Dự Họp

Mẫu đơn khiếu nại
Tên:
Địa chỉ:

Tên

Đường

Họ
Thành phố, Bang

Email:
Ngày sinh:

Nam

Nữ

Khoanh tròn Một

Ngày xảy ra sự cố:
Thời gian xảy ra sự cố:

Hội đồng thẩm duyệt thường mở ra buổi gặp mặt
vào mỗi thứ năm đầu tháng vào lúc 7:00 tối. Công
chúng đều được đón chào
tới dự.

Cảnh sát Fairfax County
Được dân cư Thẩm định

Các địa điểm và ngày họp
có thể thay đổi. Xin vui
lòng vào website dưới đây:
www.fairfaxcounty.gov/
calendar/ShowCalendar.aspx

Sáng Chiều
Khoanh tròn Một

Địa điểm xảy ra sự cố:

Xây dựng niềm tin
qua trách nhiệm
cộng đồng

Tên/Số ký danh # của vị Cảnh sát có
liên quan:

Mô tả ngắn gọn sự cố:
(Sử dụng giấy bổ sung nếu cần. Bao gồm thông tin chi tiết mô tả.)

Nhân chứng của sự cố:

Chữ ký

Ngày

Tháng 11 năm 2017
Một ấn phẩm của Fairfax County, Va.,
Để yêu cầu thông tin này dưới hình thức khác,
gọi 703 324-3459, TTY 711.

Thông qua Trách
Thông
quatrình
nhiệm giải

Trách nhiệm

Sự thẩm duyệt của
dân chúng là gì?

Cách thức làm việc
của chúng tôi

Cách nộp
khiếu nại

Ban thẩm duyệt của dân cư cùng cơ quan
độc lập kiểm soát cảnh sát được thành lập để
thẩm duyệt các cuộc điều tra của cảnh sát do
những khiếu nại của công chúng với các viên
chức của sở cảnh sát Fairfax County.

• Khi nhận được khiếu nại thì nó sẽ được
gửi tới Sở cảnh sát để điều tra.

Nếu quý vị đã gặp phải hoặc quan sát
thấy sự sai trái của nhân viên cảnh sát
Fairfax County thì quý vị nên nộp khiếu
nại. Quý vị sẽ không bị cảnh sát hoặc
bất kỳ nhân viên nào của quận hạt phạt
vì đã nộp khiếu nại.

Ban hội thẩm gồm có chín thành viên dân
cư Fairfax County. Ban thẩm duyệt và Kiểm
soát viên độc lập với Sở cảnh sát và báo cáo
trực tiếp cho Hội đồng giám sát của Fairfax
County.

Những việc chúng tôi
làm

• Các điều tra viên phỏng vấn người đã
nộp khiếu nại và các nhân chứng.
• Cảnh sát xem xét chứng cứ và ghi báo
cáo liệt kê các phát hiện.
• Người nộp khiếu nại nhận thư tóm lược
các phát hiện của cuộc điều tra.
• Nếu người đó không đồng ý với kết luận
của cuộc điều tra thì có thể đề nghị xem
xét.
• Nếu có yêu cầu để được xem xét thì Ban
thẩm định hoặc Kiểm soát viên sẽ xem
xét cuộc điều tra và phát hành báo cáo
công khai.

Ban thẩm duyệt xem xét các cuộc điều tra
của cảnh sát liên quan tới việc làm sai trái
của cảnh sát. Ví dụ về việc làm sai trái của
cảnh sát gồm:
• Vô lễ
• Đe dọa
• Lạm dụng lời nói
• Quấy rối
• Có dấu hiệu phân biệt chủng tộc
• Phân biệt đối xử
Kiểm soát viên xem xét các cuộc điều tra
của cảnh sát liên quan tới việc sử dụng bạo
lực. Hai ban thẩm định và kiểm soát viên
xác định xem coi cuộc điều tra của cảnh sát
có kỹ lưỡng, chính xác và công bằng không.

Sở cảnh
sát

Kết quả cho người nộp đơn khiếu nại
Người tìm kiếm sự thẩm duyệt

Kiểm soát
viên

HOẶC

•Q
 uý vị có thể dùng mẫu đơn khiếu nại
trong quyển giới thiệu này hoặc dùng bản
in ra từ mẫu trực tuyến.
•Q
 uý vị còn có thể hoàn tất mẫu đơn khiếu
nại trực tuyến. Vào www.fairfaxcounty.
gov/policeauditor

Để đệ nộp khiếu nại
•Q
 uý vị có thể nộp mẫu đơn đã điền qua
bưu điện tới:

Người nộp khiếu nại
HOẶC
Ban thẩm
định/Kiểm
soát viên

Điền mẫu đơn khiếu nại

Ban
thẩm
định

Báo cáo công khai được phát hành

Office of the Independent Police Auditor
12000 Government Ctr. Parkway, Ste. 233A
Fairfax, VA 22035
•Q
 uý vị có thể nộp đơn trực tuyến. Hướng
dẫn có trên trang mạng ở trên.
•Q
 uý vị có thể nộp mẫu đơn khiếu nại
hoàn chỉnh tới Văn phòng Kiểm toán viên
theo địa chỉ nêu trên hoặc tới bất kỳ Đồn
cảnh sát Fairfax County nào.
Nếu quý vị cần sự trợ giúp để
hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng
gọi (703) 324-3459 hoặc gửi email
tới PoliceCivilianReviewPanel@
fairfaxcounty.gov

