Năm Được Thông Tin
Là một trong những cộng đồng đa dạng nhất của Massachusetts, Malden đang chủ động tham
gia trao đổi toàn quốc về vai trò và thực hành của các viên chức cảnh sát. Vào tháng Sáu năm
2020, Thị Trưởng Gary Christenson đã tạo ra sáng kiến UniteMalden2020 (Đoàn Kết Malden
2020), trong đó bao gồm việc ký "Cam Kết Xây Dựng Lại Hình Ảnh của Cảnh Sát" của Obama
Foundation (Quỹ Obama). Cam kết này kêu gọi các thành phố xem xét các chính sách quy định
về sử dụng vũ lực của cảnh sát, gắn kết cộng đồng tham gia trao đổi, và báo cáo các phát hiện.
Sở Cảnh Sát Malden (MPD) có các chính sách thiết lập một tiêu chuẩn ứng xử, lập ra các mong
đợi, cung cấp hướng dẫn và tăng cường trách nhiệm giải trình. Chính sách Sử Dụng Vũ Lực đóng
vai trò đặc biệt quan trọng vì chính sách này nêu rõ cách thức và thời điểm mà các viên chức
nên xem xét triển khai vũ lực. Cụm từ "sử dụng vũ lực" chỉ phạm vi kỹ thuật mà các viên chức
sử dụng để đảm bảo các cá nhân tuân theo lệnh của họ và/hoặc bảo vệ sinh mạng và tài sản,
lên tới tối đa và bao gồm vũ lực gây chết người. Có thể tìm đọc Chính Sách Sử Dụng Vũ Lực của
MPD tại đây.
Nhóm Cố Vấn của Thị Trưởng cho Cam Kết Obama (AGOP) đã thực hiện nhiệm vụ xem xét
Chính Sách Sử Dụng Vũ Lực hiện tại của MPD. Nhóm đã xây dựng dự thảo khuyến nghị các thay
đổi cho chính sách này, và hiện đang thu thập ý kiến góp ý của cộng đồng về những khuyến nghị
này.

Hãy Tham Gia
Chúng tôi cần ý kiến góp ý của quý vị về Chính Sách Sử Dụng Vũ Lực của MPD và bản dự thảo
khuyến nghị các thay đổi của AGOP để giúp chính sách này công bằng, bao hàm, và bình đẳng
hơn cho tất cả mọi người.Có bốn cách quý vị có thể tham gia và chia sẻ suy nghĩ, ý tưởng, gợi ý,
và các lo ngại của mình:






Điền thông tin vào biểu trực tuyến ngắn gọn (ưu tiên)
Tham dự một cuộc họp dành cho cộng đồng vào 06/10/2021 6:30PM
Gửi thư điện tử kèm theo ý kiến góp ý của quý vị đến AGOP@cityofmalden.org
Gửi thư kèm theo ý kiến góp ý của quý vị đến: AGOP, 215 Pleasant Street, Malden 02148

Thời gian công chúng gửi ý kiến góp ý về dự thảo các khuyến nghị cho đến 07/15/2021. Nếu
quý vị có thắc mắc hoặc muốn yêu cầu một bản in trên giấy của dự thảo các khuyến nghị, chính
sách sử dụng vũ lực, vui lòng gọi điện thoại đến 781-397-7000, máy lẻ 2005 hoặc gửi thư điện
tử đến AGOP@cityofmalden.org.
Ý kiến góp ý của quý vị sẽ được AGOP sử dụng để tái đánh giá và đưa ra quyết định chính thức
về bản dự thảo các khuyến nghị. Mặc dù những người nộp ý kiến nhận xét sẽ được ẩn danh, tất
cả các nhận xét được nộp sẽ được ghi lại trong hồ sơ công khai.

