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Giải quyết mối quan ngại về công bằng khi thực thi Sắc Lệnh của Thống Đốc Brown
Tại Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Multnomah, chúng tôi tin rằng mọi người đều được đối
xử tôn trọng và xứng đáng với nhân phẩm. Giá trị của chúng tôi với tư cách là cơ quan thực thi pháp luật
phù hợp với các giá trị của cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Sự tin tưởng của công chúng và trách nhiệm
trong việc thực thi pháp luật rất quan trọng đối với một cộng đồng an toàn và toàn diện. Với tư cách là
chuyên gia về an toàn công cộng và đại diện của các cộng đồng chúng tôi phục vụ, chúng tôi hiểu rằng tác
động mà chính sách có động cơ phân biệt chủng tộc đến các cộng đồng da màu và nhóm người dễ bị tổn
thương là điều rất quan trọng. Chúng tôi không dung thứ cho các hành vi phân biệt đối xử.
Chúng tôi muốn làm rõ rằng việc thực thi sắc lệnh “Hãy Ở Nhà” của Thống Đốc Kate Brown không
phải là trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc này. Những người được ủy quyền của chúng tôi đã nhận được
sự chỉ đạo và hướng dẫn để đảm bảo mọi người được đối xử công bằng và tôn trọng. Để mọi người có thể
hiểu rõ thêm, Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Multnomah sẽ cung cấp hướng dẫn cho những câu hỏi
thường gặp. Nếu cá nhân nào cảm thấy họ bị ngược đãi hoặc bị vi phạm quyền của mình, họ có thể khiếu
nại cáo buộc hành vi sai trái của một thành viên MCSO. Khiếu nại này có thể là từ một cá nhân muốn ẩn
danh hoặc từ bên thứ ba. Vui lòng làm theo các bước dưới đây.
•

•

MCSO lưu giữ một Mẫu Đơn Khiếu Nại trên trang web của cơ quan (www.mcso.us) nằm trong
tab ‘Providing Feedback’ (Cung Cấp Phản Hồi) trên trang web có tiêu đề FAQ (Câu Hỏi Thường
Gặp). Theo Mẫu Đơn Khiếu Nại của MCSO, khiếu nại bao gồm thông tin liên lạc, thông tin tóm
tắt về sự việc bị cáo buộc và mong muốn về cách giải quyết khiếu nại.
Có thể gửi Mẫu Đơn Khiếu Nại theo những cách sau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
o Gửi trực tiếp đến bất kỳ thành viên hoặc tại cơ sở MSCO nào. Thành viên đó sẽ chuyển
thông tin, thông qua các kênh, đến Đơn Vị Nội Vụ.
o Gửi fax đến Đơn Vị Nội Vụ (503-988-4324).
o Gửi thư điện tử qua iau@mcso.us.
o Gọi điện đến Đơn Vị Nội Vụ (503-988-4557).
o Gửi thư đến Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Multnomah.

Mọi khiếu nại nhận được sẽ được Đơn Vị Nội Vụ điều tra, và kết quả điều tra sẽ được thông báo
cho người khiếu nại. Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Multnomah rất coi trọng mọi khiếu nại, vì chúng
tôi luôn cố gắng đảm bảo sự minh bạch của cảnh sát, an toàn cộng đồng và niềm tin của công chúng.

