Biểu mẫu khiếu nại của HỘI ĐỒNG TRÁCH
NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CẢNH SÁT (PAB)*
Quý vị có thể dùng biểu mẫu này để nạp khiếu nại liên quan đến hành đồng sai trái của (các) Cảnh sát viên
UC Davis cũng như để yêu cầu Văn phòng Hợp quy và Chính sách (Office of Compliance and Policy) điều
tra chính thức vụ việc. Nếu quý vị không phải là người khiếu nại và không yêu cầu cuộc điều tra chính thức,
quý vị có thể hoàn tất biểu mẫu Góp ý/ Nhận thức của biểu mẫu PAB (https://pab.ucdavis.edu/feedback).

Thông tin của Người khiếu nại

Tên

Họ

Địa chỉ nhận thư

Số điện thoại chính

Số điện thoại phụ

Địa chỉ thư điện tử (email)

Tuổi

Giới tính

Sắc tộc

Nếu quý vị bị tổn thương vì vụ việc này, xin mô tả các tổn thương ở đây. (Nếu điền bằng
tay, hãy kèm theo những trang viết bổ sung nếu cần.)
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Mô tả vụ việc

Ngày xảy ra vụ việc

Giờ xảy ra vụ việc

Vi phạm được viện ra xảy ra ở nơi nào tại UC Davis?
UC Davis – Khuôn viên Davis
UCD Health – Trung tâm y khoa (Medical Center)
Vi phạm được viện ra đã xảy ra ở đâu cụ thể trong khuôn viên Davis hay khuôn viên
UCD Health (Trung tâm y khoa - Medical Center)?

Vui lòng mô tả vụ việc đã tạo nên cơ sở cho khiếu nại của quý vị. Điều quan trọng
là quý vị cần mô tả chi tiết những sự việc đã xảy ra dẫn đến việc quý vị khiếu nại.*
(Nếu điền bằng tay, hãy kèm theo những trang viết bổ sung nếu cần.)

Lời tố cáo: Vui lòng kiểm chứng (các) lời tố cáo mà quý vị cho rằng áp dụng đến vụ việc (cuối cùng nhân
viên PAB sẽ quyết định về những lời tố cáo).

Thô bạo (lăng mạ hoặc dùng ngôn từ
khiêu dâm, không chịu cho thông tin, không
đáp ứng)

Cảnh sát kéo xe phạt không đúng

Phân biệt đối xử (kỳ thị dựa trên tình
trạng khuyết tật, giới tính, quốc tịch, chủng tộc
hay sắc tộc và/ hoặc tín ngưỡng v.v.)

Lục soát không đúng (nhà cửa, người
hoặc xe)

Sách nhiễu (liên tục, cố tình quấy nhiễu
bằng cách không ngừng liên lạc, va chạm)

Bắt, tịch thu không đúng (người, sở hữu
hoặc xe)
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Bắt không đúng

Sử dụng vũ lực không đúng (va chạm
thân thể không thích hợp; sử dụng dùi cui, vũ
khí, còng tay, dùng mace, thuốc phun hơi cay,
v.v.); biểu dương vũ khí không cần thiết

Phạt không đúng

Điều tra không đầy đủ hoặc không đúng
(không điều tra hoặc không ghi báo cáo cảnh
sát; báo cáo của cảnh sát sai hoặc không
thích đáng)

Bỏ tù không đúng

Khác/ Không chắc chắn

Thủ tục của cảnh sát không đúng (làm
hư hại, tịch thu hoặc không trả lại tài sản;
không tự giới thiệu phù hợp hoặc không trình
phù hiệu cảnh sát và/ hoặc có những tuyên bố
sai)

Thông tin của cảnh sát viên

Thông tin của phù hiệu cảnh sát (nếu biết)

Tên của cảnh sát viên (nếu biết)

Giới tính của cảnh sát viên: ______________________
Những đặc điểm nhận dạng cảnh sát viên (nếu không biết số phù hiệu cảnh sát và/ hoặc
tên họ của cảnh sát viên)

Thông tin của Nhân chứng 1
Tên của nhân chứng
Địa chỉ của nhân chứng (nếu có) E-mail của nhân chứng Điện thoại của nhân chứng (nếu có)
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Thông tin của Nhân chứng 2
Tên của nhân chứng
Địa chỉ của nhân chứng (nếu có) E-mail của nhân chứng Điện thoại của nhân chứng (nếu có)

Thông tin của Nhân chứng 3
Tên của nhân chứng
Địa chỉ của nhân chứng (nếu có) E-mail của nhân chứng Điện thoại của nhân chứng (nếu có)
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Chứng nhận
Vui lòng kiểm tra là quý vị đã đọc, hiểu và đồng ý với tuyên bố sau đây và ký tên và ghi
tháng ngày năm bên dưới:
QUÝ VỊ CÓ QUYỀN NẠP KHIẾU NẠI VỀ MỘT CẢNH SÁT VIÊN VÌ BẤT KỲ HÀNH
VI KHÔNG ĐÚNG NÀO CỦA CẢNH SÁT VIÊN ĐÓ. LUẬT CALIFORNIA ĐÒI HỎI PHẢI
CÓ THỦ TỤC ĐIỀU TRA CÁC KHIẾU NẠI CỦA CÔNG DÂN. QUÝ VỊ CÓ QUYỀN
NHẬN BẢN GIẤY NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC NÀY. CÁC KHIẾU NẠI VÀ BẤT KỲ BÁO
CÁO HOẶC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC KHIẾU NẠI PHẢI
ĐƯỢC VĂN PHÒNG HỢP QUY LƯU GIỮ CHO ÍT NHẤT LÀ NĂM NĂM.*
* Biểu mẫu khiếu nại này phù hợp với qui trình đề ra tại Mục 832.5 của Bộ luật hình sự.

__________________________________________
Chữ ký
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_________________________________
Ngày

