Làm việc

với

Phòng Cảnh Sát Đô Thị

để

Xây Dựng Cộng Đồng An Toàn và Vững Mạnh Hơn
Đó là nhiệm vụ của Phòng Cảnh Sát Đô Thị (MPD) để

Chính sách của MPD nêu rõ nhân viên cảnh sát không

bảo vệ Hoa Thịnh Đốn và cư dân cũng như du khách với

được:

mục tiêu tối cao là bảo vệ sự sống con người. Cộng đồng

nn Hỏi bất kỳ ai về tình trạng cư trú hoặc nhập cư trừ khi

nhập cư của chúng ta là một phần sống còn của thành

nhân viên cảnh sát điều tra tội phạm có liên quan tới tình

phố. MPD cam kết đối thoại với tất cả các nhóm dân

trạng nhập cư (ví dụ buôn hoặc giấu người nhập cư)

nhập cư của chúng ta, bất kể tình trạng nhập cư bằng
cách xây dựng niềm tin, và bảo vệ họ và cộng đồng rộng

nn Truy cập bất kỳ hệ thống dữ liệu nào chỉ với mục đích
lấy thông tin về tình trạng nhập cư của một cá nhân.

lớn hơn.
MPD cùng làm việc với cộng đồng nhập cư để giúp
MPD có chính sách lâu năm không cho phép nhân viên

phòng chống và giải quyết tội phạm. Chúng tôi khuyến

cảnh sát hỏi tình trạng cư trú và công dân để xác định

khích tất cả các thành viên của cộng đồng thông báo

người không có giấy tờ.

tội phạm để chúng ta có thể giúp DC là một nơi có thể
sống, làm việc và vui chơi an toàn.
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