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សន ងការនគរបាល

នីតិ វ ិធីបណ្តឹងរបស់ក្បជាពលរដ្ឋ
សសចរត ីស្ដើម
សន ងការនគរបាល មានអណត្ត ិក្សបច្បាប់ រនុងការធានាឱ្យមាននីត្ិ វ ិធីសស៊ើបអសងេ ត្ តាមពារយបណដឹង ដែលបានដារ់
ស ៊ើងសដាយសាធារណៈជន ក្បឆាំងនឹងមន្រនតីក្រសួ ងនគរបាល ។
មន្រនតីក្រសួ ងនគរបាល ក្ត្ូវបានសក្ជ៊ើសសរ ើស សដាយក្ប ុងក្បយ័ត្នបាំផត្ មានការបណ្ុុះបណ្ត
ត លជាំនាញ រនុងរក្មិត្ខ្ព ស់ និង
បសក្ម៊ើការងារ ក្បរបសដាយសមាទភាព វ ិាជជីវៈ ។ ស ុះាយ៉ាងណ្តរ៏សដាយ ែូ ច្បគ្នននឹងអងគ ភាពធាំៗ សផេងសទៀត្ដែរ ការ
ងារសច្បញពីការអនវត្ត មខ្ងារក្ត្ឹមក្ត្ូវ ដត្ងដត្សរ៊ើត្មានស ៊ើង ។ ការសោទក្បកាន់ច្បាំសពាុះការក្បក្ពឹត្តខ្សក្រមសីលធម៌
ក្បឆាំងនឹងមន្រនតីក្រសួ ង ក្ត្ូវបានសស៊ើបអសងេ ត្ យ៉ាងហ្ម ត្់ច្បង់ និងតាមការពិត្ារ់ដសដ ង សហ្៊ើយមាន វ ិធានការសមក្សប
សដាយដផែ រសល៊ើសគ្នលសៅននការររាសច្បច រ ិត្ភាពរបស់ក្រសួ ង និងជាំសនឿទរច្បិត្តរបស់សាធារណៈជន ។
ការក្គប់ក្គងរែឋ បាលសមក្សប សល៊ើការអនវត្ត ច្បាប់ នឹងអាច្បធានាបាន លុះណ្តដត្មានការររាបាននូ វទីភានរ់ងារ
នគរបាល ក្បរបសដាយ វ ិាជជីវៈខ្ព ស់ដត្ប៉ាសណ្ត
ណ ុះ ។ មរទល់បច្បចុបបនន សនុះ ក្រសួ ងនគរបាល ទីក្រ ុង ុ ងប ៊ិច្ប បានខ្ិត្ខ្ាំ
ក្បឹងដក្បង យ៉ាងយរច្បិត្តទរដារ់ សែ៊ើមបីសសក្មច្បឱ្យបាននូ វរក្មិត្ វ ិាជជីវៈខ្ព ស់សនុះ សហ្៊ើយសយ៊ើងខ្្ុាំមានបាំណងក្បាថ្នន ផដ ល់
មសធោបាយនានា សែ៊ើមបីររាឱ្យមាននិរនត រភាព ។

នីតិ វ ិធី
ពលរែឋ ក្គប់រ ូប មានសិទធិដារ់ពារយបណដឹង ក្បឆាំងនឹងមន្រនតីណ្តមានរ់ របស់ក្រសួ ងនគរបាលបាន ។ ពារយបណដឹង អាច្ប
នឹងដារ់ជូនសៅអន រសម៊ើលខ្សក្ត្ូវផ្ទាល់ណ្តមានរ់ ឬដផន ររិច្បចការនផា រនុង ។ ពារយបណដឹង អាច្បដារ់បាន សដាយផ្ទាល់ខ្ល ួន
តាមរយៈទូ រសពា តាមរយៈសាំបក្ត្ តាមរយៈអីដម៉ាល ឬតាមរយៈបគគ លមានរ់ ដែលមិនពារ់ព័នធសដាយផ្ទាល់ សៅរនុងឧបទា វ
សហ្ត្សនាុះ ។ ពារយបណដឹង រ៏អាច្បដារ់បាន រនុងលរខ ណៈអនាមិរផងដែរ ។ ក្រសួ ង នឹងផត ល់ជូន សៅសែ៊ើមបណដឹង នូ វ
សសច្បរដ ីក្បកាសអុះអាងមួ យ

ដែលមានច្បុះហ្ត្ថ សលខាផ្ទាល់ខ្ល ួនរបស់គ្នត្់មួយច្បាប់

សៅសពលមានដារ់ពារយបណតឹង

សដាយផ្ទាល់ខ្ល ួន ។ ពារយបណតឹង ដារ់រនុងលរខ ណៈសផេងសទៀត្ នឹងក្ត្ូវសផញ៊ើជូន ាសាំបក្ត្ ។
សៅសពលទទួ លបានបណ្ដឹងរ ួច នីតិ វ ិធីខាងសក្ោមសនេះ នឹងក្តូវអនុវតត :
1.

ពារយបណដឹង ក្ត្ូវបានបញ្ជន
ូ បនត សៅដផន ររិច្បចការនផា រនុង ដែលសៅទីសនាុះ ពារយបណតឹង នឹងមានច្បុះសលខ្ឯរ
សារ សហ្៊ើយោត្់ដច្បង សែ៊ើមបីសធវ ៊ើការសស៊ើបអសងេ ត្ ។

2.

បគគ ល ាសែ៊ើមបណតឹង នឹងទទួ លបានបសញ្ញ ៊ើលិខ្ិត្បញ្ជជរ់ទទួ លសាគល់ថ្ន ក្រសួ ងបានទទួ លពារយបណដឹងរ ួច្ប
សហ្៊ើយមានបញ្ជជរ់សលខ្ឯរសារជូ ន ។

3.

សៅសពលបញ្ច ប់ការសស៊ើបអសងេ ត្ ររណីសនុះ នឹងក្ត្ូវបានបញ្ជន
ូ សច្បញ សៅ សន ងការរង និង/ឬ សន ងការ
នគរបាល សែ៊ើមបីសធវ ៊ើការសសក្មច្បស ស និងោត្់ វ ិធានការ តាមការសមក្សប ។

4.

សក្កាយសពលក្រសួ ងនគរបាល បានបញ្ច ប់ការពិនិត្យស ៊ើង វ ិញរបស់ខ្ល ួនសល៊ើររណីរ ួច្ប សនាុះការពិនិត្យស ៊ើង វ ិញ
ាឯររាជយមួ យ នឹងក្ត្ូវសធវ ៊ើស ៊ើង សដាយគណរមម ការបណដឹងរបស់ពលរែឋ ក្បឆាំងនគរបាល (CPCC) ។ សែ៊ើមប
ណតឹង នឹងទទួ លបានលិខ្ិត្មួ យច្បាប់ ដែលដណនាាំក្បាប់ថ្ន ការសស៊ើបអសងេ ត្បានបញ្ច ប់សហ្៊ើយ និងថ្នការពិនិ
ត្យស ៊ើង វ ិញ ាំងពីរ ក្ត្ូវបានអនវត្ត ច្បប់សពវ ក្គប់ ។

រាំណត្់សមាគល់ : រយៈសពល ាមធយម ដែលក្ត្ូវសក្ប៊ើ សែ៊ើមបីែាំសណ៊ើរការ និងសធវ ៊ើការសស៊ើបអសងេ ត្ សល៊ើពារយបណដឹងមួ យ មាន
ច្បសនាលុះ ពី 3 សៅ 6 ដខ្ ប៉ាដនត ររណីនីមួយៗ មានលរខ ណៈពិសសសខ្សៗ គ្នន ។
ការ ិយល័យរែឋ បាល
(562) 570·5830
ទូ រសារ (562) 570·5833

ការ ិយល័យសស៊ើបអសងេ ត្
(562) 570-7350
ទូ រសារ (562) 570-5837

ការ ិយល័យលាត្
(562) 570·7214
ទូ រសារ (562) 570-7058

ការ ិយល័យគ្នាំក្ទ
(562) 570-7342
ទូ រសារ (562) 570-6018

នីតិ វ ិធីបណ្តឹងរបស់ក្បជាពលរដ្ឋ
ទំព័រ 2

រសបៀបដារ់ពារយបណ្ដឹង
ព័ត៌មានខាងសក្ោមសនេះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ សៅសពលដារ់ពារយបណ្ដឹង :
•
•
•
•

ស្មុះ និងសសច្បរត ីប រ ិយយ, ផ្ទលរស្មុះ, សលខ្យនយនត របស់មន្រនតីនគរបាល សប៊ើទទួ លបាន
ស្មុះ, អាសយដាឋន និងសលខ្ទូ រសពា របស់សារេី
ភស្ុតាងសផេងសទៀត្ ដែលសោរអន រគិត្ថ្ន អាច្បនឹងមានសារៈសាំខាន់ ែូ ច្បា សាំសៅផ្ទរ
ពិន័យ (citations), រ ូបថត្ ាសែ៊ើម ។
សប៊ើសោរអន រ មានរងរបួ សសានម ាការសាំខាន់ណ្តស់ ដែលសោរអន រ ក្ត្ូវដារ់ពារយបណដឹង
របស់សោរអន រ ឱ្យបានឆប់ តាមដែលអាច្បសធវ ៊ើសៅបាន សែ៊ើមបីសធវ ៊ើការថត្រ ូប សហ្៊ើយសធវ រ
៊ើ ាំណត្់
ក្តាដផនរសវជជសាន្រសត ឱ្យបានរហ្័ស ។

សែ៊ើមបីទទួ លបានទក្មង់ដបបបទសនុះ ាភាសាសផេងៗ សទៀត្ សូ មច្បូ លសៅសគហ្ទាំព័រ តាមត្ាំណ :
www.longbeach.gov/police/info/complaints/default.asp

សោរអន រ រ៏អាចដារ់ពារយបណ្ដឹងរបស់សោរអន រ តាមអុីមម៉ែល សដាយផ្ទាល់បាន្ងមដ្រ សៅ
អាសយដាឋន :
InternaI.Affairs@longbeach.gov
មន្រនតីសស៊ើបអសងេ ត្ របស់ក្រសួ ង សធវ ៊ើការខ្ិត្ខ្ាំក្បឹងដក្បង សែ៊ើមបីោត្ក្ត្ដាងការពិត្ សៅរនុងសាថន
ភាពនីមួយៗ ។ រនុងររណី ាំងឡាយណ្ត ដែលក្បាពលរែឋ មានរ់គិត្ស ៊ើញថ្ន ការសស៊ើបអសងេ ត្ក្ត្ឹម
ក្ត្ូវ មិនក្ត្ូវបានអនវត្ត សនាុះក្បាពលរែឋ អាច្ប រ់ទងទីភានរ់ងារណ្តមួ យ ែូ ច្បមាន រាយបញ្ជជរ់
ជូ ន ខាងសក្កាមសនុះបាន :
ក្រសួ ងនគរបាល ទីក្រ ុង ុ ងប ៊ិច្ប
សមបញ្ជជការ តាមសវនលាត្ (24 សមា៉ាង)
400 West Broadway
Long Beach, CA 90802
(562) 570-7236

គណរមម ការបណដឹងរបស់ពលរែឋ ក្បឆាំង
នគរបាល
Long Beach City Hall 3rd Floor
333 West Ocean Boulevard
Long Beach, CA 90802
(562) 570-6891

ការ ិយល័យសមធាវ ើក្បោាំឌីន្រសាីរ សខានធី
ូ ដអនជឺដលស
415 West Ocean Boulevard
Long Beach, CA 90802
(562) 491-6301

ក្រសួ ងនគរបាល ទីក្រ ុង ុ ងប ៊ិច្ប
ដផន ររិច្បចការនផា រនុង
400 West Broadway
Long Beach, CA 90802
(562) 570-7343

ការ ិយល័យអគគ សមធាវ ើ
រែឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា
សូ មសផញ៊ើជូន : Public Inquiry Unit
P.O. Box 94425
Sacramento, CA 94244

គណៈវ ិនិច្បឆ័យបឋម
សខានធី ូ ដអនជឺដលស
B-303 Criminal Courts Building
210 West Temple
Los Angeles, CA 90012

ការ ិយល័យសស៊ើបអសងេ ត្សហ្ព័នធ
501 W. Ocean Boulevard
Suite #7370
Long Beach, CA 90802
(562) 432-6951

ព័ត្៌មានសនុះ អាច្បររបានាទក្មង់ឯរសារសផេងសទៀត្ បាន សដាយសសន ៊ើសាំសៅ ក្បធានក្គប់ក្គងបគគ លិរ គឺ Karen
Owens តាមរយៈទូ រសពា សលខ្ (562) 570-7120 ។
PD 1010.008A (07/13)

ក្រសួងនគរបាល ទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច

រក្មងសំណ្ួរ
ននបណ្តឹងរបស់ក្បជាពលរដ្ឋ

កាលបរ ិសច្បឆ ទ :

P.D.1040.006 (07/13)

សមា៉ាង :

ស្មុះភាគីរាយការណ៍ (នាមក្ត្រូ ល, នាមខ្ល ួន, ស្មុះរណ្ត
ដ ល)

# ប័ណណសប៊ើរបរ

អាសយដាឋន

ទីក្រ ុង/រែឋ /សីបរូ ែ

ទូ រសពា ទាំនារ់ទន
ាំ ង

ទូ រសពា សផេងសទៀត្

សភទ

នថៃ ដខ្ឆនាំរាំសណ៊ើត្

ាត្ិសាសន៍

ស្មុះអន រសម៊ើលខ្សក្ត្ូវផ្ទាល់ ដែលបាន

អាសយដាឋនអីដម៉ាល

កាលបរ ិសច្បឆ ទ & សពលសវោ ទីរដនល ងសរ៊ើត្មានឧបទា វសហ្ត្
ននឧបទា វសហ្ត្
# របាយការណ៍ឧបទា វសហ្ត្ / # ទូ រសពា / # ទីតាាំង (សប៊ើែឹង)

រ់ទង (សប៊ើមាន)

សប៊ើមានរបួ សសានម - បរ ិយយ អាំពីរបួ សសានម

សប៊ើមានពិនិត្យសម៊ើល សដាយសវជជ បណឌិត្ - ស្មុះ & សលខ្ទូ រសពា របស់សវជជ បណឌិត្

ស្មុះនិសយជិត្ (នានា) / ផ្ទលរសលខ្ (នានា) - (សប៊ើមាន), ឬបរ ិយយ អាំពីនិសយជិត្ (នានា)

សប៊ើមានការពនោ រនុងការរាយការណ៍ - ពនយល់មូលសហ្ត្

សរសសររាយបញ្ជជរ់ភស្ុតាងមួ យច្បាំនួន ( វ ើសែអូ - រ ូបថត្ ាសែ៊ើម)

ស្មុះសារេី

អាសយដាឋន/ទីក្រ ុង/ហ្េ
ុ ីពរូ ែ

សលខ្ទាំនារ់ទាំនង

នថៃ ដខ្ឆនាំរាំសណ៊ើត្

ស្មុះសារេី

អាសយដាឋន/ទីក្រ ុង/ហ្េ
ុ ីពរូ ែ

សលខ្ទាំនារ់ទាំនង

នថៃ ដខ្ឆនាំរាំសណ៊ើត្

ស្មុះសារេី

អាសយដាឋន/ទីក្រ ុង/ហ្េ
ុ ីពរូ ែ

សលខ្ទាំនារ់ទាំនង

នថៃ ដខ្ឆនាំរាំសណ៊ើត្

# ប័ណណសប៊ើរបរ

# ប័ណណសប៊ើរបរ

# ប័ណណសប៊ើរបរ

ស្មុះ, អាសយដាឋន & សលខ្ទូ រសពា របស់សមធាវ ើ (សប៊ើមាន)

សក្មាប់ដត្ការសក្ប៊ើសៅការ ិយល័យប៉ាសណ្ត
ណ ុះ
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រក្មងសំណ្ួរ
ននបណ្តឹងរបស់ក្បជាពលរដ្ឋ

សូមសរសសររាយបញ្ជារ់ពីរាល់ពារយបណ្ដឹងទំងអស់ មដ្លមានពារ់ព័នធនឹងឧបទា វសេតុសនេះ :

ហ្ត្ថ សលខា

កាលបរ ិសច្បឆ ទ

សោរអន រអាចបំសពញរក្មងសំណ្ួរសនេះ សេើយស្ញើ ជាសំបុក្ត សៅ : LONG BEACH POLICE DEPARTMENT,
ATTENTION INTERNALAFFAIRS DIVISION, 400WEST BROADWAY, LONG BEACH, CA. 90802 ឬស្ញើតាមទូ រ
សារសៅ : (562) 570-8730
ព័ត៌មានសនេះ អាចររបាន ជាទក្មង់ឯរសារស្េងសទៀតបាន សដាយសសនើសុំសៅក្បធានក្គប់ក្គងបុគគលិរ គឺ Karen
Owens តាមរយៈទូ រសពា សលខ (562) 570-7120

