Hội đồng Trách nhiệm Giải trình của Cảnh sát UC Davis (PAB)
Bối cảnh và Trách nhiệm của PAB
Mục đích của Hội đồng Trách nhiệm Giải trình của Cảnh sát UC Davis là cổ động trách
nhiệm giải trình, cải tiến và tăng cường sự tin cậy và giao tiếp tốt giữa cảnh sát khu đại
học và cộng đồng khu đại học mở rộng. Thành lập năm 2014, Hội đồng Trách nhiệm
Giải trình của Cảnh sát là một trong những đề xuất được đưa ra trong báo cáo điều tra
vụ việc cảnh sát phun hơi cây vào sinh viên biểu tình năm 2011. Năm 2012, sau khi tư
vấn với các chuyên gia hoạt động giám sát cảnh sát, đại học đã tổ chức một loạt các
buổi tọa đàm để xác định mô hình công dân giám sát thích hợp cho UC Davis. Để đảm
bảo là hội đồng thể hiện sự đa dạng của cộng đồng đại học, các thành viên gồm có
giáo viên, nhân viên và sinh viên. Hội đồng có trách nhiệm xét duyệt những kết quả
điều tra khiếu nại của công dân về hành vi sai trái của cảnh sát. Sau đó, hội đồng đưa
ra những khuyến nghị gửi đến Cảnh sát trưởng.
Cục Cảnh sát UC Davis là một cơ quan chấp pháp gương mẫu. Chúng tôi hãnh diện
được phục vụ cả thủ đô Sacramento và khu đại học Davis. Chúng tôi luôn nỗ lực cung
cấp dịch vụ ở mức cao nhất cho tất cả những ai đến học, làm việc và viếng thăm các
khuôn viên trường đại học của chúng tôi. Nhưng chúng tôi biết chúng tôi không thể làm
việc này một mình được, nên chúng tôi yêu cầu cộng động chúng ta và những người
viếng thăm giúp chúng tôi xây dựng một môi trường an toàn và trật tự an ninh cho tất
cả mọi người. Có một hội đồng trách nhiệm giải trình của cảnh sát là đúng vì chúng tôi
là của dân, do dân và vì dân.
Nộp khiếu nại
Ai cũng có thể nộp khiếu nại với Hội đồng Trách nhiệm Giải trình của Cảnh sát về một
cảnh sát viên cụ thể nào đó của UC Davis. Bạn không cần là sinh viên hoặc nhân viên
của UC Davis để nộp khiếu nại. Bạn có thể nộp khiếu nại về một vụ việc đã xảy ra cho
bạn hoặc cho một người khác. Bạn không cần biết tên hoặc số cảnh hiệu của cảnh sát
viên đó. Bạn cũng có thể nộp khiếu nại ẩn danh. Tuy nhiên, khả năng trả lời của PAB
sẽ giới hạn nếu đơn khiếu nại không chứa nhiều thông tin.
Làm cách nào tôi nộp khiếu nại?
Bạn có thể nộp khiếu nại bằng một trong những phương cách sau: Trực tuyến qua
trang mạng PAB; nộp qua điện thoại; đến nộp trực tiếp tại Văn phòng Hợp quy và
Chính sách (Office of Compliance and Policy); hoặc in đơn khiếu nại từ trang mạng
PAB và gửi đến Văn phòng Hợp quy và Chính sách. PAB chỉ có thể điều tra khiếu nại
về nhân viên của Cục Cảnh sát UC Davis mà thôi. Khiếu nại về cảnh sát của những cơ
quan chấp pháp khác, kể cả Cảnh sát Thành phố Davis, cần phải được nộp với cơ
quan phù hợp.
Quy trình điều tra

Văn phòng Hợp quy và Chính sách sẽ xét duyệt những khiếu nại đã được nộp với Hội
đồng Trách nhiệm Giải trình của Cảnh sát. Nếu cuộc điều tra được tiến hành, một viên
thanh tra sẽ được cử ra và người đứng đơn khiếu nại sẽ nhận thông tin về các thủ tục
xét duyệt của PAB. Ngoài ra, cảnh sát đương sự sẽ nhận thông báo từ Cảnh sát
trưởng về vụ khiếu nại. Trong quá trình điều tra, viên thanh tra sẽ phỏng vấn người
đứng đơn khiếu nại, cũng như cảnh sát đương sự và những người làm chứng liên
quan. Viên thanh tra cũng sẽ xét duyệt mọi chứng cớ liên quan nào khác. Thông
thường cuộc điều tra của PAB sẽ được kết thúc trong vòng 90 ngày. Đến lúc đó, viên
thanh tra sẽ biên soạn bản báo cáo nêu lên những khám phá của cuộc điều tra và nộp
lên Hội đồng Trách nhiệm Giải trình của Cảnh sát. PAB sẽ xét duyệt báo cáo tại một
phiên họp kín, sau đó sẽ gửi các khuyến nghị đến Cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng sẽ
là người đưa ra quyết định cuối cùng về kết quả điều tra của PAB. Trong mọi trường
hợp, Cảnh sát trưởng là người có trách nhiệm và có quyền đưa ra mọi phán quyết để
kỹ luật. Người đứng đơn khiếu nại sẽ nhận thông tin về kết quả điều tra, nhưng sẽ
không nhận được kết quả về các biện pháp kỹ luật, nếu có, của cuộc điều tra.
Tìm hiểu thêm và tích cực tham gia
Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi tại pab.ucdavis.edu. Tại
đây, bạn có thể lấy thông tin về PAB, các thủ tục khiếu nại và xử lý vụ việc. Bạn cũng
có thể đọc trực tuyến bản Báo cáo hàng năm của PAB. Bản báo cáo trình bày những
thông tin sau: số lượng, loại và kết quả xử lý của các khiếu nại; các quyết định của
Cảnh sát trưởng; và các khuyến nghị về chính sách, thủ tục và tập huấn. Đồng thời,
chúng tôi xin mời bạn tham dự những buổi họp công cộng của hội đồng. Vào mỗi quý
trong niên khoá, PAB tổ chức các buổi họp công cộng tại cả khuôn viên UC Davis và
khuôn viên UC Health. Bạn có thể gặp các thành viên hội đồng PAB, tìm hiểu thêm về
những hoạt động của hội đồng và nêu lên mọi vấn đề hoặc quan ngại bạn có thể có. Để
xem lịch các buổi họp, vui lòng truy cập trang mạng của PAB.
Hội đồng Trách nhiệm Giải trình của Cảnh sát UC Davis trân trọng sự tham gia của bạn
và mong nhận được phản hồi từ tất cả các thành viên trong cộng đồng. Chúng tôi xin
mời bạn tham dự một buổi họp công cộng theo quý hoặc gửi phản hồi của bạn qua thư
điện tử (email) đến pab@ucdavis.edu.
Hội đồng PAB được sự hỗ trợ của Văn phòng Quan hệ Cộng đồng Đại học (Office of
Campus Community Relations) và Văn phòng Hợp quy và Chính sách (Office of
Compliance and Policy).

