Vãn phòng Cånh sát Truông Quân Santa Clara
Ban NQi Vg
vrÃu KITTEU NAr rÁc NGHTEP
Vãn phòng Cånh sát Truómg Quþ Sanla Clara chi¡ trách nhiÇm båo vÇ cuÇc séng cho ..o"g 43" qu{a Santa Clara.
Nhtog Où ¿i-Cn cúa chúng ¡Oi ào-o" hrián hye.n, gráo dgc cao. Hg phuc ru voi sq t.u hào vè nghè nghi-êp, và h9 muén
Quí vi, Công Chúng, chia sé sç t.u hào này.
duo. c phân công üíc ngiri€p hå loi hon 177,751 cuQc ggi mõi n¿m. Nhûmg Ðai diÇn tlóng vai trò
nhu ngutf phân xri tong nhièu ngan truong.hç khi tlugc yêu càu giai quyft nhimg khác biet giüa các cá nhân và
glna crác nhóm. Nhièu.iãO nfrtue quyet ¿ion cùa nhÉng ÐA.i diÇn së.han ché quyèn t.u quyét, sU t.u do cúa nhüng
nguoi này. Nhimg quyiít O¡nn nàythugng anh huómg nhièu itén cuQc séng cúa mçi nguoi liên quan.

Nhifng Ðai diên

Chúng tôi hoàn toàn hiéu räog rU can d1r cúa chúng tôi vào nhüng tình huéng phúc t4p, liên quan dén cåm xúc
không luôn luôn tÍuo. c nhu ky vo. ng ggày càng cao cúa Quí ni, Vì .lÍ do dó, Vän phòng Canh sát TruÓng có thú t.uc
rõ ràng grúp Quí vi-nhüng nguoi muén bày tó sg không hài lòng vê ho4t dô. ng, chính sách, tác nghiÇp cúa chúng tôi
Tát cá cuQc dièu tra duq c thuc hiên ki luüng, khách quan voi mqc dích giü gìn sU tin tuong cúa công chúng, sq 1iêm
chính ç¿¿ các Phòng Ban. Muc tiêu không phåi d¿i lên iin, miên tOi mà nhàm nic tlinh, <fanh giá nhüng qr thSt
quanh sU viÇc tlang có nghi vân.
,4nh huóns díin khoí t¿j hình &î. Ðièu tra nôi b0 cúa Vãn phòng Canh sát Truémg vè nann xri cúa nhüng viên chr?c
thuQc Vãrphòng và Luft su cúa nguyên don là hai ván ¿è hoan toan dQc lâp. Néu môJ nghi can bi, Vãn phòng Canh
sár Truéng dt gn Þp hô so khiéu nAi nhüng viên chr?c này, hanh tlô.ng này không anh huÖng dên quyêt dinh dôc
lâp khoi kiên vu rín hlnh slt.

Nghia vu khi,iíu nai; Ngbîa" vU ¡át
thgc ö muc cao nhât có thê

UuOc

khi mQt nguoi khiéu nai môJ viên chrlc

1à

viêc kåiéu nai cân chính xác, ür¡ng

Thti -tuc: Mqi nguoi <fèu có quyên Cui khiéu n4i vè viên chúc hoäc bát qt cá nhîn do Vãn phòng tuyén dung. Mãu
cO sãã t4i các co så ótiu Vao pnOog Canh sát Truõng. Chung tôi kftryén khích gAp tr.'¡c tiép, thông tin ban
Kht6
"d
Aàu vè tnéu n4i có tlé Uang diÇn thoai, viét thu, internet. Quí vi nên hoàn thành mãu ctlnh kèm và gui Ban Nôi Vp

Khiéu n4i nhþ duo. c së duo. c chuyén ctén viên chrlc dièu tra cúa Ban Nôi Vfr. MQt cuôc dièu tra tháu dáo sê dugc
thr¡c hiÇn. Khi dièu tra hoàn thành, nhûrng tét tuân dugc chuyên çþe lãnh tfAo Phòng vói nhitng dè nghi liên quan
gui cho Cánh sát Truérng dê có quyét <!nh cuéi cung.
Trong mgi kuùng hçrp, nguoi kåiéu nAi du-o. c thông báo f trinh cuéi cùng voi thùi -han thgo luât 4+. Dù dièu tra
viên õria Phòng nõ hô nét.lt" dé tim ra s1r thflt, nhrmg tong truòarg hç nguöi khiéu nai tháy viêc dièu ta chua phù
hçrp, Vãn phòng Cånh sát Truong rát mong nguùi L:hiéu nai tim thêm sV trq güp û cárc co quan khác liÇt kê duói rtây
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