Tờ Thông Tin Khiếu Nại dành cho Công Dân
Các thành viên của
High Bridge Borough Police Department cam kết cung cấp dịch vụ
hành pháp công bằng, hiệu quả và chí công vô tư. Việc giải quyết công bằng và kịp thời khiếu nại của quý vị về hiệu
quả làm việc của một cảnh sát viên sẽ đem lại lợi ích cao nhất cho tất cả mọi người. Sở Cảnh Sát có những quy trình
chính thức để điều tra khiếu nại của quý vị. Những quy trình này được thiết kế để đảm bảo sự công bằng và bảo vệ
quyền của cả công dân và các nhân viên hành pháp:
1. Phải chấp thuận Báo Cáo hoặc Khiếu Nại về hành vi sai trái của nhân viên/cảnh sát viên từ bất cứ người
nào, bao gồm cả các nguồn nặc danh, vào bất cứ thời điểm nào.
2. Phải chấp thuận khiếu nại bất kể tuổi tác, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục,
tình trạng khuyết tật hoặc tình trạng nhập cư của bên khiếu nại.
3.

Khiếu nại của quý vị sẽ được gửi đến một sĩ quan cấp cao hoặc một nhân viên nội vụ được đào tạo đặc
biệt. Họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và khách quan.

4. Quý vị có thể được yêu cầu hỗ trợ cuộc điều tra bằng cách đưa ra lời khai chi tiết về sự việc đã xảy ra hoặc
cung cấp các thông tin hay tài liệu quan trọng khác.
5. Tất cả các khiếu nại về nhân viên hành pháp đều được điều tra kỹ lưỡng. Quý vị sẽ được thông báo thường
xuyên về tình trạng của cuộc điều tra và kết quả điều tra cuối cùng nếu quý vị yêu cầu và nếu quý vị cung
cấp thông tin liên hệ. Thông tin về hình thức kỷ luật chính xác được áp dụng sẽ được giữ bí mật, nhưng
quý vị sẽ được thông báo về kết quả cuối cùng, bao gồm:
a. Được xác nhận: Một chứng cớ hiển nhiên thể hiện rằng một cảnh sát viên đã vi phạm bất kỳ điều
luật; quy định; chỉ thị; hướng dẫn, chính sách hoặc quy trình nào do Bộ Trưởng Tư Pháp hoặc Công
Tố Viên của Quận ban hành; quy trình của cơ quan; quy trình điều hành thường trực; quy tắc; hoặc
nội dung đào tạo.
b. Không có căn cứ: Một chứng cớ hiển nhiên thể hiện rằng thực tế đã không xảy ra hành vi sai trái
như cáo buộc.
c. Miễn tội: Một chứng cớ hiển nhiên thể hiện rằng hành động bị cáo buộc đã xảy ra nhưng không vi
phạm bất kỳ điều luật; quy định; chỉ thị; hướng dẫn, chính sách hoặc quy trình nào do Bộ Trưởng Tư
Pháp hoặc Công Tố Viên của Quận ban hành; quy trình của cơ quan; quy trình điều hành thường
trực; quy tắc; hoặc nội dung đào tạo.
d. Không được xác nhận: Cuộc điều tra không tìm ra đủ bằng chứng để chứng minh hoặc bác bỏ cáo
buộc này một cách rõ ràng.
6. Nếu cuộc điều tra của chúng tôi thể hiện rằng một hành vi phạm tội có thể đã được thực hiện, chúng tôi sẽ
thông báo cho công tố viên của quận. Quý vị có thể được yêu cầu làm chứng trước tòa.
7. Nếu kết quả điều tra của chúng tôi chỉ ra rằng một cảnh sát viên bị buộc tội vi phạm quy định của sở, quý vị
có thể được yêu cầu làm chứng trong phiên điều trần của sở cảnh sát.
8. Nếu cuộc điều tra của chúng tôi chỉ ra rằng khiếu nại không có căn cứ hoặc cảnh sát viên đã hành động
đúng mực, vụ việc sẽ được khép lại.
9. Các cuộc điều tra những vấn đề nội bộ đều được giữ bí mật và tất cả các phiên điều trần kỷ luật sẽ không
mở cửa cho công chúng trừ khi bị cáo cảnh sát viên yêu cầu một phiên điều trần mở.
10. Quý vị có thể gọi điện cho Detective Matthew Lazier or Sergeant Jared Skobo theo số (908) 638-6500 để
cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào hoặc nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vụ việc.

Sở/Cơ Quan

High Bridge Borough

Số Hiệu Vụ Việc IA

__________________________

MẪU BÁO CÁO SỰ VIỆC NỘI BỘ
Người Lập Báo Cáo (Không Bắt Buộc Nhưng Hữu Ích)
Ưu Tiên Liên Hệ?

Họ Tên___________________________

Điện Thoại

_____________________________

□

Địa Chỉ (Số căn hộ) ___________________________

Email

_____________________________

□

Thành Phố, Tiểu Bang,
Số Bưu Chính___________________________

Ngày Sinh

________________________________

(Các) Cảnh Sát Bị Cáo Buộc (Cung Cấp Bất Kỳ Thông Tin Nào Đã Biết)
Tên (Các) Cảnh Sát___________________________

Số Phù Hiệu

________________________________

Địa Điểm Xảy
Ra Vụ Việc___________________________
_

Ngày/Giờ

________________________________

Trong khoảng trống bên dưới, hãy mô tả loại sự việc (cảnh sát yêu cầu dừng xe, gặp trên đường) và bất kỳ thông
tin nào về hành vi bị cáo buộc. Nếu khoảng trống bên dưới không đủ để quý vị viết câu trả lời, vui lòng viết vào
giấy bổ sung và đình kèm vào tài liệu này. Nếu quý vị không biết tên và số phù hiệu của cảnh sát viên, vui lòng
cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng nào khác.

Các Thông Tin Khác
Thông tin được báo cáo bằng cách nào?

□ Trực Tiếp □ Qua Điện Thoại □ Qua Thư □ Qua Email □ Khác

___________________________________

Có bất kỳ bằng chứng thực tế nào được nộp không?

□ Có □ Không

Nếu có, vui lòng mô tả: _______________________________________________________

Trước đây vụ việc này có được báo cáo không?

□ Có □ Không

Nếu có, vui lòng mô tả: _______________________________________________________

Phần Dành Cho Cảnh Sát Viên Nhận Báo Cáo Điền Vào
_________________________________________________________________
Cảnh Sát Viên Nhận Khiếu Nại

___________
Số Phù Hiệu

___________
Ngày/Giờ

_________________________________________________________________
Giám Sát Viên Xem Xét Khiếu Nại

___________
Số Phù Hiệu

___________
Ngày/Giờ

