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MẪU PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI DÂN
Là một cơ quan chính quyền chịu trách nhiệm bảo vệ công 
chúng và thi hành luật pháp, Sở Cảnh sát Đô thành chúng 
tôi cố gắng phục vụ ở tiêu chuẩn cao nhất. Chúng tôi đánh 
giá cao các ý kiến của công chúng mà chúng tôi phục 
vụ để giúp chúng tôi đạt được tiêu chuẩn này. Qua các 
ý kiến của qu ý vị — dù tích cực hay tiêu cực — chúng tôi

có thể học được nơi nào công việc của chúng tôi có hiệu quả và 
nơi nào chúng tôi có thể cần phải tập trung chú ý để cải thiện các 
dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho hàng trăm ngàn cư dân và du 
khách chúng tôi gặp mỗi năm. Khi nộp đơn khiếu nại qu ý vị có 
quyền không cần nêu tên, sau đó chúng tôi sẽ cố gắng tốt nhất để
điều tra vụ việc.

ngày hôm nay quận cảnh sát (nếu không biết quận thì cho biết địa điểm xảy ra)

 lời khen  lời khiếu nại

ngày xảy ra vụ việc thời gian xảy ra vụ việc

tên người nạp mẫu (đầy đủ họ và tên)

số nhà và tên đường   số apartment hay suite

thành phố  tiểu bang mã số zip

điện thoại nhà chỗ làm di động địa chỉ email

Mô tả lời khen hoặc khiếu nại
nội dung lời khen thưởng, khiếu nại xin nói chi tiết trong khoảng trống có sẵn và/hoặc ở mặt sau.

các cảnh sát viên can dự vào khoảng trống dưới đây, xin cho biết tên, cấp bậc/chức vụ, số thẻ, và xe (nếu có) của các cảnh sát viên tham gia vào vụ này 
hay gặp phải.
tên của cảnh sát viên a    cấp bậc/chức vụ chủng tộc giới tính

số thẻ số xe hiệu và kiểu xe màu xe

tên của cảnh sát viên b  cấp bậc/chức vụ chủng tộc giới tính

số thẻ số xe hiệu và kiểu xe màu xe

tên của cảnh sát viên c  cấp bậc/chức vụ chủng tộc giới tính

số thẻ số xe hiệu và kiểu xe màu xe

các người làm chứng trong khoảng trống dưới đây, xin cho biết tên, địa chỉ, và số điện thoại của bất kỳ nhân chứng cho vụ việc (nếu có)

tên nhân chứng địa chỉ ( nhà       chỗ làm) số điện thoại (nhà, chỗ làm, di động) địa chỉ email

tên nhân chứng địa chỉ ( nhà       chỗ làm số điện thoại (nhà, chỗ làm, di động) địa chỉ email

tên nhân chứng địa chỉ ( nhà       chỗ làm số điện thoại (nhà, chỗ làm, di động) địa chỉ email

Xin cho chúng tôi biết câu chuyện của quý vị   Xin cho chúng tôi biết về quý vị

PD-99 Citizen Feedback Form Rev. 6/13
(Vietnamese)

Loại Khen thưởng có thể chọn nhiều hơn một, nếu cần. nêu cảnh sát viên cụ thể cho từng loại bằng cách khớp với chữ bên cạnh tên của họ

   bên trên cung cấp thêm chi tiết bằng cách hoàn tất câu chuyện ở mặt sau.

 lịch sự  kiến thức chuyên môn  giải quyết vấn đề cộng đồng  hỗ trợ cho (các) nhóm công dân

 tính chuyên nghiệp  hỗ trợ cho gia đình  theo dõi tiếp sau cuộc gọi  giúp chỉ đường/định hướng

 khác (xin ghi rõ trong khoảng trống bên dưới/tiếp tục ở mặt sau nếu cần) 

Loại khiếu nại  có thể chọn nhiều hơn một, nếu cần. nếu có hơn một cảnh sát viên, xin cho biết bằng cách khớp với chữ bên cạnh tên của họ 
   bên trên. xin cung cấp thêm chi tiết ở mặt sau. dùng thêm giấy nếu cần.

 không lịch sự   không có hành động thích hợp  bắt giữ trái pháp luật  sử dụng xe cảnh sát không đúng cách 

 vi phạm giao thông  sử dụng vũ lực lượng quá đáng  quấy rối  không mang thẻ hành sự/xuất trình chứng minh

 phân biệt đối xử  trả thù vì nộp khiếu nại	  khác (xin ghi rõ trong khoảng trống bên dưới/tiếp tục ở mặt sau nếu cần)
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xin kể chi tiết trong khoảng trống dưới đây, xin kể đầy đủ trải nghiệm của quý vị khi gặp (các) cảnh sát viên được nêu tên ở mặt

    trước của mẫu đơn này

Xác nhận thông tin
Tôi xác nhận rằng, qua sự hiểu biết và tin tưởng tốt nhất của tôi, các thông tin trên mẫu đơn này là đúng và chính xác.
thông báo: đưa ra một xác nhận sai sẽ bị phạt hình sự (luật của dc, đoạn 5-117.05)

chữ ký của người xác nhận       ngày

phần dành cho sở cảnh sát đô thành – xin đừng viết dưới dòng này  (MPD OFFICIAL USE ONLY — DO NOT WRITE BELOW THIS LINE)
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Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến mẫu này, xin liên lạc với Phòng Điều tra Nội bộ tại số (202) 724-4482.


