ਭਸਖਲਾਈ, ਅਤੋੇ ਨੀਤੋੀ ਦੇ ਅਨੁਿੂਲ ਹੈ ਅਤੋੇ (2) ਿੀ ਭਿਸੇ ਭਿਸਮ ਟ੍ਰੇਭਨੰਗ ਜਾਂ ਨੀਤੋੀ ਭਵੱਿ ਤੋਬਦੀਲੀ ਿਰ੍ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਹ ਅੰਦਰ੍ੂਨੀ ਸਮੀਭਖਆ ਪ੍ਰਭਿਭਰ੍ਆ, Office	of	Independent	Investigations,	Independent	Investigative	Team, ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਿ 
ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਿਣ ਦਾ ਅਭਧਿਾਰ੍ ਰ੍ੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ੍ ਬਾਹਰ੍ੀ ਇਿਾਈ ਦੁਆਰ੍ਾ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਭਿਸੇ ਹੋਰ੍ ਜਾਂਿ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਏਜੰਸੀ ਲੀਿਰ੍ਭ਼ਿਪ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਦੀ ਭਿਸੇ ਵੀ ਤੋਰ੍੍ਹਾਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਵਰ੍ਗੀਆਂ ਸਭਥਤੋੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਭਖਆ ਿਰ੍ਨ ਲਈ Serious	
Incident	Review	Board ਨੰੂ ਸੱਭਦਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।  

(1)	 ਗਠਨ 
ਭਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਬੋਰ੍ਿ ਭਵੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਨਮਨਭਲਖਤੋ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ:  
(a)	 ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਲੀਿਰ੍ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਿ ਦਰ੍ਜੇ ਦੇ ਿਰ੍ਮਿਾਰ੍ੀ;
(b)	ਇੱਿ ਹੋਰ੍ ਿਮਾਂਿ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ੍ ਜਾਂ ਿਰ੍ਮਿਾਰ੍ੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਭਵੱਿ ਼ਿਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ;
(c)	 ਟ੍ਰੇਭਨੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਰ੍ਮਿਾਰ੍ੀ; ਅਤੋੇ
(d)	ਸਥਾਨਿ ਅਭਧਿਾਰ੍ ਖੇਤੋਰ੍ ਤੋੋਂ ਇੱਿ ਭਾਈਿਾਰ੍ੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ੍ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(2)	 ਦਾਇਰੇ ਅਤੋੇ ਰਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰ੍ੇ ਭਬਆਨਾਂ, ਇੰਟਰ੍ਭਵਊਆਂ, ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟਾਂ ਅਤੋੇ ਸਬੂਤੋਾਂ ਨੰੂ ਭਧਆਨ ਭਵੱਿ ਰ੍ੱਖਦੇ ਹੋਏ, Serious	Incident	Review	Board 
ਨੰੂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰ੍ੇ ਪਭਹਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰ੍ਨ ਅਤੋੇ ਰ੍ਣਨੀਤੋੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਭਨੰਗ, ਨੀਤੋੀ ਅਤੋੇ ਉਪਿਰ੍ਣ ਦੇ ਭਦ੍ਰ਼ਿਟੀਿੋਣਾਂ ਤੋੋਂ ਭਸਫ਼ਾਰ਼੍ਿਾਂ ਦੇਣ 
ਦਾ ਿਾਰ੍ਜ ਸੌਂਭਪਆ ਭਗਆ ਹੈ। 
ਉਹ ਖੇਤੋਰ੍ ਭਜਹਨਾਂ 'ਤੋੇ ਬੋਰ੍ਿ ਨੰੂ ਭਵਿਾਰ੍ ਿਰ੍ਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭਵੱਿ ਭਨਮਨਭਲਖਤੋ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ ਪਰ੍ ਇਹਨਾਂ ਤੋੱਿ ਹੀ ਸੀਭਮਤੋ 
ਨਹੀਂ ਹਨ:  
(a)	 ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿਰ੍ਨ ਤੋੋਂ ਪਭਹਲਾਂ ਸੰਿਾਰ੍ ਅਤੋੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤੋ ਰ੍ਣਨੀਤੋਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ;
(b)	 ਭਿਸ ਹੱਦ ਤੋੱਿ ਅਫ਼ਸਰ੍ਾਂ ਨੇ ਿੀ-ਐਸਿੇਲੇ਼ਿਨ ਰ੍ਣਨੀਤੋੀਆਂ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਿੀਤੋੀ;
(c)	 ਮੌਿੇ 'ਤੋੇ ਜਾਂ ਦੂਰ੍ੋਂ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਭਿਸੇ ਵੀ ਤੋਰ੍੍ਹਾਾਂ ਦੀ ਭਨਗਰ੍ਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ਼ਿੀਲਤੋਾ;
(d)	ਰ੍ੇਿੀਓ (ਭਿਸਪੈਿਰ੍ ਸਮੇਤੋ) ਸੰਿਾਰ੍ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ਼ਿੀਲਤੋਾ;
(e)	 ਉਭਿਤੋ ਉਪਿਰ੍ਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ਼ਿੀਲਤੋਾ ਅਤੋੇ ਉਪਲਬਧਤੋਾ;
(f)	 ਿੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੋੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਭਵੱਿ ਼ਿਾਮਲ ਅਫ਼ਸਰ੍ਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਰ੍ਗਦਰ਼੍ਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੋਾ ਹੈ;
(g)	 ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤੋਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰ੍ਾਂ ਨੰੂ ਭਤੋਆਰ੍ ਿਰ੍ਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਸਖਲਾਈ ਦੀ ਯੋਗਤੋਾ; 
(h)	ਘਟਨਾ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਭਵੱਿ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ ਭਿ ਮੌਿੇ 'ਤੋੇ ਮੌਜੂਦ ਅਫ਼ਸਰ੍ਾਂ ਭਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਾਅ ਮੋਿ 

ਭਵੱਿ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੋੇ ਫਸਟ ਏਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੋੀ ਜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰ੍ਵਾਈ ਸੀ;
(i)	 ਭਸਹਤੋ ਸੰਭਾਲ ਪੇ਼ਿੇਵਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਿਾਰ੍ (ਉਦਾਹਰ੍ਨ ਲਈ, Emergency	Medical	Technicians	(EMT,	ਐਮਰ੍ਜੈਂਸੀ ਮੈਿੀਿਲ 

ਟੈਿਨੀ਼ਿੀਅਨ), ਪੈਰ੍ਾਮੈਭਿਿ); 
(j)	 ਘਟਨਾ ਬਾਰ੍ੇ ਸੂਭਿਤੋ ਿਰ੍ਨ ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਭਵਅਿਤੋੀਆਂ ਦੇ ਪਭਰ੍ਵਾਰ੍ ਨਾਲ ਸੰਿਾਰ੍ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ਼ਿੀਲਤੋਾ;
(k)	ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਾਨ, ਇਸ ਭਵੱਿ ਸਬੂਤੋ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੋੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰ੍ਨਾ 

ਸ਼ਾਾਮਲ ਹੈ; ਅਤੋੇ
(l)	 ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤੋਾ।

(3)	 ਕਾਰਵਾਈ ਆਈਿਮਾਂ
(a)	Review Board ਦੇ ਿੋਲ ਬੋਰ੍ਿ ਦੀਆਂ ਿਰ੍ਿਾਵਾਂ ਦੇ ਭਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰ੍ੀਆਂ ਭਸਫ਼ਾਰ਼੍ਿਾਂ ਅਤੋੇ ਿਾਰ੍ਵਾਈਆਂ ਨੰੂ 

ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ੀ ਰ੍ੂਪ ਭਵੱਿ ਭਰ੍ਿਾਰ੍ਿ ਿਰ੍ਨ, ਲਾਗੂ ਿਰ੍ਨ ਅਤੋੇ ਭਨਗਰ੍ਾਨੀ ਿਰ੍ਨ ਲਈ ਇੱਿ ਰ੍ਸਮੀ ਪ੍ਰਭਿਭਰ੍ਆ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
ਜੋ ਭਿ ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਜਨਤੋਾ ਨੰੂ ਪਾਰ੍ਦਰ਼੍ਿਤੋਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ੍ ਸਿੇ।  
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(b)	Review Board ਦੀ ਹਰ੍ੇਿ ਮੀਭਟੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੋੀ ਉੱਤੋੇ, ਬੋਰ੍ਿ ਨੰੂ ਸਮੀਭਖਆ ਬੋਰ੍ਿ ਦੁਆਰ੍ਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਾਰ੍ੇ ਮੁੱਭਦਆ ਂ
ਦੀ ਭਵਆਭਖਆ, ਘਟਨਾ ਭਵੱਿ ਼ਿਾਮਲ ਅਫ਼ਸਰ੍ਾਂ, ਗਵਾਹ ਅਫ਼ਸਰ੍ਾਂ, ਅਤੋੇ ਮੌਿੇ 'ਤੋੇ ਮੌਜੂਦ ਸੁਪਰ੍ਵਾਈਜ਼ਰ੍ਾਂ ਨੰੂ ਿਰ੍ਨ ਲਈ ਇੱਿ 
ਮੈਂਬਰ੍ ਭਨਯੁਿਤੋ ਿਰ੍ਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

(c)	Review Board ਨੰੂ ਭਸੱਖੇ ਗਏ ਸਬਿ ਬਾਰ੍ੇ ਸਾਰ੍ੇ ਏਜੰਸੀ ਿਰ੍ਮਿਾਰ੍ੀਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਬਲ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਵਾਂ ਅਤੋੇ ਬਲ ਸਮੀਰਿਆ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆ
ਦੇ ਸੁਤੰੋਤੋਰ ਆਰਡਿ

ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ੍ ਸਰ੍ੀਰ੍ਿ ਅਤੋੇ ਘਾਤੋਿ ਬਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਭਖਆ ਿਰ੍ਨ ਲਈ ਇੱਿ ਸੁਤੰੋਤੋਰ੍ ਆਿੀਟਰ੍ ਨੰੂ ਭਨਯੁਿਤੋ 
ਿਰ੍ਨ ਬਾਰ੍ੇ ਭਵਿਾਰ੍ ਿਰ੍ਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ੍ੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ੍ੀ ਤੋੌਰ੍ 'ਤੋੇ ਭਿੰਤੋਾਵਾਂ ਜਾਹਰ੍ ਿਰ੍ਦੇ ਹਨ।  ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੋੇ ਇੱਿ 
ਸੁਤੰੋਤੋਰ੍ ਆਿੀਟਰ੍ ਨੰੂ ਭਨਯੁਿਤੋ ਿਰ੍ਨ ਬਾਰ੍ੇ ਭਵਿਾਰ੍ ਿਰ੍ਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੋਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਿ ਿੀਤੋੀ ਜਾ ਸਿੇ ਭਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ 
ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੋੀਆਂ ਅਤੋੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ੍ਾਂ ਦੁਆਰ੍ਾ ਬਲ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਟ੍ਰੇਭਨੰਗ ਅਤੋੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬਲ ਸਮੀਭਖਆ ਪ੍ਰਭਿਭਰ੍ਆ 
ਰ੍ਾਹੀਂ ਭਿਸ ਹੱਦ ਤੋੱਿ ਲਾਗੂ ਿੀਤੋਾ ਜਾ ਭਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੁਤੰੋਤੋਰ੍ ਆਿੀਟਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੋੇ ਭਸਫ਼ਾਰ਼੍ਿਾਂ ਨੰੂ ਇੱਿ ਜਨਤੋਿ ਭਰ੍ਪੋਰ੍ਟ ਭਵੱਿ ਦਰ੍ਜ 
ਿੀਤੋਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਭਜਹੀ ਿੋਈ ਵੀ ਸਮੀਭਖਆ ਜਾਂ ਜਾਂਿ ਿਰ੍ਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰੋਤੋਰ੍ ਆਿੀਟਰ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰ੍ੇ ਸੰਬੰਭਧਤੋ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋੱਿ ਭਨਰ੍ਭਵਘਨ ਪਹੁੰ ਿ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ੍ਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।  


