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Chỉ Huy Trưởng  
Robert J. Contee
Khu Vực Sáu

Chỉ Huy Trưởng Robert J. Contee III ra đời và được dưỡng 
dục ở Washington, D.C. Ông đi học tại Trường Tiểu Học 
Charles Young, Trung Học Cơ Sở Browne, và tốt nghiệp 
ưu hạng tại Trường Trung Học Spingarn. Ông đã gia 

nhập Sở Cảnh Sát Đô Thị làm học viên viện cảnh sát hồi tháng Mười 
Một năm 1989 và trở thành một thành viên của Sở dưới sự tuyên thệ 
ba năm sau đó. Ông nhanh chóng lên chức, đạt đến cấp bậc Trung Sĩ 
vào năm 1997, Trung Úy vào năm 2000 và Đại Úy vào Tháng Giêng 
2004.. 

Để tuyên dương về sự tận tụy, cam kết, và siêng năng của ông, 
Cảnh Sát Trưởng Charles H. Ramsey đã thăng chức cho ông lên làm 
Chỉ Huy Trưởng Quận Cảnh Sát Hai vào năm 2004, khiến cho ông trở 
thành Chỉ Huy Trưởng được chỉ định trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Sở. 
Vào tháng Tư 2006, Chỉ Huy Trưởng Contee được thuyên chuyển sang 
Phân Ban Hoạt Động Đặc Biệt, tại đó ông chịu trách nhiêm trông coi 
về tuần tiễu chiến lược, các dịp tổ chức đặc biệt và các chức năng về 
an toàn xe cộ.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Chỉ Huy Trưởng Contee đã 
phục vụ trong nhiều công tác, kể cả tại Khu Vực Ba với tư cách là 
một Cảnh Sát Tuần Tiễu, Khu Vực Hai, và Học Viện Đào Tạo với 
chức Trung Sĩ. Ngoài ra, với cương vị là một Trung Úy, ông đã làm 
việc tại Quận Hai, Chỉ Huy Hoạt Động tại Khu Vực Phía Đông, và 
đồng thời dẫn dắt Ngành Tình Báo. Trước khi được thăng lên chức 
vụ Chỉ Huy Trưởng Khu Vực Hai, ông đã phục vụ với cương vị là 
Đại Úy chuyên trách về Ngành Chống Tội Ác Bạo Động, để điều 
tra về các vụ giết người, tấn công tình dục, và các tội ác nghiêm 
trọng khác trên toàn thành phố.

Chỉ Huy Trưởng Contee đã hoàn tất việc học Đại Học về Quản 
Lý tại Viện Quản Trị về Thi Hành Luật và Viện Quản Lý Cấp Cao 
cho Cảnh Sát (SMIP) thuộc Diễn Đàn Nghiên Cứu về Hành Chánh 
của Cảnh Sát ở Boston, Massachusetts. Vì ông là viên chức chỉ 
huy là người tin tưởng vào việc học hỏi thêm cho ngành nghề của 
mình, ông cũng học về Khoa Học Cảnh Sát tại Trường Đại Học 
George Washington. Cho tới nay, Chỉ Huy Trưởng Contee là Học 
viên Cảnh Sát cấp cao nhất thuộc Ban Ngành, và hiện phục vụ với 
cương vị là Chỉ Huy Trưởng cho Khu Vực Sáu ở miền đông nam 
DC.

Sĩ Quan Cảnh Sát Cấp  
Cao Wallace L. Bradford
Học Viện Cảnh Sát Đô Thị 

Sĩ Quan Cảnh Sát Cấp Cao (Senior Police Officer - SPO) 
Wally Bradford gia nhập MPD với cương vị là thành viên 
hạng nhất của các Học Viên Cảnh Sát hồi tháng Sáu năm 
1965. Lương khởi đầu lúc đó là $3,680 một năm. Là một 

Học Viên Cảnh Sát, SPO Bradford làm việc tại văn phòng của Thanh 
Tra Hack, Đội Thi Hành Trát Bắt, Đội Xe Hơi, Khu Vực Mười Hai, 
và Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng. Ông cũng đi học tại Học Viện Cảnh 
Sát và làm việc như một người sai phái cảnh sát qua vô tuyến điện.

Bradford đã tuyên thệ với cương vị là một cảnh sát viên hồi 
tháng Tám 1968, và được phân công tác vào Khu Vực Mười Hai 
(sau này trở thành một phần của Khu Vực Năm), tại đây ông phục vụ 
trong thời gian thử thách thực hiện các nhiệm vụ tuần tiễu như cảnh 
sát đi bộ để tuần tiễu, cảnh sát tuần tiễu trên xe, và cảnh sát tại trạm 
tuần tiễu.

Vào năm 1972, SPO Bradford đã đạt trong kỳ thi lên chức để 
trở thành trung sĩ và vào Tháng Tám năm đó trở thành học viên đầu 
tiên được thăng chức trung sĩ. Ông đã được thăng lên thượng sĩ vào 
tháng Tám năm đó, chỉ cách có một vài ngày sau sinh nhật thứ 25 
của ông, ông là thành viên trẻ tuổi nhất được thăng chức trong MPD 
vào lúc đó.

Sau khi lên chức trung sĩ, ông được phân công tác vào Khu 
Vực Một, và vẫn làm việc tại đó trong 19 năm. Trong thời gian 
phục vụ tại Khu Vực Một, SPO Bradford đã làm việc tại mỗi một 
trong ba phân khu, phát triển và xúc tiến thành công chương trình 
Trao Quyền Cảnh Sát Cho Cộng Đồng lần đầu tiên tại Washington, 
lúc đó được gọi là “Beat 26”. Beat 26 bao gồm các canh tân như 
bản tin cộng đồng, cột trụ điện thoại và chương trình tổ trưởng khu 
phố.

Sau khi về hưu với sự khua chiêng gõ trống rầm rĩ vào năm 
1991, Bradford trở lại Sở để làm một trong các Sĩ Quan Cảnh Sát 
Cấp Cao lần đầu tiên vào năm 1994, làm việc tại Học Viện để 
huấn luyện cho các cảnh sát mới nhất của MPD về các kỹ thuật 
và chương trình khác nhau. Vào năm 2001, ông nhận được Huy 
Chương về Thành Đạt vì đã phát minh được “Wally Board,” một 
dụng cụ dùng để trấn an những người biểu tình chống đối trong 
khi các viên chức cảnh sát tìm cách kéo những người này ra khỏi 
“Sleeping Dragons” (Người biểu tình xích tay vào nhau). Dụng cụ 
này hiện nay được Bộ Nội An Hoa Kỳ cho vào các tài liệu huấn 
luyện chuẩn bị trong quốc nội.

Là một thành viên của Sở cảnh sát Đô Thị, SPO Bradford đã 
làm chứng nhân cho các buổi lễ nhậm chức, tang lễ tổng thống, 
biểu tình chống đối, đốt pháo bông, và các phương diện độc đáo 
khác trong lịch sử thế giới. Làm một thành viên của Sở cảnh sát Đô 
Thị không chỉ là một công việc làm — mà còn là một “chỗ ngồi 
thượng hạng để xem các sô ngoạn mục nhất trên đời.” 

sơ lược vê học viên sơ lược vê học viên



Gia Nhập Chương Trình Đào Tạo Học viên 
Cảnh Sát và góp phần vào lịch sử qua việc 
phục vụ tại thủ đô của quốc gia.
Có được kinh nghiệm thực tiễn trong một ngành nghề 

chắc chắn, được tôn trọng. Đây là một kinh nghiệm mà 

bạn sẽ không bao giờ quên được!
Chương Trình Đào Tạo Học viên Cảnh Sát cung cấp 

huấn luyện và kinh nghiệm trong lãnh vực thi hành pháp 
luật cho các cá nhân có khả năng trong khoảng từ 17 tới 
21 tuổi muốn đeo đuổi một sự nghiệp với Sở cảnh sát 
Đô Thị. Chương trình được thiết kế để chuẩn bị cho các 
ứng viên vào Chương Trình Tuyển Mộ Sĩ Quan Cảnh 
Sát Đô Thị.

Quyền Lợi
Gói quyền lợi toàn diện của chúng tôi bao gồm:

• Lương khởi đầu $25,315–$33,055 mỗi năm
• Trọn học phí học đại học qua University of the 

District of Columbia
• Quyền lợi về Sức Khỏe và Nha Khoa
• Nghỉ phép hàng năm và nghỉ bệnh

Ngoài ra, các học viên sẽ làm quen với các hoạt 
động thường ngày của ban ngành và lịch sử phong phú 
qua các công tác tạm thời trên toàn thể các ban ngành 
của các khu vực cảnh sát và các đơn vị đặc biệt. Các 
học viên sẽ tham gia trong các hoạt động của cảnh sát 
tại cộng đồng, và tương tác với công dân và khách thăm 
viếng Quận Columbia.

Các Đòi Hỏi Tối Thiểu
Để vào Chương Trình Đào Tạo Học viên Cảnh Sát, các 

ứng viên: 
• Phải học tại một trường trung học thuộc Quận Co-

lumbia hoặc đã tốt nghiệp và nhận bằng trung học của 
trường này hoặc một bằng GED mà Quận Columbia 
cấp

• Phải trong khoảng từ 17 tới 21 tuổi và là một học sinh 
năm sau cùng của trung học (Không được đủ 21 tuổi 
trước ngày mướn)

• Phải đạt trong đợt 
kiểm tra toàn diện 
về quá trình trong 
đó có khám sức 
khỏe, dò tìm về 
ma túy và đánh giá 
tâm lý

• Có thị giác ít nhất 
là 20/100, có thể 
điều chỉnh được 
tới mức 20/30 ở cả 
hai mắt

• Có, hoặc lấy được 
bằng lái xe có hiệu 
lực

• Được đánh giá 
trong hồ sơ học vấn 
của trường trung 

học/đại học là có thể chấp nhận được trước khi vào 
chương trình

• Đạt trong kỳ thi để vào đại học mà Trường University 
of the District of Columbia tổ chức

• Phù hợp với các Tiêu Chuẩn Khỏe Mạnh về Thể Chất
• Có cá tính đạo đức cao

g ử i  c h o t ô i  t h ê m t h ô n g t i n 

Tôi muốn tìm hiểu thêm về 
Chương Trình Đào Tạo Học 
viên Cảnh Sát.

Hãy Ghi Danh Cho Tôi
Xin điền vào mẫu dưới đây và một nhân viên 

của Học Viện Cảnh Sát Đô Thị sẽ liên lạc để bàn 
về tình trạng ứng viên của quý vị trong Chương 
Trình Đào Tạo Học viên Cảnh Sát.

Tên [Name]

Số Nhà [Number] Đường [Street] Apt. #

Điện Thoại Nhà [Home Phone] Điện Thoại Sở Làm [Work Phone] 

 

Điện Thoại Di Động [Cell Phone] Điện Thoại khác [Other Phone]

Địa Chỉ E-Mail 1 [E-Mail Address 1]

Địa Chỉ E-Mail 2 [E-Mail Address 2]

Tôi đã Đi Học và Tốt Nghiệp Trường DC Này 
[I Attend or Graduated from This DC High School]

Ngày Tốt Nghiệp (hoặc Dự Trù) 
[Graduation Date (or Expected)]

Ngày Sanh [Date of Birth]


