
  حزمة الشكوى الرسمیة
 
  :تتكون حزمة الشكاوى الرسمیة ھذه من مجلس مكافحة التلوث في إلینوي (المجلس) من أربعة أجزاء
 

  المواد التوضیحیة •
نموذج -شكوى رسمیة  •   
نموذج -إشعار إیداع  •   
نموذج -توثیق الخدمة  •   

 
ھذه المواد ھي ألغراض إعالمیة عامة فقط وال تشكل نصیحة قانونیة أو بدیالً عن أحكام أي قانون أو قاعدة أو  الئحة. حزمة  

على موقع مجلس اإلدارةالشكاوى الرسمیة ھذه متاحة   (www.ipcb.state.il.us) ومن كاتب المجلس.     
 

  مواد إیضاحیة
 

فإنك ، بصفتكیمكن ألي شخص تقدیم شكوى رسمیة إلى مجلس اإلدارة. عندما  تقدم شكوى رسمیة ،   
&quot;المشتكي&quot; ،  یقدمھا أي شخص تبدأ بإجراء تنفیذي أمام مجلس اإلدارة. تُعرف الشكوى الرسمیة  التي

واحد أو أكثر ، أو جمعیة ، أو مجموعة  مواطن بخالف المدعي العام في إلینوي أو النائب العام للوالیة (على سبیل المثال ، 
  .;quot&إجراء تنفیذي للمواطنین;quot& مواطنین ، أو شركة) باسم
 

ة أن الفرد أو الكیان الذي تشتكي منھ ، المسمىتقدیم شكوى رسمیة ، فإنك تتحمل مسؤولیة أن تثبت لمجلس اإلدارمن خالل   
&quot;المدعى علیھ&quot; ،  قد ارتكب انتھاًكا. یجب أن تدعي  شكواك الرسمیة على وجھ التحدید أي شرط مما یلي تعتقد
  :أن المدعى علیھ قد انتھك
 

  (Act) قانون حمایة البیئة •
  لوائح المجلس •
  أمر مجلس اإلدارة •
لة حمایة البیئة في إلینويتصریح صادر عن وكا •  (IEPA)  

 
IEPA  غیر مطلوب للتحقیق في ادعاءاتك. ال یمكن  لمجلس اإلدارة تقدیم المشورة القانونیة لك. إذا قبل  مجلس اإلدارة

وتقدیم مستندات أخرى إلى المجلس ، باإلضافة إلى تقدیم قضیتك رسمیًا في  شكواك الرسمیة ، فستحتاج عموًما إلى إعداد
ة استماع عامة. ال یمكن لموظفي  مجلس اإلدارة إعداد ھذه المستندات لك أو التحدث نیابة عنكجلس .  

  إعداد وتقدیم شكوى رسمیة وتقدیمھا

   :لبدء إجراء تنفیذي أمام المجلس ، یجب علیك اتخاذ الخطوات التالیة
 
توثیق ;quot& ؛ و ;quot&إشعار اإلیداع;quot& .رسمیة ;quot&شكوى;quot& : - قم بإعداد ثالث  وثائق1الخطوة 
   .;quot&الخدمة
 مع 1الوثائق الثالثة من الخطوة  (على سبیل المثال ، تسلیم عن طریق البرید األمریكي) ;quot&ملف ;quot& - 2الخطوة 
  .كاتب المجلس
نسًخا  (على سبیل المثال ، التسلیم عن طریق البرید األمریكي مع تسجیل توقیع المستلم) ;quot&إرسال;quot& - 3الخطوة 
1من المستندات الثالثة من الخطوة  المدعى علیھ)(أي بشأن الملوث المزعوم   .  
 أن الخدمة  2التي قدمتھا كجزء من الخطوة  ;quot&وثائق الخدمة;quot&  ضروریة فقط إذا أظھرت4 - الخطوة 4الخطوة 

الخطوة (على سبیل المثال ، في بعد الخاصة بالمستجیب قد بدأت ولكنھا لم تكتمل  2 تكن قد قمت بذلك بعد ، على سبیل لم ،   
تأكید تسلیم خدمة البرید األمریكیة موقعًا من قبل المستلم). لذلك ،  إذا لم یكن لدیك وثائق الخدمة المكتملة عند تنفیذ ، المثال 

http://www.ipcb.state.il.us/


2الخطوة  ، فیجب علیك تنفیذ الخطوة   عندما تصبح   -آخر  ;quot&توثیق خدمة;quot&  : تقدیم ملف مع كاتب المجلس4
تظھر تلك الخدمة على المدعى علیھ اكتمل -ھذه الوثائق متاحة لك  .        

 
  .یتم شرح كل خطوة من ھذه الخطوات أدناه
 
 - تحضیر المستندات. إلعداد  شكواك الرسمیة وإشعار التسجیل وتوثیق الخدمة ، یمكنك استخدام النماذج التالیة أو  1الخطوة 

إنشاء نموذج خاص بك. یجب أن تحتوي  أي مستندات تقوم بإنشائھا على كافة المعلومات التي تطلبھا النماذج. تحدد الشكوى 
الرسمیة  ادعاءاتك ضد المدعى علیھ واإلغاثة التي ترغب في أن یأمر بھا مجلس اإلدارة. إشعار التقدیم یخطر المدعى  علیھ  

س اإلدارة. یتضمن نموذج إشعار التسجیل في ھذه  المواد أیًضا معلومات خاصة بإجراءات إنفاذ بأنك قد قدمت الشكوى إلى مجل
المواطنین. یوفر توثیق الخدمة دلیًال مكتوبًا إلى مجلس  اإلدارة على أنك قد قدمت الشكوى إلى المدعى علیھ. تم تحدید متطلبات 

واعد اإلجرائیةفي القمجلس اإلدارة لمحتویات  ھذه المستندات الثالثة   (35 Ill. Adm. Code 101.302 (b) (3)، 
101.304 (d) (1) - (2)، 101. ، 103.204) ، والموجودة على موقع المجلس.        
 
ھو المصطلح المستخدم عندما یقوم أحد األطراف (على سبیل المثال ، أنت  ;quot&التسجیل;quot&  . - ملف2الخطوة 

لیتم وضعھ في السجل الرسمي لإلجراء ؛مستند إلى كاتب المجلس بصفتك مقدم الشكوى) بتسلیم   &quot;الخدمة&quot;  ھو
المثال ، الملوث لإلجراء (على سبیل المصطلح المستخدم عندما یسلم أحد األطراف نسخة من نفس المستند إلى طرف آخر 

المدعى علیھ). بمجرد االنتھاء من الخطوة باعتباره المزعوم  1 ، یجب علیك    &quot;تقدیم&quot;  الشكوى الرسمیة
) في الورق ؛ أو 1وإشعار التقدیم وتوثیق الخدمة مع كاتب المحكمة. یمكنك حفظ ھذه المستندات الثالثة بإحدى طریقتین:  (
   .quot;Clerk&#39;s  Office On-Line&quot; (COOL)& ) إلكترونیًا من خالل2(
 

كل من المستندات الثالثة وثالث نسخ (إجمالي أصل لیم إذا قدمت ملفًا ورقیًا ، فیجب تس 4 = نسخة أصلیة واحدة +   3 نسخ)   
  :من كل مستند إلى الكاتب على العنوان التالي
 

  مجلس مراقبة التلوث ، عنایة: كاتب
  شارع دبلیو راندولف 100
  500-11مركز جیمس آر طومسون ، جناح 
   3218-60601شیكاغو ، إلینوي 

 
حمل أصل المستند الورقي شكوى رسمیة توقیعًا بالقلم الجاف والحبر للشخص الذي قدم المستند. یمكنك  تقدیم یجب أن ی

المستندات الورقیة إلى الموظف عن طریق تسلیمھا شخصیًا أو وضعھا في برید الوالیات المتحدة أو استخدام ناقل تجاري تابع 
  .(UPS و FedEx مثل) لجھة خارجیة
 

دیم كل من المستندات الثالثة إلكترونیًا من خاللإذا قمت بتق  COOL ،   فلن تحتاج إلى تسلیم نسخة ورقیة أو نسخة ورقیة
على سبیل ) على موقع مجلس اإلدارة. لتقدیم  مستند إلكتروني COOL من أي من المستندات إلى كاتب  المستندات. یوجد
علىیجب تحمیل المستند  ، (Microsoft Word ، PDF ، المثال  COOL ( ولیس إرسال المستند بالبرید اإللكتروني إلى
یتوفر ارتباط للقیام بذلك من خالل -ستحتاج  أوالً إلى الحصول على شھادة التوقیع الرقمي لوالیة إلینوي  .(الموظف  
COOL.  
 

القواعد اإلجرائیة (وإشعار التقدیم وتوثیق الخدمة في مجلس اإلدارة للشكوى الرسمیة إیداع یتم تحدید متطلبات  35 قانونًا  
101.302إداریًا غیر قانوني     ،                  .) ، والموجودة على موقع مجلس اإلدارة101.1000-101.1050
 
قد  تحدد شكواك  .;quot&المستفتى;quot&  - التقدیم.  كما لوحظ ، یُطلق على الشخص الذي تشتكي منھ اسم3الخطوة 

لیھ. عندما تقومالرسمیة أكثر من مدعى ع  &quot;بتقدیم&quot;   یجب 2المستندات الثالث إلى كاتب المجلس (الخطوة ، (
3نسخة من كل مستند عن كل مدعى علیھ. وفقًا لذلك ،  بالنسبة للخطوة  ;quot&إرسال ;quot& علیك أیًضا ، یجب أن تقدم  

واحدة من إشعار التقدیم ، ونسخة ورقیة واحدة من  لكل مدعى علیھ نسخة ورقیة واحدة من الشكوى الرسمیة ، ونسخة ورقیة
) برید الوالیات المتحدة مع توقیع المستلم 1توثیق الخدمة. یجب علیك تقدیم  ھذه المستندات عند كل مستجیب عن طریق (
2المسجل بواسطة خدمة البرید األمریكیة عند التسلیم ؛ ( جل بواسطة ) الناقل التجاري لطرف ثالث مع توقیع المستلم المس



) خدمة شخصیة. یتم  وصف توثیق الخدمة لكل نوع من ھذه األنواع الثالثة من الخدمات بمزید من 3الناقل عند التسلیم ؛ أو (
التفصیل أدناه.  یُسمح بأنواع أخرى من الخدمة للوثائق األخرى التي یتم تقدیمھا الحقًا في اإلجراءات ولھا متطلبات مختلفة 
  .لتوثیق الخدمة
 

اإلجرائیة، وإشعار التقدیم ، وتوثیق الخدمة في القواعد اإلدارة للشكوى الرسمیة خدمة مجلس یتم تحدید متطلبات   (35 Ill. 
Adm. Code 101.304) ، والموجودة على موقع مجلس اإلدارة.  
 
 — إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل ، فقد تم إكمال توثیق الملف الذي یوضح  أن الخدمة قد اكتملت. یجب علیك 4الخطوة 
اكتملت مكتوب على أن خدمة نسخة من الشكوى الرسمیة وإشعار التقدیم قد  ;quot&دلیل;quot& تزوید كاتب المجلس بـ

المثال ، إیصال إرجاع بالبرید المعتمد موقع من  قبل المستلم). إذا لم تفعل ذلك في الخطوة سبیل على كل مدعى علیھ (على  2  
4، فیجب علیك تنفیذ الخطوة   إلى الرفضسیعرض شكواك . إن عدم تقدیمك بوثائق كاتب الخدمة المكتملة  .  
 
;quot& یُطلق على الدلیل الكتابي على بدء تقدیم مستند أو إكمالھ ةتوثیق الخدم &quot;.   4الخطوة غیر ضروریة إذا    
2أظھرت وثائق الخدمة التي قدمتھا إلى الكاتب كجزء من الخطوة  أن الخدمة على كل مدعى علیھ لم تبدأ فحسب ، بل تم  

المدعى علیھ أو شخص مخول لتلقي الخدمة لـ المدعى علیھ)استلمھا (أي ، استكمالھا  .   
 

المكتملة عند تنفیذ الخطوة خدمة الومع ذلك ، إذا لم یكن لدیك وثائق  2 كجزء من الخطوة  -، فسیكون مسموًحا لك   2 أن تقوم  - 
المكتملة متاًحا لك ، یجب علیك تقدیمھ إلى الخدمة التي بدأت. بعد  ذلك ، عندما یصبح توثیق للخدمة  Clerk بتقدیم مستندات

إلى تقدیم كل من ( كاتب الخدمة. وفقًا لذلك  ، في ھذه المواقف ، سینتھي بك األمر 1 التي بدأت (عند تقدیم الخدمة ) وثائق 
2شكواك الرسمیة) و ( ھذه الوثائق متاحة لك)تصبح ) توثیق الخدمة المكتملة (عندما  .   
 

&quot;توثیق الخدمة&quot; للشكوى الرسمیة  
 
3كما ھو موضح في الخطوة  یة إلى المدعى علیھ:  برید  أعاله ، ھناك ثالث طرق مسموح بھا فقط لتقدیم شكواك الرسم 

الوالیات المتحدة مع توقیع المستلم ؛ الناقل التجاري لطرف ثالث مع توقیع المستلم  ؛ أو الخدمة الشخصیة. فیما یلي شرح لما 
   .یشكل توثیق الخدمة لكل نوع من  أنواع الخدمات ھذه. یوجد نموذج توثیق الخدمة في نھایة ھذه المواد
 

توقیع المستلم المسجل بواسطة خدمة البرید األمریكیة أو شركة النقل التجاریة التابعة لجھة خارجیة. إذا  قمت بتقدیم شكوى 
رسمیة إما عن طریق البرید األمریكي مع توقیع المستلم المسجل عند التسلیم أو بواسطة شركة النقل التجاریة التابعة لجھة  

التسلیم ، فإن توثیق الخدمة الخاص بك ھو تأكید التسلیم الذي یحتوي على توقیع خارجیة مع توقیع المستلم المسجل عند 
للخدمة المكتملةیشكل ھذا توثیقًا  -المستلم المسجل بواسطة خدمة البرید األمریكیة أو الناقل التجاري لجھة خارجیة  .   

 
مع  -ا لك عند تقدیم الشكوى ، فیجب علیك أوالً تقدیم ومع ذلك ، إذا لم یكن تأكید التسلیم الذي یحتوي على توقیع المستلم متاحً 

: إفادة  خطیة  األقل نموذًجا آخر لتوثیق الخدمة إلثبات أن الخدمة قد بدأت على  -الشكوى الرسمیة المقدمة إلى الموظف 
ة ، ولكن لم  (الستخدام غیر المحامي ویجب أن تكون موثقة) أو شھادة خدمة (الستخدام المحامي) تصف كیفیة بدء الخدم

تقدیم تأكید  التسلیم الذي یحتوي على توقیع المستلم وتحدید الشكوى علیك یصبح متاًحا لك ، یجب عندما تكتمل بعد. بعد ذلك ، 
35الرسمیة التي یتوافق معھا تأكید التسلیم الموقع. انظر  قانون اإلدارة األولیة   101.300 (ج) (  2 ، (101.304 (ج) (  2  (

((د) ،   2 ، (101 ، الملحق ھـ  .  
 
خدمة شخصیة. بالنسبة للخدمة  الشخصیة لشكوى رسمیة ، فإن توثیق الخدمة ھو إما شھادة خطیة للخدمة (لالستخدام لغیر  
المحامین ویجب توثیقھا) أو شھادة خدمة (الستخدام المحامي) موقعة من الشخص الذي قام بالتسلیم الشخصي. أي  من ھذین  

ملةالمكتیشكل توثیق للخدمة  .   
 

مع الشكوى  -ومع ذلك ، إذا لم تكن ھذه الشھادة أو الشھادة الموقعة متاحة لك عند تقدیم الشكوى ، فیجب علیك أوالً تقدیم 
األقل: إفادة  خطیة بالخدمة أو شھادة  على نموذًجا آخر لتوثیق الخدمة إلثبات أن الخدمة قد بدأت  -الرسمیة المقدمة إلى الكاتب 

، یجب  علیك تقدیم إفادة خطیة أو  لك ذلك ، عندما تصبح متاحة بعد بدء الخدمة ، ولكن لم تكتمل بعد.  خدمة تصف كیفیة



شھادة خدمة تحتوي على توقیع الشخص الذي قام بالتسلیم الشخصي وتحدید الشكوى الرسمیة التي تتوافق معھا الشھادة أو 
35الشھادة. انظر  قانون اإلدارة األولیة   101.300 (ج) (  1  ، (101.304 (ج) (  2 (د) (، )   1 ، (101 ، الملحق ھـ  .    
 

  قبول مجلس اإلدارة للشكوى الرسمیة وتعیین مسؤول جلسة استماع
 

القضیةبمجرد أن یتلقى مكتب كاتب الشكوى شكواك الرسمیة ، سیقوم الكاتب بتعیین رقم ملف   PCB ، على سبیل المثال) 
بأنك أكملت خدمة شكواك الرسمیة على كل مدعى علیھ ، سیقوم مجلس  Clerk لقضیتك. بعد تقدیمك لوثائق  (20-139

المجلس. یراجع مجلس اإلدارة أوالً شكوى  رسمیة لتحدید ما إذا كانتاإلدارة بجدولة الشكوى للمراجعة األولیة في اجتماع   
&quot;مكررة&quot; أو &quot;تافھة&quot;  31بالمعنى المقصود في القسم (د) (   ILCS 415) ) من القانون1
101.202والقسم  ((1) (د) 5/31 من القواعد اإلجرائیة لمجلس اإلدارة   (35 Ill. Adm. Code 101.202 ( ف تعری
  .((;quot&التافھ;quot& و ;quot&المكرر;quot& المصطلحین

&quot;مكررة&quot;   تعني أن الشكوى الرسمیة مطابقة أو مشابھة إلى حد كبیر لقضیة معروضة على مجلس اإلدارة أو
انظر منتدى آخر.   35 قانون األدمیرال   103.212 (أ) والبند   10 من نموذج الشكوى الرسمیة. تعني كلمة   

&quot; تافھ&quot;    أن الشكوى تسعى إلى الحصول على إعفاء من أن مجلس اإلدارة لیس لدیھ السلطة لمنح أو یفشل في
راجع تحدید سبب الدعوى الذي یمكن لمجلس اإلدارة منح إعفاء بناًء علیھ.   35 قانون اإلدارة األولیة   103.212 (أ) والبنود  

5من  إلى    9 سبیل المثال ، یتمتع مجلس اإلدارة بسلطة أن یأمر المدعى علیھ بالتوقف عن  من نموذج الشكوى الرسمیة. على   
التلوث ودفع غرامة ، أو تنفیذ تدابیر مكافحة التلوث ، أو إجراء تنظیف أو سداد تكالیف التنظیف.  ومع ذلك ، ال یملك المجلس 
  .سلطة منح أتعاب المحاماة لمقدم شكوى مواطن

اإلدارة أن الشكوى الرسمیة إما مكررة أو تافھة ، فسیقوم مجلس اإلدارة برفض الشكوى وإعالمك أنت وكل إذا وجد مجلس 
 ILCS 415انظر ) مدعى علیھ بقراره.  بموجب القانون ، یمكنك طلب اإلغاثة من االنتھاك المزعوم في محكمة الدائرة
5/45 (b)) ،  محكمة االستئنافأو یمكنك تقدیم استئناف على قرار المجلس أمام   .((أ) ILCS 5/41 415انظر ) 

ومع ذلك ، إذا وجد مجلس اإلدارة أن الشكوى الرسمیة لیست مكررة أو تافھة ، فسیقبل المجلس عموًما القضیة لالستماع ویعین 
فیة وجلسة  ضابط جلسة استماع. سیتصل ضابط  جلسة االستماع بعد ذلك باألطراف لتحدید مواعید عقد مؤتمرات الحالة الھات

استماع. في جلسة االستماع ، یجب  علیك ، بصفتك المشتكي ، تقدیم أدلة ، مثل الشھادة المحلفة ، إلثبات أن المدعى علیھ قد  
  .ارتكب االنتھاك أو االنتھاكات المزعومة في الشكوى الرسمیة
 

  ضرورة وجود محام

بموجب قانون والیة إلینوي ، یجب تمثیل الجمعیة أو مجموعة المواطنین أو وحدة الحكومة المحلیة أو الشركة أمام مجلس  
اإلدارة بمحام.  باإلضافة إلى ذلك ، ال یمكن للفرد الذي لیس محامًیا تمثیل فرد آخر أو أفراد آخرین أمام المجلس.  ومع ذلك ، 

، فیُسمح لھ بتمثیل ( حتى إذا لم یكن الفرد محامیًا 35) ملكیتھ الفردیة غیر المسجلة. انظر 2) نفسھ أو نفسھا كفرد أو (1 قانون   
101.400اإلدارة األولیة   (أ). قد یرغب مثل ھذا الشخص مع  ذلك في أن یكون لھ محاٍم یقوم بإعداد الشكوى الرسمیة وأي  
   .اقتراحات أو ملخصات ، وتقدیم القضیة في جلسة االستماع
 
  



  التكالیف
 
لتقدیم شكواك الرسمیة إلى مجلس اإلدارة أو أي مستند آخر في إجراءات التنفیذ ، ال تدفع أي رسوم إیداع إلى مجلس اإلدارة.  
سیدفع المجلس  تكالیف جلسات االستماع الخاصة بھ ، مثل إیجار غرفة السمع ، ورسوم تقدیم تقاریر المحكمة ، ونفقات ضابط 

أتعاب المحاماة ، ع. أنت مسؤول عن التكالیف التي قد تتكبدھا أنت أو محامیك لمتابعة شكواك (على سبیل المثال جلسة  االستما
  .ورسوم المضاعفة ونفقات السفر وأتعاب الشھود)
 
   .3629-814)  312على (  Clerk&#39;s إذا كان لدیك أي أسئلة ، یرجى االتصال بمكتب



  شكوى رسمیة
 

مكافحة التلوث في إلینويأمام مجلس    
 
 )   
 )   
 )   
 )   
[ اسمك (أسماءك) في الفراغ أعالهأدخل  ]  )   
   (  ، المشتكي (المشتكین)
 )   

             -20ثنائي الفینیل متعدد          الكلور               (  .الخامس
 )  [ المجلس فقطالستخدام  ]  
 )   
 
 

)  
)  

 

[ اسم (أسماء) الملوث المزعوم فيأدخل    
  [الفضاء أعاله

)  
)  

 

   (  المستجیب (ق)
 
 

لم تستخدم  نموذج الشكوى الرسمي ھذا وبدالً من ذلك مسودة واكتب النموذج الخاص بك ، فیجب مالحظة لمقدم الشكوى: إذا 
ل جمیع العناصر. إذا  لم تكن ھناك مساحة كافیة أن یحتوي على جمیع المعلومات المطلوبة بواسطة ھذا النموذج.  یجب إكما

إلكمال أي عنصر ، فیمكنك إرفاق أوراق إضافیة ، مع تحدید رقم العنصر الذي تكملھ.  بمجرد االنتھاء من الشكوى الرسمیة 
المجلس وھذه المستندات الثالثة إلى كاتب  ;quot&تقدیم;quot& وإشعار التقدیم وتوثیق الخدمة ، یجب علیك  
&quot;إرسال&quot;  نسخة من كل مستند على كل مدعى علیھ. یتم تحدید المتطلبات  المحددة لإلیداع والخدمة ومحتویات
ویتم تناولھا في المواد  (Ill. Adm. Code 101، 103 35) ھذه المستندات في القواعد اإلجرائیة لمجلس اإلدارة
        .التوضیحیة المصاحبة لھذا النموذج



  معلومات االتصال الخاصة بك  .1
   
   :اسم 
   :عنوان الشارع 
   
   :مقاطعة 
   :والیة 
                     -          ()  :رقم الھاتف 

 
  مكان یمكن االتصال بك فیھ خالل ساعات العمل العادیة (إذا كان مختلفًا عما ورد أعاله)  .2
   
   :اسم 
الشارععنوان   :   
   
   :مقاطعة 
   :والیة 
                     -          ()  :رقم الھاتف 

 
  اسم وعنوان المدعى علیھ (الملوث المزعوم)  .3
   
   :اسم 
   :عنوان الشارع 
   
   :مقاطعة 
   :والیة 
                     -          ()  :رقم الھاتف 

 
، شركة المثال ِصف نوع العمل أو النشاط الذي تدعي أنھ یسبب التلوث أو یسمح بھ (على سبیل   .4

  .تصنیع ، ورشة إصالح منازل) وأدخل عنوان مصدر التلوث إذا كان مختلفًا عن العنوان أعاله
  
  
  
  
  
  
  

 
  



اذكر أقساًما محددة من قانون حمایة البیئة أو لوائح مجلس اإلدارة أو أمر مجلس اإلدارة أو   .5
  .التصریح الذي تزعم أنھ تم انتھاكھ أو یتم انتھاكھ

  
  
  
  
  
  
  

 
، الھواء والرائحة والضوضاء والمیاه والصرف المثال صف نوع التلوث الذي تزعمھ (على سبیل   .6

الصحي االحتیاطیة والنفایات الخطرة) وموقع التلوث المزعوم.  كن محددًا قدر اإلمكان في وصف  
  .التلوث المزعوم

  
  
  
  
  
  
  

 
الذي صف مدة ووتیرة التلوث المزعوم. كن محددًا بقدر ما  تستطیع بشكل معقول بشأن الوقت   .7

الحظت فیھ التلوث المزعوم ألول مرة ، ومدى تكراره ، وما إذا كان ال یزال مستمراً (بما في ذلك 
  .مواسم السنة والتواریخ وأوقات الیوم إذا كانت معروفة)

  
  
  
  
  
  
  

 
  



على الحیاة ِصف أي آثار سیئة تعتقد أن التلوث المزعوم لھ أو كان لھ على صحة اإلنسان ، أو   .8
النباتیة أو الحیوانیة ، أو على البیئة ، أو على التمتع بالحیاة أو الممتلكات ، أو على أي عمل أو  
  .نشاط قانوني

  
  
  
  
  
  
  

 
یطلب من المدعى علیھ  ، أمر ِصف اإلعفاء الذي تسعى إلیھ من مجلس اإلدارة (على سبیل المثال   .9

التوقف عن التلویث ، أو اتخاذ تدابیر للحد من التلوث ، أو إجراء تنظیف ، أو سداد تكالیف التنظیف 
علیھ لدفع أتعاب ، أو تغییر تشغیلھ ، أو دفع غرامة مدنیة (الحظ أن المجلس ال یمكنھ األمر المدعى 

  .المحامي الخاصة بك أو أي نفقات نثریة تتكبدھا من خالل متابعة إجراء تنفیذي))
  
  
  
  
  
  
  

 
حدد أي حالة متطابقة أو مشابھة إلى حد كبیر تعرف أنھا تم تقدیمھا أمام مجلس اإلدارة أو في    .10

المزعوم (الحظ أنك ال تحتاج إلى تضمین أي منتدى آخر ضد ھذا المدعى علیھ لنفس التلوث 
  .شكاوى تم تقدیمھا إلى وكالة حمایة البیئة في إلینوي أو أي وحدة تابعة للحكومة المحلیة)

  
  
  
  
  
  
  

 
  



حدد ما إذا كنت تمثل (أ) نفسك كفرد أو (ب) ملكیتك الفردیة غیر المسجلة. حدد  أیًضا ما إذا كنت   .11
محامیًا ، وإذا كان األمر كذلك ، ما إذا كنت مرخًصا ومسجًال لممارسة القانون في إلینوي.  

لمحلیة أو (بموجب قانون إلینوي ، یجب تمثیل جمعیة أو مجموعة مواطنین أو وحدة تابعة للحكومة ا
شركة أمام مجلس اإلدارة بواسطة  محاٍم. وأیًضا ، ال یمكن للفرد غیر المحامي تمثیل فرد آخر أو  
أفراد آخرین أمام المجلس. ومع  ذلك ، یُسمح للفرد غیر المحامي بتمثیل (أ) نفسھ أو نفسھا كفرد أو 

محاٍم.) (ب) ملكیة فردیة غیر مدمجة ، على الرغم من أن الفرد قد یفضل تمثیل   
  
  
  
  
  
  
  

 
12.   
  (توقیع المشتكي) 

 
  

  شھادة
  (اختیاریة لكن مشجعة)

 
أنا ، _________________________________________________ ، عند القسم أو التأكید ، أصرح بأنني قد 
  .قرأت ما تقدم وأنھ دقیق على حد علمي
 
____________________________________________  
  (توقیع المشتكي)
 
  اشتركت وأقسمت قبلي
 
                          ھذا الیوم
 
      .20من                                   
 
___________________________  
  كاتب العدل
 
     ______________________ :تنتھي عمولتي



  إشعار اإلیداع
 

مجرد االنتھاء  من إشعار التقدیم ، أن یرفق إشعار التقدیم ھذا بالشكوى الرسمیة وتوثیق الخدمة. بمالحظة لمقدم الشكوى: یجب  
من كل مستند نسخة والشكوى الرسمیة ، وتوثیق الخدمة ، یجب علیك تقدیم ھذه المستندات الثالثة إلى كاتب المجلس وتقدیم 

  .على كل مدعى علیھ
 

یرجى مالحظة أنني قدمت الیوم ، ______________________________________ إلى كاتب مجلس مكافحة التلوث في إلینوي (المجلس) 
نسخة منھا إلیك مع إشعار التقدیم ھذا.  قد یُطلب منك حضور جلسة استماع في تاریخ یحدده مجلس اإلدارة شكوى رسمیة ، یتم تقدیم .  

 
إجابة على ھذه الشكوى في غضون قد یؤدي عدم تقدیم  60 یوًما إلى عواقب وخیمة.  سیعني عدم اإلجابة أن جمیع االدعاءات  

الواردة في الشكوى سیتم اعتبارھا كما لو تم قبولھا ألغراض ھذا اإلجراء. إذا كانت لدیك  أي أسئلة حول ھذا اإلجراء ، فیجب 
، أو مكتب كاتب العدل أو محاٍم.  علیك االتصال بمسؤول الجلسة المعین لھذه اإلجراءات 35 قانون  األدمیرال األول  

103.204 (و)  .  
 
  _______________________________________________ 
  توقیع المشتكي 
 
 ___________________________________________  شارع 
 
 ____________________________  المدینة ، الوالیة ، الرمز البریدي  
 
 ___________________________________________  تاریخ 
 

  معلومات للمجیب الذي یتلقى شكوى رسمیة
 

إعالمیة عامة فقط وال تشكل نصیحة قانونیة أو بدیالً عن أحكام أي  تم إعداد المعلومات التالیة من قبل مجلس اإلدارة ألغراض 
قانون أو قاعدة أو الئحة.  تم العثور على معلومات حول عملیة تقدیم الشكوى الرسمیة أمام مجلس اإلدارة في قانون حمایة البیئة 
یمكن الوصول   .(Ill.  Adm. Code 101، 103 35) والقواعد اإلجرائیة لمجلس اإلدارة (ILCS 5 415) (القانون)
فیما یلي ملخص لبعض أھم النقاط في القانون والقواعد   .(www.ipcb.state.il.us) إلیھا على  موقع مجلس اإلدارة
   .اإلجرائیة لمجلس اإلدارة
 

  قبول مجلس اإلدارة شكوى رسمیة للجلسة ؛ حركات
 

لالستماع إلیھا إذا وجد المجلس أنھا إمالن یقبل مجلس اإلدارة ھذه الشكوى الرسمیة   &quot;مكررة&quot; أو 
&quot;تافھة&quot;   31بالمعنى المقصود في القسم (د) (  والقسم   (ILCS 5/31 (d) ( 1) 415) ) من القانون1
101.202 من القواعد اإلجرائیة لمجلس اإلدارة   (35 قانونًا إداریًا غیر رسمي    تعریفات المصطلحین) 101.202
&quot;مكرر&quot; و  &quot;تافھ&quot;)). &quot;االزدواجیة&quot;  تعني أن الشكوى مطابقة أو مشابھة إلى

انظر آخر. حد كبیر لقضیة معروضة على مجلس اإلدارة أو منتدى   35 قانون اإلدارة األولیة   103.212 (أ) والبند   10 من   
  .الشكوى الرسمیة
 
أن الشكوى الرسمیة تسعى إلى الحصول على إعفاء من أن مجلس اإلدارة لیس لدیھ السلطة   ;quot&تافھ ;quot& تعني كلمة

لمنح أو یفشل في تحدید سبب الدعوى الذي یمكن لمجلس اإلدارة منح اإلغاثة بناًء  علیھ. على سبیل المثال ، یتمتع مجلس 
مدنیة ، أو تنفیذ إجراءات مكافحة التلوث ، أو  اإلدارة بسلطة إصدار أوامر للمدعى علیھ بالتوقف عن التلوث ودفع غرامة

إجراء عملیة تنظیف أو سداد  تكالیف التنظیف. ومع ذلك ، ال یملك المجلس سلطة منح أتعاب المحاماة لمقدم شكوى مواطن. 
35راجع    قانون اإلدارة األولیة   103.212 (أ) والبنود من   5 إلى   9 من الشكوى الرسمیة  .  
 



ھذه الشكوى الرسمیة مكررة أو تافھة ، فیمكنك تقدیم اقتراح إلى مجلس اإلدارة ، في غضون  إذا كنت تعتقد أن  30 یوًما من  
تاریخ تلقیك للشكوى ، مطالبة مجلس اإلدارة بعدم قبول الشكوى لالستماع. یجب  أن یذكر االقتراح الحقائق التي تدعم اعتقادك 

الخطیة  وأي مستندات أخرى ذات صلة قد ترافق االقتراح. انظر  بأن الشكوى مكررة أو تافھة. المذكرات واإلفادات 35    ،
العمید األول قانون  101.504   ، 103.212 (ب). إذا  كنت بحاجة إلى أكثر من   30 یوًما لتقدیم طلب یدعي أن الشكوى   

30مكررة أو تافھة ، فیجب علیك تقدیم طلب لتمدید الوقت في غضون  أن تذكر أي حركة    یوًما بعد تلقیك الشكوى. یجب 
لتمدید الوقت سبب حاجتك إلى مزید من الوقت ومقدار الوقت اإلضافي الذي تحتاجھ. إن تقدیم طلب في الوقت المناسب یدعي 
60أن  الشكوى الرسمیة مكررة أو تافھة سیبقى فترة  یوًما لتقدیم إجابة على الشكوى. انظر   35 ، قانون اإلدارة العلیا  
103.204 (ھـ) ،    103.212 ؛ انظر أیًضا (ب)     35 قانون اإلدارة األولیة   101.506 عام ، یجب تقدیم جمیع (بشكل  
30طلبات اإلضراب أو الرفض أو الطعن في كفایة أي مرافعة في غضون  یوًما بعد إرسال المستند المطعون فیھ)  .  
 
مجلس واالقتراح إلى كاتب ال ;quot&تقدیم;quot& یجب على الطرف الذي یقدم اقتراًحا  &quot;إرسال&quot;   نسخة من الحركة على
35) كل من األطراف األخرى في اإلجراء. یتم  تحدید متطلبات اإلیداع والخدمة الخاصة بمجلس اإلدارة في قواعده اإلجرائیة رمز   Adm. 
  .(www.ipcb.state.il.us) والموجودة على موقع مجلس اإلدارة ، (101.304 ، 101.302 ، 101.300
 
30إذا لم تقدم طلبًا إلى مجلس اإلدارة في غضون   یوًما بعد تاریخ تلقیك الشكوى الرسمیة ، فقد یجد المجلس أن الشكوى لیست  

مكررة أو تافھة ویقبل القضیة لالستماع إلیھا دون أي تدخل منك. سیقوم مجلس اإلدارة  بعد ذلك بتعیین ضابط جلسة استماع 
ر والذي سیتصل بك لتحدید أوقات لعقد مؤتمرات الحالة الھاتفیة وجلسة استماع. انظ 35 األدمیرال الثالث قانون    103.212  

   .(أ)
 

  الرد على الشكوى 
 
60لدیك الحق في تقدیم إجابة على ھذه الشكوى الرسمیة في غضون  یوًما بعد تلقیك للشكوى. إذا قدمت طلبًا في  الوقت المناسب یدعي أن الشكوى  

یة الشكوى ، فیمكنك تقدیم إجابة في غضون مكررة أو تافھة ، أو اقتراًحا باإلضراب أو الرفض أو الطعن في كفا 60 یوًما بعد صدور قرار مجلس  
35اإلدارة بشأن طلبك. انظر  ، قانون األدمیرال رقم   101.506    ، 103.204 (د) ، (ھـ) ،    103.212 (ب)   .  
 
60قد یؤدي عدم تقدیم إجابة على الشكوى الرسمیة في غضون  ن عدم تقدیم إجابة  في الوقت المناسب یعني یوًما بعد تلقیك شكوى إلى عواقب وخیمة. إ 

حول  ھذا أن جمیع االدعاءات الواردة في الشكوى الرسمیة سیتم اعتبارھا كما لو كنت قد اعترفت بھا ألغراض ھذه الدعوى. إذا كانت لدیك أي أسئلة 
عدل ، أو محاٍم. انظر اإلجراء ، فیجب علیك االتصال بمسؤول الجلسة المعین لھذه اإلجراءات ، أو مكتب كاتب ال 35 األدمیرال ، قانون    103.204  

  .(و)
 

  ضرورة وجود محام
 
بموجب قانون والیة إلینوي ، یجب تمثیل الجمعیة أو مجموعة المواطنین أو وحدة الحكومة المحلیة أو الشركة أمام مجلس  

محامًیا تمثیل فرد آخر أو أفراد آخرین أمام المجلس.  ومع ذلك ، اإلدارة بمحام.  باإلضافة إلى ذلك ، ال یمكن للفرد الذي لیس 
35) ملكیتھ الفردیة غیر المسجلة. انظر 2) نفسھ أو نفسھا كفرد أو (1حتى إذا لم یكن الفرد محامیًا ، فیُسمح لھ بتمثیل ( قانون   
101.400اإلدارة األولیة   محاٍم یقوم بإعداد إجابة وأي اقتراحات أو  (أ). قد یرغب مثل ھذا الفرد مع  ذلك في أن یكون لھ  
  .ملخصات ، وتقدیم دفاع في جلسة االستماع

  التكالیف

في الدفاع ضد ھذه الشكوى الرسمیة ، أنت مسؤول عن أتعاب المحاماة وتكرار الرسوم ونفقات السفر وأتعاب الشھود وأي 
سوم إیداع لتقدیم إجابتك إلى المجلس أو أي مستند آخر في تكالیف أخرى قد تتكبدھا أنت أو محامیك. ال یتطلب المجلس  أي ر

تقدیم ورسوم إجراءات التنفیذ. سیدفع المجلس تكالیف جلسات االستماع الخاصة  بھ (على سبیل المثال ، إیجار غرفة السمع ، 
  .تقاریر المحكمة ، ونفقات ضابط االستماع)

   .3629-814)  312على (  Clerk&#39;s إذا كان لدیك أي أسئلة ، یرجى االتصال بمكتب

http://www.ipcb.state.il.us/


  توثیق الخدمة
  

أن یكون توثیق الخدمة ھذا مصحوبًا بالشكوى الرسمیة وإشعار التقدیم. بمجرد  االنتھاء من مالحظة لمقدم الشكوى: یجب  
من قدیم نسخة توثیق الخدمة والشكوى الرسمیة وإشعار التقدیم ، یجب علیك تقدیم ھذه المستندات الثالثة إلى كاتب المجلس وت

  .كل مستند على كل مدعى علیھ
 

، أي أنھموثقًا تم تصمیم ھذا النموذج لتوثیق الخدمة لالستخدام من قبل غیر محاٍم ویجب أن یكون   &quot; شھادة
توثیقھاخدمة ، والتي ال یلزم  ;quot&شھادة;quot& للخدمة.  یجوز للمحامي تعدیل النموذج الستخدامھ كـ ;quot&خطیة .  

 
  إفادة خطیة من الخدمة

 
أنا ، الموقع أدناه ، عند القسم أو التأكید ، أصرح أنھ في التاریخ الموضح أدناه ، قمت بإرسال نسخ من الشكوى الرسمیة وإشعار  
  التسجیل المرفقة على المدعى علیھ على العنوان المدرج أدناه بإحدى الطرق التالیة: [حدد واحدة فقط - أ أو ب أو ج أو د أو ھـ]
 
A. _____  خارجیة مع توقیع المستلم المسجل بواسطة خدمة  التابعة لجھة أو شركة النقل التجاریة برید الوالیات المتحدة

البرید األمریكیة أو شركة النقل التجاریة التابعة لجھة خارجیة  عند التسلیم. مرفق معھ تأكید التسلیم من خدمة البرید األمریكیة 
اقل التجاري لجھة خارجیة والذي یحتوي على توقیع المستلم ویظھر تاریخ التسلیم كـ _________________  أو الن

، التاریخ]  /[الشھر  20 تاریخ التسلیم.][أرفق تأكید التسلیم الموقع الذي یوضح __.    
 
B. _____  یل توقیع المستلم أو تسجیلھ  خارجیة مع تسجالتابعة لجھة الوالیات المتحدة أو شركة النقل التجاریة برید

بواسطة خدمة البرید األمریكیة أو شركة النقل التجاریة التابعة لجھة خارجیة عند التسلیم. ومع ذلك  ، فإن تأكید التسلیم من 
خدمة البرید األمریكیة أو الناقل التجاري التابع لجھة خارجیة والذي یحتوي على توقیع المستلم غیر متاح لي في الوقت  

،  حالي. في _________________  [الشھر / التاریخ] ال __ ، بحلول وقت __: __ صباًحا / مساًء ، في  20
_____________________________________________________________ [العنوان الذي  
قدمت فیھ المستندات إلى خدمة البرید األمریكیة أو شركة النقل التجاریة التابعة لجھة خارجیة] ، نسخ من الشكوى الرسمیة  
المرفقة تم تقدیم وإشعار التسجیل إلى خدمة البرید األمریكیة أو الناقل التجاري لجھة خارجیة ، مع ظھور عنوان المدعى علیھ  
على الظرف أو الحزمة التي تحتوي على ھذه المستندات ، وبرسوم البرید أو التسلیم المناسبة المدفوعة مسبقًا. [في  غضون  

یحتوي على توقیع المستلم ویظھر تاریخ  -سبعة أیام بعد أن یصبح متاًحا لك ، قم بتقدیم تأكید التسلیم إلى كاتب المجلس 
وحدد الشكوى الرسمیة التي یتوافق معھا تأكید التسلیم.] -التسلیم    

 
C. _____  / التاریخ] ، الخدمة الشخصیة وأنا قمت بالتسلیم الشخصي في _________________ [الشھر 20  ، __
  .بحلول وقت __: __ صباًحا / مساءً 
 

مرفق  ھو شھادة الخدمة الموقعة من قبل الشخص اآلخر د _____ الخدمة الشخصیة وشخص آخر قام بالتسلیم الشخصي. 
(أو إعالن الخدمة الموقع بواسطة خادم المعالجة) الذي قام بالتسلیم الشخصي ، مع إظھار تاریخ التسلیم كـ 

، التاریخ] _________________ [الشھر /  20 إفادة أو إقراًرا موقعًا من الشخص اآلخر یوضح تاریخ  __. [أرفق 
]التسلیم.    

 
E. _____  الموقعة من قاما أو سیقومان بالتسلیم الشخصي. ومع ذلك ، فإن  شھادة الخدمة الخدمة الشخصیة وشخص آخر
قبل الشخص اآلخر (أو إعالن الخدمة الموقع بواسطة خادم العملیة) الذي قدم أو سیقوم بإجراء التسلیم الشخصي غیر متاح لي  

____ [الشھر / التاریخ] ، في الوقت الحالي. في _____________ 20 __ صباًحا / مساًء ، __: __  ، بحلول وقت  
في ____________________________________________________________________  
[العنوان الذي قدمت  فیھ المستندات إلى الشخص الذي یقوم بالتسلیم الشخصي] ، كانت نسخ الشكوى الرسمیة المرفقة وإشعار  
التسجیل المقدمة إلى ________________ [اسم الشخص الذي یقوم بالتسلیم الشخصي] ، مع ظھور عنوان المدعى  
علیھ على الظرف أو  الطرد  الذي یحتوي على ھذه المستندات ، وبرسوم التوصیل المناسبة المدفوعة مسبقًا. [في غضون سبعة  

یتضمن توقیع الشخص الذي قام   -إعالن خدمة إلى كاتب المجلس  لك ، قم بتقدیم إفادة خطیة أوأیام بعد أن یصبح  متاًحا 
وحدد الشكوى الرسمیة التي قدمتھا تلك اإلفادة أو یتوافق اإلعالن.]  -بالتسلیم الشخصي ویظھر تاریخ التسلیم    



 
  :عنوان المجیب
 
  _________________________________________________________________  اسم
 
  ________________________________________________________________  شارع
 
  _________________________________________________  المدینة ، الوالیة ، الرمز البریدي 
( إذا كان ھناك عدة مستجیبیناذكر اسم كل مستجیب وعنوانھ  )  
 
  _______________________________________________ 
  توقیع المشتكي 
 
 ___________________________________________  شارع 
 
 ____________________________  المدینة ، الوالیة ، الرمز البریدي  
 
 ___________________________________________  تاریخ 
 
  اشتركت وأقسمت قبلي
 
                          ھذا الیوم
 
      .20من                                   
 
___________________________  
  كاتب العدل
 
    ______________________________ :تنتھي عمولتي
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