THỎA THUẬN SƠ BỘ
Thỏa Thuận này được lập vào ngày 4 tháng Mười hai năm 2003 giữa Nhóm Hòa Giải Cộng
Đồng Đoàn Kết (Unity Community Mediation Team) và Nha Cảnh Sát Minneapolis
(Minneapolis Police Department).

LỜI MỞ ĐẦU
Nhóm Hòa Giải Cộng Đồng Đoàn Kết và Nha Cảnh Sát Minneapolis ký kết thỏa thuận này, được
dành riêng để bảo vệ sự an toàn, nhân quyền, dân quyền và các quyền pháp lý của tất cả các cư
dân tại thành phố Minneapolis, bất kể chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, ngôn
ngữ, tình trạng di trú, giới tính, xu hướng tính dục, sức khỏe tâm thần, tuổi, tình trạng kinh tế
hoặc tình trạng tàn tật.
Chúng tôi lên án các môi trường bạo hành và bạo lực ở bất kỳ nơi nào có tồn tại những hành vi
như vậy. Nếu thấy những hành vi này tồn tại trong xã hội, chúng tôi sẽ đấu tranh chống lại. Nếu
thấy các hành vi này tại nha cảnh sát, chúng tôi cũng sẽ đấu tranh chống lại. Chúng tôi cũng
chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tại các cơ sở ở bất kỳ nơi nào. Nếu thấy hành vi đó tồn
tại trong cộng đồng, chúng tôi sẽ đấu tranh chống lại. Nếu tìm thấy hành vi đó trong nha cảnh
sát, chúng tôi cũng sẽ đấu tranh chống lại.
Chúng tôi đồng ý hợp tác làm việc để bảo vệ cuộc sống, phẩm cách, sức khỏe và sự an toàn của
tất cả các cư dân tại thành phố Minneapolis; tiếp tục sự hợp tác này để cải tiến các phương pháp
thực hiện của cảnh sát; bảo đảm rằng các trường hợp viên chức cảnh sát vi phạm quyền của cư
dân Minneapolis được giải quyết một cách công bằng, hợp lý; nâng cao mức độ chuyên nghiệp,
cải tiến hoạt động huấn luyện, và sự đa dạng về chủng tộc và giới tính ở mọi cấp trong Nha Cảnh
Sát Minneapolis, đồng thời cải tiến mối quan hệ giữa các cộng đồng, nha cảnh sát và chính quyền
Thành Phố Minneapolis.
Các viên chức cảnh sát tuyên thệ cam kết tuân theo luật pháp và không phân biệt đối xử về chủng
tộc. Nếu chủng tộc là động cơ hoạt động của cảnh sát, đó là mối quan tâm chính của cộng đồng và
nha. Các dữ liệu trong “Cuộc Nghiên Cứu về Thành Phần Chủng Tộc của Tiểu Bang Minnesota”
ngày 24 tháng Chín năm 2003 do Hội Đồng Tội Phạm và Công Lý (Council on Crime and Justice)
ấn hành đã nêu cao vấn đề này và yêu cầu phải tiến hành phân tích thêm. Các Viên Chức Cảnh
Sát được giao phó trọng trách và có trách nhiệm quyết tâm phục vụ công chúng. Các viên chức
cảnh sát của MPD phải thể hiện tính chuyên nghiệp, có trách nhiệm đạt được kết quả xuất sắc
trong việc phục vụ mọi cư dân. Nhiều viên chức cảnh sát đạt được tiêu chuẩn về sự xuất sắc này
xứng đáng nhận được sự tôn trọng của cộng đồng nơi họ phục vụ.
Bà Patricia Glenn, Hòa Giải Viên Liên Bang, đã gặp gỡ cả hai bên để tạo điều kiện thuận lợi cho
quá trình cải tổ, trao đổi tin tức và quan điểm, và việc thiết lập một bản thỏa thuận được cả hai
đồng thuận sẽ giúp họ đạt được các mục tiêu cải tiến phẩm chất cuộc sống tại thành phố
Minneapolis và những gì mà họ hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại mới và hiệu quả hơn giữa
Thành Phố Minneapolis, Nha Cảnh Sát Minneapolis và các cư dân thành phố về các vấn đề liên
quan tới hoạt động của cảnh sát.

Với tư cách là những nhà lãnh đạo cộng đồng và lãnh đạo cảnh sát, chúng tôi đã chọn thời điểm
này để hai bên ngoại tiếp với nhau. Đây không phải là sự chấm dứt các vấn đề của chúng ta. Đây
cũng không phải là sự chấm dứt tình trạng tức giận và thất vọng. Và đây chính là sự khởi đầu –
cơ hội để xây dựng nhịp cầu hiểu biết giữa cảnh sát và cộng đồng để cải tiến hoạt động thi hành
luật pháp, sự an toàn của công chúng và sự hợp tác của cộng đồng với cơ quan thi hành luật pháp.
Việc này cuối cùng sẽ giúp cải tiến phẩm chất đời sống của mọi cư dân trong thành phố.
Bản thỏa thuận sau đây nên được coi là bước đầu tiên trong việc giải quyết các khiếu nại đã tồn
đọng từ lâu của cộng đồng. Việc bắt đầu các biện pháp cải tiến về hoạt động cảnh sát được đề cập
trong thỏa thuận này là bước đầu tiên trong tiến trình hợp tác liên tục để giúp cải tiến thêm hoạt
động cảnh sát, sự an toàn của công chúng và an toàn cũng như tính chuyên nghiệp của nha cảnh
sát. Cả hai bên đều thỏa thuận như sau:

THỎA THUẬN

VÌ VẬY, BÂY GIỜ, CÁC BÊN THỎA THUẬN NHƯ SAU:

Mục 1. Sử Dụng Vũ Lực. MPD công nhận rằng việc các viên chức của nha sử dụng vũ lực là
vấn đề quan tâm của cư dân thành phố Minneapolis và nhiều người da màu, người Mỹ gốc Phi,
phụ nữ, thổ dân Châu Mỹ Da Đỏ, các thành viên trong cộng đồng GLBT, cũng như các thành
viên trong cộng đồng y tế về sức khỏe tâm thần cảm thấy đặc biệt dễ bị tổn thương bởi việc các
viên chức cảnh sát sử dụng vũ lực. MPD công nhận vai trò rất quan trọng của việc giáo dục,
huấn luyện cũng như kỷ luật trong việc giải quyết các mối lo ngại này. Do đó, các bên thỏa
thuận các điều khoản qui định sau đây về việc các viên chức của MPD sử dụng vũ lực.
1.1

Sử Dụng Vũ Lực Hợp Lý. Các tiêu chuẩn thiết lập về các trường hợp có thể sử
dụng vũ lực một cách hợp lý dựa trên các Điều Luật của Tiểu Bang Minnesota
và điều luật riêng về trường hợp này. MPD đồng ý rằng mối e sợ, chỉ dựa trên
chủng tộc hoặc dân tộc của một cá nhân nào đó, không bao giờ được coi là lý do
hợp lý để sử dụng vũ lực.

1.2

Các Chính Sách Liên Quan tới Việc Sử Dụng Vũ Lực.

1.2.1

Các Chính Sách về Sử Dụng Vũ Lực. Các Điều Luật Minnesota qui định
rằng nha cảnh sát không được sử dụng chính sách về sử dụng vũ lực
nghiêm ngặt hơn điều luật của tiểu bang. Điều luật này chi phối chính
sách về việc sử dụng vũ lực của MPD, là chính sách dựa trên các đạo luật
của tiểu bang và luật pháp liên bang hiện hành.

1.2.2

Yêu Cầu Báo Cáo. MPD đồng ý rằng nha sẽ duy trì chính sách yêu cầu
các viên chức phải nộp báo cáo cho mọi trường hợp sử dụng vũ lực. Theo
qui định này, trường hợp sử dụng vũ lực có thể báo cáo được được định
nghĩa là sự tiếp xúc của cảnh sát dẫn tới việc sử dụng:
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•

Vũ khí, xe cộ, thiết bị không gây chết người, đấm hoặc đá.

•

Việc trói giữ dẫn tới thương tích hoặc tình trạng bị cáo buộc là thương
tích. Điều này bao gồm các trường hợp bắt giữ và không bắt giữ.
Tất cả các viên chức cảnh sát có liên quan tới một
trường hợp sử dụng vũ lực phải điền một bản báo
cáo. Ngoài yêu cầu lập báo cáo bằng văn bản, chính
sách này còn qui định các viên chức cảnh sát sử dụng
vũ lực phải báo cáo ngay sự việc cho giám thị đang
trực của mình. Ngoài ra, chính sách còn qui định rằng
giám thị phải xem xét lại sự việc để xem có tuân theo
các điều luật của tiểu bang, chính sách và thủ tục của
MPD hay không.

1.2.3

1.3

Chặn Giữ Bằng Cách Ghè Cổ. MPD đồng ý rằng hành động chặn giữ
bằng cách ghè cổ được coi là vũ lực có thể gây chết người. MPD sẽ duy
trì chính sách nghiêm cấm việc sử dụng hành động chặn giữ bằng cách
ghè cổ, trừ các trường hợp nghiêm trọng liên quan tới sự sống chết nên
được phép sử dụng vũ lực.

Việc Thi Hành Chính Sách Sử Dụng Vũ Lực.
1.3.1

Các Hậu Quả đối với Việc Vi Phạm. Bất kỳ viên chức cảnh sát nào
không tuân theo qui định trong bản Cẩm Nang Hướng Dẫn của MPD,
trong đó cụ thể bao gồm các chính sách về việc sử dụng vũ lực nói trên,
sẽ bị kỷ luật.

1.3.2

Điều Tra và Xem Xét Việc Sử Dụng Vũ Lực Gây Chết Người. Mọi trường
hợp, trong đó viên chức cảnh sát của MPD sử dụng vũ lực gây chết
người, sẽ được điều tra để xác định xem việc sử dụng vũ lực gây chết
người đó có phù hợp với luật pháp tiểu bang hay không. MPD cũng sẽ
xem xét mọi trường hợp như vậy vì mục đích huấn luyện và tuân theo
qui định.

1.4

Các Dụng Cụ Ít Gây Chết Người Hơn. MPD sẽ bảo đảm rằng mọi phân khu đều
được trang bị đầy đủ vũ khí ít gây chết người hơn và nhân viên được huấn luyện
sử dụng các loại vũ khí đó. Hiện tại, MPD sẽ tiếp tục cung cấp cho mỗi phân khu
ít nhất ba máy phóng lựu đạn đa chức năng 40mm và TASER cho Nhóm Can
Thiệp Khủng Hoảng (sau đây gọi tắt là CIT). MPD sẽ tiếp tục nghiên cứu và
đánh giá mức độ hiện đại của các loại vũ khí ít gây chết người hơn mà các nhân
viên thi hành luật pháp sử dụng. Khi thích hợp, MPD sẽ cập nhật và/hoặc nâng
cấp kho vũ khí ít gây chết người hơn của nha.

1.5

Việc Giam Giữ Những Người Gây Hấn. Trong trường hợp chỉ riêng các biện
pháp trói tay là không đủ để ngăn chặn một người gây hấn gây thương tích cho
bản thân hoặc những người khác.
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1.5.1 Biện Pháp Cầm Giữ Tối Đa. Biện Pháp Cầm Giữ Tối Đa (Maximal
Restraint Technique - MRT) là việc cầm giữ trong đó sử dụng còng dây
quấn ở phía trước người của kẻ gây hấn từ bàn chân cho tới thắt lưng hoặc
quấn dây quanh eo của người đó. MRT không gây nguy cơ khiến người
đó không thể thở được ngay cả khi ngồi thẳng trong xe. Do đó, một đối
tượng bị trói giữ theo biện pháp MRT có thể được chuyên chở trong xe
tuần tra của cảnh sát. MPD sẽ ngừng sử dụng biện pháp trói lỏng để áp
dụng biện pháp trói giữ tối đa đối với các đối tượng, trừ khi không có lựa
chọn nào khác trong các trường hợp bắt giữ nhiều người.
MPD sẽ cung cấp và trang bị cho mỗi viên chức cảnh sát dụng
cụ trói giữ thích hợp.
1.5.2 Trói Giật Khuỷu. Trói giật khuỷu là hình thức trói giữ, trong đó bàn tay và
bàn chân của đối tượng bị trói chung lại ở phía sau lưng của đối tượng đó.
Chỉ được sử dụng biện pháp trói giật khuỷu khi tất cả các biện pháp trói
giữ khác không hiệu quả. Cho dù có áp dụng biện pháp trói giật khuỷu
hay không, cảnh sát phải gọi giám thị tới hiện trường. Chỉ được chuyên
chở đối tượng bị trói giật khuỷu bằng xe cứu thương.
1.6

Nghiêm Cấm Việc Chuyên Chở trong Xe Tuần Tra Của Cảnh Sát K-9. MPD sẽ
không chuyên chở hoặc giữ người trong xe tuần tra của cảnh sát K-9.

Mục 2. Các Mối Quan Hệ Giữa Cảnh Sát và Cộng Đồng. Một trong các mục tiêu chính của
thủ tục hòa giải là cải tiến mối quan hệ tổng thể giữa MPD và cộng đồng. Cũng như bất kỳ mối
quan hệ nào khác, tất cả các bên đều có trách nhiệm hợp tác làm việc để cải tiến việc liên lạc,
lòng tin và tôn trọng trong mối quan hệ đó. Các bên liên quan tới Thỏa Thuận này xác định các
vấn đề sau đây là cần thiết để cải tiến mối quan hệ giữa MPD và cộng đồng.
2.1

Thành Lập Ủy Ban Quan Hệ Cảnh Sát và Cộng Đồng. Theo đây các bên đồng ý
thành lập Ủy Ban Quan Hệ Cảnh Sát và Cộng Đồng (Police Community
Relations Council - PCRC). PCRC sẽ bao gồm 30 thành viên, trong đó có 18
người do UCMT tuyển chọn và 12 vị trí còn lại sẽ do cảnh sát trưởng tuyển
chọn và 11 nhân viên của MPD do cảnh sát trưởng tuyển chọn đảm trách. Các
quan sát viên có thể bao gồm, nhưng không giới hạn tới, Văn Phòng Thị
Trưởng, Hội Đồng Thành Phố, và Sở Dân Quyền Thành Phố Minneapolis.

2.2

Các Trách Nhiệm của PCRC. Các trách nhiệm của PCRC sẽ bao gồm, nhưng
không giới hạn tới các trách nhiệm sau đây:
2.2.1

Quản lý và giám sát việc thi hành thỏa thuận hòa giải này;

2.2.2

Định kỳ cung cấp báo cáo về tiến trình thi hành thỏa thuận hòa giải này;

2.2.3

Giáo dục cộng đồng về các lĩnh vực được công chúng quan tâm liên quan
tới thỏa thuận hòa giải này;
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2.2.4

Xem xét thỏa thuận hòa giải này với người kế nhiệm của Cảnh Sát
Trưởng Robert Olson và hợp tác làm việc với cảnh sát trưởng mới trong
việc thi hành Thỏa Thuận.

2.2.5

Cung cấp một diễn đàn để giúp MPD và cộng đồng giữ liên lạc thường
xuyên về các vấn đề liên quan tới an toàn công cộng và sự tin tưởng và tín
nhiệm của công chúng đối với MPD.

2.2.6

Quản lý các vấn đề liên quan tới ngân sách trong thỏa thuận hòa giải này;

2.2.7

Thiết lập các qui chế hợp tác và điều hành cho PCRC liên quan tới các
vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn tới) nhiệm kỳ làm việc của các
thành viên trong PCRC, các tiêu chuẩn về tư cách hội viên và các sự kiện
làm mất tình trạng hội đủ điều kiện, và thủ tục tuyển người đảm trách các
vị trí còn trống, và lịch họp cho PCRC;

2.2.8

Làm việc với MPD và cộng đồng sau khi xảy ra các sự việc nghiêm
trọng, các sự việc mới xuất hiện, các trường hợp cáo buộc về hành vi sai
trái của cảnh sát được nhiều người biết đến, tình trạng náo động của công
chúng và các sự kiện cụ thể khác ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ giữa
MPD và cộng đồng. Hoạt động này được thực hiện qua việc phát triển
một phương thức tiếp ứng các sự việc đó và có thể được bắt đầu thực
hiện bằng một cuộc gọi của bất kỳ thành viên nào trong PCRC;

2.2.9

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thường xuyên đối thoại về vấn đề chủng
tộc và dân tộc và thành phần đa dạng theo các hình thức khác;

2.2.10 Thiết lập và tổ chức các diễn đàn cộng đồng, trong đó cả MPD và UCMT
có thể đưa ra các tin tức;
2.2.11 Thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác làm việc giữa MPD và cộng
đồng về các vấn đề như tuyển dụng, các chính sách và thủ tục và ngoại
tiếp tới cộng đồng;
2.2.12 Thiết lập một phương thức liên lạc và tiếp xúc với giới truyền thông về
công việc và các vấn đề tranh cãi của PCRC; các sự việc nghiêm trọng;
các trường hợp cáo buộc về hành vi sai trái của cảnh sát được nhiều người
biết tới; và các đề tài khác dựa trên sự xác định của PCRC;
2.2.13 Định kỳ tổ chức các diễn đàn công cộng về vấn đề các viên chức cảnh sát
sử dụng vũ lực gây chết người để xem xét các kết luận điều tra và trả lời
các thắc mắc và lo ngại của công chúng về các sự việc cụ thể; và
2.2.14 Thực hiện các nhiệm vụ khác đôi khi có thể được các bên đồng thuận.
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2.3

2.4

2.5

Các trách nhiệm của MPD đối với PCRC.
2.3.1

MPD sẽ lập và cung cấp cho các nhà lãnh đạo cộng đồng mọi thông tin về
ngân sách và chiến lược tuyển dụng của nha.

2.3.2

MPD sẽ tìm nguồn tài trợ cần thiết để thực hiện các mục tiêu và chiến
lược này và tiếp nhận ý kiến đóng góp về việc phân bổ nguồn ngân quỹ
đó do PCRC đệ trình.

2.3.3

MPD sẽ cung cấp trợ giúp hành chánh cho PCRC.

Các Trách Nhiệm của Cộng Đồng đối với PCRC. Các Đại Diện
của Cộng Đồng trong PCRC phải:
2.4.1

Làm việc với các tổ chức và các nhà lãnh đạo của cộng đồng để khuyến
khích họ ủng hộ và tham gia các chương trình ngăn ngừa tội phạm của
MPD.

2.4.2

Làm việc với các tổ chức và các nhà lãnh đạo trong cộng đồng để khuyến
khích các cư dân trong cộng đồng hợp tác với các cuộc điều tra đang diễn
ra.

2.4.3

Khuyến khích các tổ chức và các nhà lãnh đạo trong cộng đồng hợp tác
làm việc với MPD để xem xét các trường hợp viên chức cảnh sát bị
thương tích trong khi thi hành nhiệm vụ và tìm hiểu những hoạt động mà
các bên có thể cùng thực hiện để giảm bớt các thương tích như vậy.

Thành Lập Nhóm Điều Phối Các Mối Quan Hệ Cộng Đồng.
2.5.1

MPD sẽ thành lập Nhóm Điều Phối Các Mối Quan Hệ Cộng Đồng
(CRC). Nhóm này sẽ bao gồm các viên chức cảnh sát có thành phần đa
dạng, quyết tâm làm việc và đã được huấn luyện về việc củng cố mối
quan hệ giữa MPD và cộng đồng.

2.5.2

Mục đích chính của Nhóm CRC sẽ là làm việc với các tổ chức và các nhà
lãnh đạo trong cộng đồng và trong phạm vi Nha để xây dựng các mối
quan hệ có lợi cho tất cả các bên chứ không phải là tiến hành điều tra
hoạt động tội phạm.

2.5.3

Các nhiệm vụ cụ thể của Nhóm CRC sẽ cùng do MPD và PCRC quyết
định.

2.5.4

Điều phối viên của Nhóm CRC sẽ báo cáo trực tiếp cho Cảnh Sát Trưởng
của MPD.
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2.5.5

Thiết Lập Nhóm Nhân Viên Liên Lạc với Cộng Đồng. Nhóm CRC sẽ
thiết lập các nhiệm vụ được ủy quyền cho một số nhân viên trong phạm
vi mỗi phân khu cảnh sát với chức danh “Liên Lạc Viên Với Cộng
Đồng” và xác định các nhiệm vụ đó với sự trợ giúp của PCRC.

Mục 3. Các Vấn Đề về Sức Khỏe Tâm Thần.
3.1

3.2

Các Vụ Đụng Độ Giữa Viên Chức Cảnh Sát và Những Người Mắc Bệnh Tâm
Thần hoặc Bị Tàn Tật về Phát Triển. MPD công nhận rằng cách thức giao tiếp
của các viên chức cảnh sát với những người mắc bệnh tâm thần hoặc bị tàn tật về
phát triển không chỉ ảnh hưởng nhiều tới đối tượng của sự tiếp xúc đó mà còn
ảnh hưởng tới cả mối quan hệ của MPD với toàn cộng đồng. Do đó, MPD đồng ý
với các điều khoản qui định sau đây.
3.1.1

Những Cách Thức Thực Hiện Phù Hợp Nhất. MPD đồng ý tiếp tục
đánh giá và cập nhật chương trình của Nhóm Can Thiệp Khủng
Hoảng để áp dụng các cách thức thực hiện hiệu quả nhất được chấp
nhận trên toàn quốc.

3.1.2

Thành Phần Nhân Viên. MPD đồng ý rằng nha sẽ duy trì một nhóm các
viên chức cảnh sát CIT đã được huấn luyện, trong đó tối thiểu có một
viên chức cảnh sát CIT trong mỗi ca làm việc cho mỗi một phân khu để
bảo đảm rằng Viên Chức CIT sẽ luôn có mặt để tiếp ứng ở bất kỳ nơi nào
trong Thành Phố.

3.1.3

Đa Dạng Hóa Thành Phần Nhân Viên trong Nhóm CIT. MPD sẽ tích
cực tuyển dụng và khuyến khích nhiều viên chức cảnh sát nữ, viên chức
cảnh sát là người da màu, thổ dân Châu Mỹ Da Đỏ tham gia Nhóm Can
Thiệp Khủng Hoảng (CIT) hơn để đạt được và duy trì sự đồng đều với
thành phần dân số đa dạng trong thành phố.

Tình Trạng Tâm Lý Phù Hợp cho Công Việc của Các Viên Chức Cảnh Sát.
MPD và các nhân viên của nha hiểu rằng việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành
luật pháp vốn đã khó khăn và các nhiệm vụ đó đôi khi được thực hiện trong các
điều kiện nguy hiểm và/hoặc trong một môi trường căng thẳng. Bởi vậy, điều
quan trọng đối với sự an toàn của các nhân viên của Nha và công chúng là Nha
cần phải bảo đảm rằng tất cả các nhân viên đang làm việc của Nha đều có tình
trạng tâm lý và cảm xúc thích hợp để thực hiện công việc. MPD sẽ áp dụng biện
pháp yêu cầu viên chức cảnh sát chọn một bác sĩ tâm lý trong danh sách có ít
nhất ba bác sĩ tâm lý có trình độ để khám kiểm tra tình trạng tâm lý phù hợp với
nhiệm vụ, theo các điều khoản qui định sau đây.

3.2.1 Nha có thể yêu cầu nhân viên khám nghiệm trong các tình huống dưới
đây:
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3.2.1.1 Trong trường hợp có lý do nghi ngờ hợp lý để tin rằng một nhân
viên có thể có tình trạng tâm lý hoặc cảm xúc không phù hợp để
thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của vị trí mà người đó được giao.
Sự nghi ngờ hợp lý đó phải dựa trên các quan sát của ít nhất hai
giám thị hoặc đồng nghiệp, là những người có tiếp xúc trực tiếp
hoặc dựa trên dữ kiện đáng tin cậy do một giám thị cung cấp về
việc nhân viên đó hiện đang thể hiện hành vi mà qua đó có lý do
hợp lý để thấy rằng nhân viên đó có thể đang mắc một căn bệnh
về tâm thần hoặc cảm xúc, và căn bệnh đó:
3.2.1.1.1

Khiến nhân viên không thể thực hiện
các nhiệm vụ của mình một cách hiệu
quả; và

3.2.1.1.2

Không có khả năng chữa lành hoặc
chữa khỏi nếu không có biện pháp can
thiệp hoặc chữa trị chuyên nghiệp.

3.2.1.2

Trong trường hợp nhân viên liên quan tới một sự việc nghiêm
trọng, trong đó nhân viên đó rất có nguy cơ bị chấn thương về
mặt thể chất hoặc tâm lý.

3.2.1.3

Trong trường hợp nhân viên đó thú nhận rằng mình không có
tình trạng tâm lý hoặc cảm xúc phù hợp cho công việc.

3.2.1.4

Trong trường hợp bác sĩ khám nghiệm của Nha hoặc nhà cung
cấp dịch vụ y tế khác có giấy phép hành nghề có lý do hợp lý
để yêu cầu thẩm định tâm lý.

3.2.2 Các Thủ Tục Đánh Giá Hành Vi Biểu Hiện của Nhân Viên Dẫn Tới Sự
Nghi Ngờ về Tình Trạng Sức Khỏe Suy Yếu Ảnh Hưởng tới Khả Năng của
Nhân Viên Đó Trong Việc Thực Hiện Các Nhiệm Vụ Công Việc.
3.2.2.1 Bước 1. Giám thị trực tiếp của nhân viên sẽ đích thân phỏng vấn
nhân viên để xác định xem vấn đề có tồn tại hay không, và nếu
có, trường hợp đó có cần phải được đánh giá thêm hay không.
Trong buổi phỏng vấn, nhân viên sẽ được tạo cơ hội giải thích
về hành vi hoặc các tình huống dẫn tới lý do phải lo ngại. Sau
khi phỏng vấn nhân viên, giám thị đó sẽ:
•

Kết luận rằng mối lo ngại là không có cơ sở, không làm suy
yếu khả năng của nhân viên trong việc thực hiện hiệu quả các
nhiệm vụ của mình, hoặc tính chất của vấn đề này có thể
khắc phục được và không cần sự can thiệp của bác sĩ hoặc
nhà cung cấp dịch vụ y tế khác có giấy phép hành nghề; hoặc

•

Hỏi nhân viên về trường hợp đó và thông báo cho nhân viên
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biết ý định của giám thị trong việc giám sát việc thường
xuyên thực hiện công việc để quan sát xem tình hình có được
cải thiện hay không; hoặc
•

Kiến nghị với Phó Cảnh Sát Trưởng thích hợp về việc nhân
viên đó được xem xét giới thiệu đi khám kiểm tra tình trạng
sức khỏe phù hợp với công việc.
Trừ các trường hợp trong đó giám thị có kết luận rằng vấn đề
lo ngại đó là không có cơ sở, giám thị cũng sẽ khuyến khích
nhân viên liên lạc với Chương Trình Trợ Giúp Nhân Viên
(EAP). Không bắt buộc phải thực hiện Bước 1 trong các
trường hợp liên quan tới mối nguy hiểm tức thời đối với viên
chức cảnh sát đó hoặc những người khác hoặc các trường
hợp nghiêm trọng.

3.2.2.2 Bước 2. Trong trường hợp giám thị có ý kiến đề nghị với Phó
Cảnh Sát Trưởng thích hợp rằng nên xem xét để giới thiệu nhân
viên đi khám nghiệm, giám thị sẽ lập báo cáo bằng văn bản,
trong đó trình bày các dữ kiện cụ thể là cơ sở hợp lý để yêu cầu
giới thiệu nhân viên đi khám kiểm tra tình trạng sức khỏe phù
hợp với nhiệm vụ, trong đó bao gồm cả ảnh hưởng cụ thể đối
với khả năng của nhân viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ
của mình một cách hiệu quả.
3.2.2.3 Bước 3. Sau khi nhận được báo cáo bằng văn bản của giám thị,
Phó Cảnh Sát Trưởng thích hợp sẽ đánh giá sự việc. Phó Cảnh
Sát Trưởng này sẽ:
•

Kết luận rằng vấn đề lo ngại đó là không có cơ sở, không
ảnh hưởng tới khả năng của nhân viên trong việc thực hiện
các nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả, hoặc có tính chất
có thể hiệu chỉnh được mà không cần có sự can thiệp của
bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế khác có giấy phép
hành nghề; hoặc

•

Đề nghị giám thị của nhân viên cần giám sát việc thực hiện
công việc thường xuyên để quan sát xem trường hợp đó có cải
thiện hay không; hoặc

•

Giới thiệu nhân viên tới gặp một chuyên gia để kiểm tra đánh
giá tình trạng sức khỏe phù hợp với nhiệm vụ.
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Mục 4. Đa Dạng Hóa Thành Phần Nhân Viên.
4.1

Tuyên bố về Các Mục Tiêu. MPD khẳng định lại rằng nha là hãng sở cung cấp
cơ hội công bằng và cam kết tuyển dụng các thành phần nhân viên đa dạng
thuộc mọi cấp bậc. Do đó, MPD sẽ không phân biệt đối xử với bất kỳ người nào
trong các quyết định liên quan tới việc làm dựa trên chủng tộc, nguồn gốc dân
tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tôn giáo, hoặc xu hướng tính dục của người
đó hoặc bất kỳ lý do nào không được phép. Để giải quyết tình trạng số lượng
đương đơn là người dân tộc thiểu số ngày càng giảm và thiếu sự đa dạng về
thành phần nhân viên trên toàn nha, MPD sẽ thiết lập một chương trình tuyển
dụng và giữ nhân viên. MPD sẽ cố gắng hết sức để đạt được các mục tiêu riêng
đã tuyên bố của mình trong việc tuyển dụng, thuê mướn và thăng chức cho các
nhóm thành phần được bảo vệ, tuyển dụng người da màu, Người Mỹ gốc Phi,
thổ dân Châu Mỹ Da Đỏ, phụ nữ, và người tàn tật. Ngoài ra, các bên sẽ cùng cố
gắng giúp MPD trở thành một nha cảnh sát:
•
•
•
•

•

4.2

Coi trọng sự đa dạng;
Tạo ra các cơ hội đồng đều trong việc tuyển dụng và thăng tiến cho
tất cả mọi người thuộc mọi cấp trong tổ chức;
Thiết lập một môi trường trong đó tất cả các nhân viên đều cảm thấy
được tiếp nhận và coi trọng;
Có thể làm việc hiệu quả với cộng đồng để tìm và tuyển dụng thành công các
ứng cử viên giỏi cho vị trí cảnh sát, đồng thời chú trọng tới các ứng cử viên
thuộc diện thành phần không có số lượng thỏa đáng trong Nha; và
Được xếp hạng trong số năm nha cảnh sát hàng đầu toàn quốc về vấn đề
thành phần đa dạng đối với các nha cảnh sát có qui mô tương tự, theo đánh
giá của các cuộc nghiên cứu hàng năm do Bộ Tư Pháp và FBI thực hiện.

Thiết Lập Chiến Lược Tuyển Dụng.
4.2.1

Tuyên Bố về Mục Đích. MPD sẽ thiết lập và duy trì một chiến lược tuyển
dụng để cải tiến thành phần đa dạng của: nhân viên thuộc mọi cấp bậc;
nhóm ứng cử viên cho mọi cấp bậc; và các nhân viên đảm trách các
chức danh sẽ được thăng tiến lên bất kỳ chức vụ nào có tuyên thệ, cho
dù được phân công theo hạng mục hoặc được bổ nhiệm, trong phạm vi
của Nha. Trong khi thiết lập chiến lược này, MPD sẽ xem xét và cân
nhắc các hoạt động tuyển dụng thành công gần đây do ngài chủ tịch
Doug Belton và các thành viên trong Nhóm Tuyển Dụng Đa Văn Hóa tiến
hành. MPD sẽ áp dụng các chiến lược có thể tái sử dụng. Ngoài ra, MPD
sẽ tiến hành các thay đổi về cách thức tuyển dụng của Nha như được trình
bày trong Bản Báo Cáo Về Kiểm Soát Phẩm Chất Của Ban Xác Minh Lý
Lịch (Background Investigation Unit Quality Assurance Report) trong
năm 2002.
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4.2.2

Điều Phối Viên Tuyển Dụng. Nha Cảnh Sát Thành Phố Minneapolis sẽ
bổ nhiệm một viên chức có cấp bậc làm Điều Phối Viên Tuyển Dụng của
nha. Điều Phối Viên này sẽ có trách nhiệm thi hành chính sách tuyển
dụng chính thức của nha và điều phối với PCRC.

4.2.3

Các Mối Quan Hệ Hợp Tác với Cộng Đồng. Trong khuôn khổ chiến lược
tuyển dụng chính thức, Nha Cảnh Sát Thành Phố Minneapolis và PCRC
sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác với các tổ chức tại cộng đồng. Các tổ
chức này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn tới các tổ chức sau đây:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barbara Schneider Foundation
American Indian Movement, Peacemaker Center
A.W.M.I.N.
Southeast Asian Community Council
Chicanos Latinos Unidos en Servicios (C.L.U.E.S.)
The City, Inc.
Minneapolis American Indian Center, Metropolitan Urban
Indian Directors
Minneapolis Urban League
Minnesota State Baptist Convention, Inc.
OutFront Minnesota
Somali American Friendship Association
Upper Midwest American Indian Center
Urban Coalition
University of Minnesota Student Legal Services

4.2.4

Sự Trợ Giúp của PCRC. Trong khi thiết lập chiến lược tuyển dụng,
MPD sẽ hội ý với Ủy Ban Quan Hệ Cảnh Sát và Cộng Đồng (PoliceCommunity Relations Council – (PCRC)) để nhận biết các trở ngại có
thể có đối với việc tuyển dụng hiệu quả; tìm các tổ chức tại cộng đồng
muốn tham gia hợp tác với MPD để giúp tuyển dụng các cư dân trong
cộng đồng này.

4.2.5

Nhóm Tuyển Dụng Đa Văn Hóa. MPD sẽ thành lập một Nhóm Tuyển
Dụng Đa Văn Hóa nhằm mục đích:
•

Nhận biết các nguồn tiềm năng để MPD có thể tuyển dụng phụ nữ,
người da màu, người Mỹ gốc Phi, thổ dân Châu Mỹ Da Đỏ, và những
người thuộc diện GLBT;

•

Nhận biết các trở ngại đối với việc tuyển dụng và thăng chức cho phụ
nữ, người da màu, thổ dân Châu Mỹ Da Đỏ, và những người thuộc
diện GLBT;

•

Đưa ra các khuyến nghị để xóa bỏ các trở ngại đã được nhận biết;
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•

Thay mặt cho MPD để cố gắng thiết lập mối quan hệ với các tổ chức
trong cộng đồng muốn hợp tác với Nha trong hoạt động tuyển dụng
của nha; và

•

Giám sát việc tham gia của phụ nữ, người da màu, và thổ dân Châu
Mỹ Da Đỏ trong các chương trình tuyển dụng và báo cáo về kết quả
thu được.

•

Các nhiệm vụ tuyển dụng khác đôi khi có thể được phân công.

•

PCRC sẽ thường xuyên giúp nhóm tuyển dụng đa văn hóa tìm các tổ
chức tại cộng đồng muốn hợp tác với MPD trong việc tuyển dụng cư
dân trong các cộng đồng đó và sẽ làm việc với nhóm tuyển dụng đa
văn hóa để thiết lập và duy trì các mối quan hệ hợp tác đó.
Nhóm này sẽ do Điều Phối Viên về Tuyển Dụng điều hành. Nhóm
Tuyển Dụng Đa Văn Hóa sẽ lập một bản báo cáo hàng năm vào cuối
năm tài khóa, trong đó trình bày về các hoạt động của nhóm và cung
cấp một bản sao cho PCRC. Bản báo cáo này sẽ có các dữ kiện sau
đây: thành phần của Nhóm, ban lãnh đạo Nhóm, các mục tiêu và
mục đích của nhóm, ngân sách cho nhóm và các hoạt động của
nhóm trong thời kỳ báo cáo đó.

4.3

4.2.6

Nhóm Thảo Luận. Hàng năm, vào cuối năm tài khóa, MPD sẽ tổ chức
một nhóm thảo luận để khuyến khích ý kiến đóng góp của các cư dân
trong cộng đồng, các viên chức cảnh sát là người da màu, thổ dân Châu
Mỹ Da Đỏ, người Mỹ gốc Phi, phụ nữ, những người thuộc diện GLBT
và các ứng cử viên vừa mới được tuyển dụng để giúp hoàn thiện chiến
lược tuyển dụng của nha.

4.2.7

Duyệt Lại Chiến Lược Tuyển Dụng với PCRC. Hàng năm, vào cuối năm
tài khóa, MPD sẽ xem xét chiến lược tuyển dụng của mình với PCRC để
xác định tính hiệu quả của chiến lược và xem xét xem có cần phải áp
dụng các biện pháp điều chỉnh cần thiết hoặc thích hợp đối với chiến
lược đó hay không.

Đa Dạng Hóa Nhóm Ứng Cử Viên cho Hoạt Động Tuyển Dụng Ban Đầu.
4.3.1 Các Đại Diện của Cộng Đồng trong PCRC sẽ thường xuyên giúp Nhóm
Tuyển Dụng Đa Văn Hóa tìm các tổ chức tại cộng đồng muốn hợp tác với
Nha trong việc tuyển dụng cư dân trong các cộng đồng đó và sẽ làm việc
với Nhóm Tuyển Dụng Đa Văn Hóa để thiết lập và duy trì các mối quan
hệ hợp tác đó.
4.3.2 Các Đại Diện của Cộng Đồng trong PCRC sẽ thường xuyên hợp tác làm
việc và khuyến khích các tổ chức cộng đồng tổ chức các sự kiện để tạo
điều kiện giúp MPD tuyển dụng nhân viên.
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4.3.3 Các Đại Diện của Cộng đồng trong PCRC sẽ thường xuyên nhận biết và
thông báo cho Nhóm Tuyển Dụng Đa Văn Hóa về các sự kiện tại cộng
đồng sẽ có lợi cho Nhóm nếu tham gia để tuyển dụng.
4.3.4 Để trợ giúp cho các hoạt động tuyển dụng của mình, MPD sẽ khuyến
khích tất cả các viên chức cảnh sát tham dự các sự kiện tại cộng đồng và
cho phép các viên chức cảnh sát đang trực tham gia các sự kiện đó tùy
theo tình trạng có sẵn nhân viên.
4.3.5

Khám Tâm Lý.
4.3.5.1 Đánh Giá về Kết Quả Công Việc. MPD sẽ thiết lập các tiêu
chuẩn để đánh giá kết quả công việc của các chuyên gia mà
MPD sử dụng để tiến hành các buổi khám tâm lý cho các ứng cử
viên. Các buổi đánh giá kết quả công việc như vậy sẽ được tiến
hành ít nhất là hai năm một lần.
4.3.5.2 Xem Lại Thủ Tục Khám Kiểm Tra. MPD và PCRC sẽ xem xét và
đánh giá thủ tục khám kiểm tra tâm lý của nha. Thủ tục đánh giá
này sẽ bao gồm việc xem xét, mở rộng nhóm chuyên gia bằng
cách thiết lập một nhóm đa dạng có ba bác sĩ tâm lý, là những
người được nha ký hợp đồng và các qui định về mặt pháp lý và
thực tế để tạo điều kiện cho các ứng cử viên có một buổi khám
thứ nhì nếu kết quả ban đầu không tốt.

4.3.6

4.4

Xem Lại Thủ Tục Tuyển Dụng. MPD sẽ tiến hành duyệt xét toàn diện
thủ tục tuyển dụng của nha và lập một bản báo cáo về kết luận thu
được. Thủ tục duyệt xét này sẽ bao gồm việc xem xét từng bước trong
thủ tục tuyển dụng và những trở ngại có thể có của những khác biệt về
văn hóa trong việc ứng cử viên hoàn thành thủ tục tuyển dụng một cách
thành công. Trong phạm vi cho phép của Đạo Luật về Các Qui Chế Bảo
Vệ Dữ Kiện của Chính Quyền Thành Phố Minnesota (Minnesota
Government Data Practices Act), bản báo cáo này sẽ được tiết lộ cho
PCRC.

Đa Dạng Hóa Các Cấp Bậc Được Bổ Nhiệm/Thăng Chức.
4.4.1

Nhận Biết Hướng Nghề Nghiệp để Thăng Tiến. MPD sẽ biên soạn và
cung cấp các tài liệu trình bày về các chương trình huấn luyện cụ thể và
các thành tựu nghề nghiệp quan trọng đối với việc chuẩn bị cho nhân
viên thăng tiến. MPD sẽ nhận biết các ứng cử viên tiềm năng và xem xét
mọi đương đơn từ tất cả các cộng đồng người da màu, người Mỹ gốc Phi,
phụ nữ, thổ dân Châu Mỹ Da Đỏ, và các thành viên cộng đồng GLBT
cho tất cả các chức vụ giám thị, quản lý hành chánh và thiết lập chính
sách, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn tới các vị trí có cấp bậc
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hoặc các chức vụ hạ sĩ, trung sĩ, chỉ huy ERU, giám thị K-9, trung úy, đại
úy, thanh tra viên, phó cảnh sát trưởng, và các vị trí phát triển quan trọng
khác. Dữ kiện đó sẽ được lưu giữ để tất cả các nhân viên thuộc diện có
tuyên thệ của MPD đều có thể tiếp cận các tài liệu đó một cách dễ dàng.
MPD sẽ cung cấp một bản sao của các tài liệu này cho PCRC.

1

4.4.2

Việc Lập Kế Hoạch Toàn Diện Để Đạt Thành Công. MPD sẽ thiết lập
và thi hành một chương trình chính thức về lập kế hoạch kế nghiệp cho
tất cả các vị trí nói trên. MPD sẽ giám sát việc tham gia của các viên
chức cảnh sát nữ, các viên chức cảnh sát là người da màu, thổ dân Châu
Mỹ Da Đỏ trong chương trình cũng như đưa ra một bản báo cáo trình
bày về giới tính và nguồn gốc chủng tộc của những người tham gia
chương trình.

4.4.3

Báo Cáo. MPD công nhận rằng chỉ riêng việc cung cấp các tài liệu được
đề cập trong Mục 4.4.1 có thể không đủ để tạo ra sự khác biệt trong
thành phần nhân viên đảm nhiệm các chức vụ giám thị, quản lý hành
chánh, và thiết lập chính sách. Bởi vậy, MPD sẽ theo dõi việc tham gia
của các nhân viên của nha trong các hoạt động nghề nghiệp và huấn
luyện theo chủng tộc, giới tính và tất cả các thành phần được luật pháp
bảo vệ. Trong trường hợp dữ liệu đó cho thấy rằng các viên chức cảnh
sát nữ, các viên chức cảnh sát là người da màu, và các viên chức cảnh sát
là thổ dân Châu Mỹ Da Đỏ không có số người tham gia một cách thỏa
đáng1 MPD sẽ tiếp tục tuyển dụng và khuyến khích sự tham gia của
những nhân viên trong các nhóm đó. MPD sẽ công bố và cấp cho PCRC
một bản báo cáo hàng năm, trong đó trình bày tóm lược về dữ liệu theo
dõi nói trên và các hoạt động của nha trong việc khuyến khích các viên
chức cảnh sát nữ, các viên chức cảnh sát là người da màu, người Mỹ gốc
Phi và thổ dân Châu Mỹ Da Đỏ tham gia.

4.4.4

Chương Trình Cố Vấn. Nha Cảnh Sát Minneapolis sẽ thiết lập và thi
hành một chương trình cố vấn chính thức cho mọi cấp. MPD sẽ giám sát
việc tham gia của các viên chức cảnh sát nữ, các viên chức cảnh sát là
người da màu, và thổ dân Châu Mỹ Da Đỏ vào chương trình. MPD sẽ
công bố một bản báo cáo, trong đó trình bày về giới tính và thành phần
chủng tộc của những người tham gia chương trình.

4.4.5

Quản Lý Kết Quả Hoạt Động. MPD sẽ áp dụng các đề nghị của hệ
thống quản lý kết quả hoạt động của Thành Phố Minneapolis về việc áp
dụng thủ tục xem xét kết quả công việc để nhận biết và khuyến khích
các ứng cử viên tiềm năng thăng chức và cố vấn nghề nghiệp cho những
nhân viên muốn được thăng chức trong nội bộ nha.

"không có số người tham gia một cách thỏa đáng" như được định nghĩa theo Tiêu Đề VII.
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Chương Trình Phát Triển Lãnh Đạo Thành Phố. MPD sẽ cho phép và khuyến khích việc tham
gia Chương Trình Phát Triển Lãnh Đạo của Thành Phố Minneapolis (City of Minneapolis
Leadership
Development Program). MPD sẽ giám sát việc tham gia của phụ nữ, người da màu, người Mỹ
gốc Phi, và thổ dân Châu Mỹ Da Đỏ trong chương trình này và báo cáo kết quả giám sát.
4.4.6

4.5

4.6

Chương Trình Hoàn Trả Học Phí. MPD sẽ tìm hiểu việc thiết lập một
chương trình hoàn trả tiền học phí để giúp tất cả các viên chức cảnh sát
muốn theo học lấy văn bằng cao hơn nhằm tạo cho họ nhiều cơ hội được
thăng tiến hơn. MPD cũng sẽ giám sát việc tham gia của tất cả các viên
chức cảnh sát nữ, các viên chức cảnh sát là người da màu, người Mỹ gốc
Phi và thổ dân Châu Mỹ Da Đỏ trong chương trình hoàn trả học phí này.
Nếu Thành Phố thấy hoạt động đó là khả thi về mặt tài chánh, MPD sẽ
gặp gỡ và thương lượng với Hiệp Hội Viên Chức Cảnh Sát Thành Phố
Minneapolis (sau đây gọi là “Hiệp Hội”) về các điều khoản và điều kiện
của chương trình đó.

Cải Tiến Môi Trường Làm Việc. MPD cố gắng duy trì một môi trường làm việc
trong đó tất cả các nhân viên đều có thể làm việc thoải mái và cảm thấy mình có
cơ hội thăng tiến.
4.5.1

Sau khi hội ý và cố vấn với PCRC, MPD sẽ thiết lập và tiến hành một
cuộc thăm dò ý kiến của tất cả các nhân viên về nhận xét của họ đối với
môi trường làm việc của MPD, cụ thể là ý kiến của họ về việc tất cả các
nhân viên có cơ hội thăng tiến bình đẳng trong nội bộ Nha hay không.
Sau cuộc thăm dò ý kiến ban đầu đó, MPD sẽ tiến hành một cuộc thăm
dò ý kiến tương tự theo định kỳ. Dữ liệu thăm dò ý kiến sẽ được tóm
lược và kết quả sẽ được công bố và tiết lộ cho PCRC. Cuộc thăm dò ý
kiến này sẽ được tiến hành sao cho các viên chức cảnh sát có thể trả lời
một cách vô danh nếu họ muốn như vậy, và sẽ yêu cầu các viên chức
cảnh sát trả lời cho biết chủng tộc và giới tính của họ trong phạm vi có
thể thực hiện được.

4.5.2

MPD sẽ làm việc với Nhóm Tuyển Dụng Đa Văn Hóa và PCRC để xem
xét kết quả thăm dò ý kiến và thiết lập các đề án giải quyết các vấn đề
được nhận biết.

4.5.3

PCRC sẽ giúp MPD tìm nguồn tài trợ để tiến hành cuộc thăm dò ý kiến về
môi trường làm việc và thi hành bất kỳ đề nghị nào thu được từ kết quả đó.

Các Chương Trình Khuyến Khích Tuyển Dụng. Các bên công nhận rằng không
thể có sự đa dạng trong thành phần nhân sự nếu MPD có chính sách không tiếp
tục tuyển dụng hoặc thăng chức và bất kỳ nỗ lực đa dạng hóa đều sẽ trở thành
vô nghĩa nếu nha sa thải nhân viên. Bởi vậy, MPD sẽ cố gắng thiết lập một ngân
sách và chiến lược để tăng cường hoạt động tuyển dụng và thăng chức của nha.
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Mục 5. Sự Lưu Tâm và Ý Thức về Nền Văn Hóa. Để nhận biết và công nhận sự đa dạng trong
cộng đồng và MPD, MPD sẽ làm việc với Ủy Ban Quan Hệ Cảnh Sát và Cộng Đồng và các nhà
lãnh đạo khác trong cộng đồng, và sẽ tuyển dụng các đầu mối liên lạc và các chuyên gia trong
cộng đồng để cố vấn.
5.1

Ngôn Ngữ. MPD công nhận rằng cộng đồng mà nha phục vụ và bảo vệ bao gồm
các cư dân thuộc nhiều nền văn hóa, chủng tộc, dân tộc và xu hướng tính dục
khác nhau. Vì những khác biệt về ngôn ngữ có thể gây trở ngại cho việc liên lạc
hiệu quả, là một yếu tố chỉ báo về sự liên kết văn hóa, MPD đồng ý:
5.1.1

Đánh giá và báo cáo hàng năm về các ngôn ngữ thường được sử dụng
trong Thành Phố.

5.1.2

Xuất bản toàn bộ các tài liệu mà nha biên soạn và phân phát cho công
chúng bằng các ngôn ngữ, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn tới
các ngôn ngữ sau đây:
•
•
•
•

Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Hmong
Tiếng Somali

5.1.3

Định kỳ xem xét danh sách các ngôn ngữ trong Mục 5.1.2 có đại diện
cho các ngôn ngữ thường được sử dụng trong Thành Phố hay không và
tiến hành điều chỉnh danh sách đó khi thích hợp.

5.1.4

Huấn luyện các viên chức cảnh sát nhận biết các ngôn ngữ thường được
sử dụng trong Thành Phố và lưu ý tới các nguồn trợ giúp về ngôn ngữ có
sẵn để giúp liên lạc hiệu quả.

5.1.5

Khuyến khích các viên chức cảnh sát học một ngoại ngữ không phải là
Anh ngữ và phát triển các công cụ để tạo cơ hội cho các viên chức cảnh
sát muốn học thêm ngoại ngữ.

5.1.6

MPD cam kết sẽ thiết lập một chương trình thưởng tiền cho các viên chức
cảnh sát thông thạo một ngoại ngữ không phải là Anh ngữ sau khi gặp và
thương lượng với Hiệp Hội về các điều khoản và điều kiện của chương
trình đó.

5.1.7

MPD sẽ đưa vào báo cáo hàng năm của nha các dữ liệu thống kê liên
quan tới mức độ thông thạo của các nhân viên trong nha về các ngoại ngữ
không phải là Anh ngữ và nhận biết các ngoại ngữ đó.
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5.2

Huấn Luyện.
5.2.1

MPD sẽ sử dụng các viên chức cảnh sát và ký hợp đồng với các cư dân
cộng đồng thuộc nhiều nền văn hóa hoặc chủng tộc khác nhau để trợ giúp
huấn luyện về các đề tài liên quan tới việc giao tiếp với những người
thuộc các nền văn hóa, chủng tộc, dân tộc, hoặc xu hướng tính dục khác.

5.2.2

Các Đại Diện của Cộng Đồng trong PCRC sẽ thường xuyên hợp tác làm
việc và khuyến khích các tổ chức trong cộng đồng tổ chức các sự kiện
nhằm thúc đẩy sự nhận thức về văn hóa của các viên chức cảnh sát của
MPD.

5.2.3

Các Đại Diện của Cộng Đồng trong PCRC sẽ thường xuyên nhận biết và
thông báo cho MPD về các sự kiện văn hóa tại cộng đồng sẽ có lợi cho
các viên chức cảnh sát nếu tham dự để nâng cao nhận thức về văn hóa.

5.2.4

MPD sẽ khuyến khích tất cả các viên chức tham gia các sự kiện văn hóa
tại cộng đồng, và cho phép các viên chức cảnh sát đang trực tham gia các
sự kiện đó tùy thuộc vào tình trạng nhân viên có sẵn.

Mục 6. Thi Hành Luật Pháp dựa trên Chủng Tộc. Việc thi hành luật pháp dựa trên chủng
tộc là hành động ra các quyết định về thi hành luật pháp chỉ dựa trên chủng tộc. Thường được
gọi là “phân biệt chủng tộc”, việc thi hành luật pháp dựa trên chủng tộc không những là sự sai
trái mà còn là bất hợp pháp. MPD không bỏ qua và sẽ không tha thứ cho bất kỳ hình thức thi
hành luật pháp mang tính phân biệt chủng tộc nào. Để giải quyết các vấn đề lo ngại của cộng
đồng về phạm vi liên quan của các viên chức cảnh sát MPD trong việc thi hành luật pháp phân
biệt chủng tộc, MPD đồng ý với các điều khoản qui định sau đây.
6.1

Nghiên Cứu và Phân Tích Thêm. MPD sẽ tiếp tục hợp tác với Ủy Ban Tội Phạm
và Công Lý để thu thập và phân tích các dữ liệu liên quan tới các trường hợp
chặn giữ do vi phạm luật giao thông và khám xét liên quan các trường hợp chặn
giữ do vi phạm luật giao thông tại thành phố Minneapolis. Các dạng dữ liệu cụ
thể sẽ được thu thập, thời gian thu thập dữ liệu, các trường hợp sử dụng dữ liệu
đó và qui chế báo cáo vẫn chưa được Ủy Ban Tội Phạm và Công Lý thiết lập.
Tuy nhiên, MPD sẽ thu thập các dữ liệu được sự đồng thuận với PCRC và phối
hợp với các cơ quan khác. Với hệ thống 800 MHz mới, các dữ liệu như dữ kiện
nhận dạng và dữ kiện về địa lý sẽ có sẵn. Để bảo đảm rằng quyền lợi của cộng
đồng và các viên chức cảnh sát được lưu ý trong quá trình ra các quyết định quan
trọng này, MPD sẽ đưa các Đại Diện của Cộng Đồng trong PCRC và Hiệp Hội
vào nhóm của MPD đang hợp tác làm việc với Ủy Ban Tội Phạm và Công Lý.

6.2

Báo Cáo. MPD sẽ tuân theo qui chế báo cáo được thiết lập cùng với Ủy Ban Tội
Phạm và Công Lý.
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6.3

Việc Phân Phát Danh Thiếp. MPD sẽ cung cấp các danh thiếp cho các viên chức
cảnh sát của nha và yêu cầu các viên chức phải đưa danh thiếp của mình cho
người khác khi được yêu cầu.

6.4

Huấn luyện. MPD sẽ cung cấp cho các nhân viên của nha chương trình huấn
luyện được trình bày cụ thể trong Mục 9.

Mục 7. Trách Nhiệm của Các Viên Chức Cảnh Sát - Thủ Tục Khiếu Nại và Kỷ Luật.
7.1

Trách Nhiệm. Hành vi ứng xử của các viên chức cảnh sát được chi phối bởi Cẩm
Nang Hướng Dẫn của MPD và điều luật hiện hành. Nếu một viên chức cảnh sát
không tuân theo các tiêu chuẩn về ứng xử được qui định trong cuốn cẩm nang
hướng dẫn đó và luật pháp, viên chức đó sẽ bị kỷ luật.

7.2

Thủ Tục Khiếu Nại. Để công chúng tin tưởng và tín nhiệm nha cảnh sát, nha
phải cung cấp một phương thức hiệu quả để báo cáo các trường hợp cáo buộc về
việc viên chức cảnh sát có hành vi sai trái. Nha cũng cần phải cung cấp thông tin
kịp thời cho người khiếu nại về tình trạng giải quyết khiếu nại của người đó.
Thủ tục này rất quan trọng, không chỉ đối với uy tín của nha trước công chúng,
mà còn vì thủ tục này cung cấp cho nha các thông tin cần thiết để áp dụng biện
pháp hiệu chỉnh thích hợp.

7.2.1

MPD sẽ thiết lập và áp dụng một mẫu đơn có tựa đề “Mẫu Đơn Báo Cáo
Sự Việc Liên Quan Tới Đạo Đức của Cảnh Sát Thành Phố Minneapolis”
(Minneapolis Police Conduct Incident Report Form). Có thể sử dụng mẫu
đơn này để bắt đầu điều tra.

7.2.2

MPD sẽ công bố và biên soạn Mẫu Đơn Báo Cáo Sự Việc Liên Quan Tới
Đạo Đức của Cảnh Sát Thành Phố Minneapolis bằng các ngôn ngữ sau
đây, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn tới:
•
•
•
•

7.2.3

Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Hmong
Tiếng Somali

Người khiếu nại này có thể yêu cầu nộp mẫu đơn này cho Chỉ Huy Ban
Nội Vụ (Commander of the Internal Affairs Unit – IAU) để xem xét.
Sau thủ tục xem xét ban đầu, nếu thấy rằng trường hợp khiếu nại này có
lý do hợp lý để bắt đầu điều tra, khiếu nại đó sẽ được chuyển cho IAU
hoặc chỉ huy phân khu của viên chức cảnh sát đó. Nếu thủ tục duyệt xét
ban đầu là thỏa đáng để cho thấy rằng không có hành vi sai trái, người
khiếu nại sẽ được thông báo về việc đó.
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MPD đồng ý cung cấp Mẫu Đơn Báo Cáo Sự Việc Liên Quan Tới Đạo
Đức của Cảnh Sát Thành Phố Minneapolis và các tài liệu trình bày về thủ
tục khiếu nại tại tất cả các phân khu của MPD, IAU, và các tổ chức trong
cộng đồng, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn tới các tổ chức sau
đây:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.3.

Barbara Schneider Foundation
American Indian Movement, Peacemaker Center
A.W.M.I.N.
Minneapolis American Indian Center, Metropolitan Urban
Indian Directors
Southeast Asian Community Council
Chicanos Latinos Unidos en Servicios (C.L.U.E.S.)
The City, Inc.
Minneapolis Urban League
Minnesota State Baptist Convention, Inc.
OutFront Minnesota
Somali American Friendship Association
Upper Midwest American Indian Center
Urban Coalition
University of Minnesota Student Legal Services

7.2.5

MPD đồng ý tổ chức huấn luyện theo định kỳ cho nhân viên tại cơ quan,
nơi có các mẫu đơn này về thủ tục khiếu nại và cách thức điền và nộp Bản
Báo Cáo Sự Việc.

7.2.6

MPD sẽ tổ chức huấn luyện cho các giám thị về cách thức trả lời thích
hợp khi nhận được báo cáo về đạo đức của cảnh sát.

7.2.7

MPD sẽ tu chính Mẫu Đơn Giới Thiệu và Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin
về Thủ Tục và Chính Sách (Policy and Procedure Inquiry and Referral
Form - PPI) để loại bỏ nội dung sau đây: “Những trường hợp khiếu nại
chỉ dựa trên việc sách nhiễu, thái độ và phong cách thô lỗ sẽ không được
chấp nhận mà không có thông tin về hành vi cụ thể có thể vi phạm các
qui chế và qui định của MPD”.

7.2.8

Ban Nội Vụ sẽ lập một bản báo cáo hàng năm, trong đó xem xét lại hoạt
động của ban.

Thủ Tục Kỷ Luật. Hiến Pháp Hoa Kỳ và các điều luật của tiểu bang Minnesota
qui định rằng các công chức không thể bị kỷ luật mà không có thủ tục hợp thức.
Thủ tục hợp thức được diễn giải theo nghĩa là không thể áp dụng biện pháp kỷ
luật nếu không có “lý do chính đáng” và nhân viên đó có quyền kháng cáo việc
áp dụng biện pháp kỷ luật tới một bên xét xử trung gian, thí dụ như trọng tài hoặc
ủy ban dịch vụ dân sự.
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7.3.1

Nghỉ Vắng Mặt Được Trả Lương. Trong trường hợp một hãng sở là cơ
quan chính phủ thấy rằng các trường hợp cáo buộc đối với một nhân viên
nghiêm trọng tới mức nhân viên đó cần được tạm nghỉ việc trong thời
gian điều tra và áp dụng biện pháp kỷ luật, nhân viên đó được quyền nghỉ
vắng mặt được trả lương trong thời gian đó do có qui định pháp lý là
không được kỷ luật nhân viên đó nếu không có lý do chính đáng.

7.3.2

Các Lựa Chọn về Biện Pháp Kỷ Luật. Chiếu theo các Qui Chế về Công
Chức của thành phố Minneapolis (Minneapolis Civil Service Rules) và
Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn về Biện Pháp Kỷ Luật của MPD, các lựa
chọn về biện pháp kỷ luật là giáo huấn, cảnh cáo miệng, cảnh cáo bằng
thư, cho tạm nghỉ việc, giáng chức và sa thải. Cả hai tài liệu đều qui định
rằng biện pháp kỷ luật đó phải là biện pháp kỷ luật mang tính chất hiệu
chỉnh chứ không phải là trừng phạt.

7.3.3

Báo Cáo về Các Biện Pháp Kỷ Luật. Theo các điều khoản qui định của
Đạo Luật về Các Qui Chế về Dữ Liệu của Chính Quyền Tiểu Bang
Minnesota, MPD sẽ lập một bản báo cáo hàng năm, trong đó tóm lược về
các dữ liệu liên quan tới các trường hợp khiếu nại đối với các viên chức
cảnh sát và việc áp dụng biện pháp kỷ luật, bao gồm cả tính chất của bất
kỳ biện pháp kỷ luật nào đối với các trường hợp khiếu nại đó.

Mục 8. Đưa Trẻ Em Ra Khỏi Nhà/Nơi Cư Ngụ Được Sắp Xếp
8.1

MPD công nhận rằng khi một đứa trẻ bị đưa ra khỏi nhà, việc đó không chỉ gây
tổn thương tới đứa trẻ, mà còn tới cả gia đình đứa trẻ và cộng đồng. Vì vậy, MPD
đồng ý áp dụng các biện pháp sau đây để hạn chế việc đưa một đứa trẻ ra khỏi nhà
chỉ trong các trường hợp việc đó là cần thiết để bảo vệ sự an toàn và tình trạng an
lành của đứa trẻ.
8.1.1

MPD sẽ tham gia các buổi họp định kỳ với các tổ chức sau đây để bàn
thảo về các vấn đề liên quan tới việc sắp xếp nơi cư ngụ và các thủ tục
được áp dụng để đưa trẻ em ra khỏi nhà của các em.
•
•
•
•
•
•

8.1.2

Giam Giữ Trẻ Vị Thành Niên
SOS (Các Dịch Vụ Ngoại Tiếp Xã Hội)
Trốn Học
St. Joseph's
Bảo Vệ Trẻ Em
Quận Hennepin

MPD đồng ý cùng PCRC xem xét;
•

Những trường hợp trong đó một đứa trẻ có thể đã bị đưa ra khỏi nhà
do vấn đề chủng tộc.
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•
•

8.1.3

Các chính sách và thủ tục hiện tại để thiết lập cách thức thực hiện
hoặc các biện pháp hiệu chỉnh thích hợp.
Tìm hiểu về khả năng thực thi các biện pháp để cải tiến trách nhiệm
của các dịch vụ này đối với công chúng bằng cách tìm các cơ sở cung
cấp dịch vụ nơi cư ngụ bên ngoài nhà.

MPD đồng ý rằng các viên chức cảnh sát sẽ hợp tác làm việc với các cơ
quan dịch vụ xã hội hiện có và thích hợp để xác định xem có cần phải đưa
một đứa trẻ ra khỏi nhà của em hay không. Việc thông báo cho gia đình
của đứa trẻ về vấn đề này sẽ được thực hiện bằng ngôn ngữ thích hợp.

Mục 9. Huấn Luyện. Các bên công nhận rằng việc huấn luyện các nhân viên của MPD là một
trong những cách tốt nhất để ảnh hưởng tích cực tới tính chất của sự giao tiếp giữa các viên chức
cảnh sát và cộng đồng. Để tăng thêm lợi ích cho cả hai bên, MPD đồng ý huấn luyện các nhân
viên của nha theo thỏa thuận này và áp dụng cũng như tiếp tục duy trì các chương trình huấn
luyện sau đây.
9.1

9.2

Sử Dụng Vũ Lực. MPD đồng ý tiếp tục tiến hành hoạt động huấn luyện hàng năm
cho tất cả các viên chức cảnh sát về việc sử dụng vũ lực thích hợp, trong đó bao
gồm cả vũ lực gây chết người. Hoạt động huấn luyện này sẽ bao gồm nhưng
không giới hạn tới các vấn đề như:
9.1.1

Các trường hợp trong đó việc sử dụng vũ lực gây chết người được phép
áp dụng theo luật pháp hiện hành và chính sách của MPD.

9.1.2

Việc sử dụng các phương pháp "Thuyết Phục Nhẹ Nhàng", các kỹ thuật
giảm bớt mức độ và các chiến thuật tự vệ khác.

9.1.3

Áp dụng và sử dụng thích hợp phương pháp Kìm Giữ bằng Hạch Cổ Hai
Bên (Lateral Vascular Neck Restraint - LVNR) và sự khác nhau đáng kể
giữa LVNR và chặn giữ bằng cách ghè cổ. Xem Mục 1.2.3.

Sức Khỏe Tâm Thần
9.2.1

Nhân viên của CIT. MPD đồng ý cung cấp chương trình huấn luyện cho
Nhóm Can Thiệp Khủng Hoảng của Nha, trong đó bao gồm 40 giờ huấn
luyện ban đầu và huấn luyện cho nhân viên mới ít nhất hai lần một năm.
Các đề tài huấn luyện cho nhân viên CIT sẽ bao gồm:
9.2.1.1 Nhận biết một người có mắc bệnh tâm thần hoặc tàn tật về mặt
phát triển hay không.
9.2.1.2 Việc sử dụng các loại vũ khí ít có khả năng gây chết người hơn,
thuyết phục nhệ nhàng, các kỹ thuật giảm bớt mức độ, và các
chiến thuật tự vệ khác.

21

9.2.1.3 MPD sẽ thuê các chuyên gia có uy tín quốc gia cũng như các
chuyên gia ở cấp địa phương để giúp cung cấp chương trình huấn
luyện đó.
9.2.2

9.3.

9.4

Trong quá trình huấn luyện tại chức, MPD sẽ cung cấp cho tất cả các
viên chức cảnh sát một buổi giới thiệu thông tin về các vấn đề liên quan
tới sức khỏe tâm thần và bệnh tâm thần, đồng thời huấn luyện tất cả các
viên chức cảnh sát về việc tiếp ứng trong trường hợp có liên quan tới sức
khỏe tâm thần.

Huấn Luyện về Văn Hóa và Ngôn Ngữ. MPD đồng ý huấn luyện các viên chức
cảnh sát của nha về các vấn đề liên quan tới chủng tộc, sự đa dạng và nền văn
hóa của những người cư ngụ tại Thành Phố Minneapolis.
9.3.1

Bắt đầu từ chu kỳ huấn luyện vào mùa thu năm 2004 và mùa xuân năm
2005, MPD sẽ tiến hành hoạt động huấn luyện bắt buộc cho tất cả các
viên chức cảnh sát về việc chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có tính phá hoại,
các định kiến dân tộc, thành kiến và đặc quyền dành cho người da trắng.

9.3.2

Trong các chu kỳ huấn luyện tại chức tiếp theo và liên tục sau đó, MPD
đồng ý đưa vào các đề tài về nhận thức văn hóa, thí dụ như chủ nghĩa
phân biệt chủng tộc có tính phá hoại, các định kiến dân tộc, thành kiến và
đặc quyền dành cho người da trắng trong chương trình giảng dạy cho mỗi
chu kỳ huấn luyện tại chức hàng năm do nha tiến hành.

9.3.3

MPD đồng ý tổ chức cho các viên chức cảnh sát các buổi hướng dẫn
ngôn ngữ bằng các ngôn ngữ như: tiếng Tây Ban Nha, Hmong, Somali
và Ngôn Ngữ Ra Dấu Hoa Kỳ (ASL).

Hoạt Động Cảnh Sát Có Phân Biệt Đối Xử
9.4.1

MPD sẽ yêu cầu tất cả các viên chức cảnh sát tham gia hoạt động huấn
luyện liên quan tới hành vi sai trái, là những hành vi đã khiến cho những
nhận thức về hoạt động cảnh sát có sự phân biệt chủng tộc tồn tại.

9.4.2

MPD sẽ yêu cầu tất cả các viên chức cảnh sát tham gia huấn luyện về
nhân quyền, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có tính phá hoại và sự đa
dạng. MPD sẽ ký hợp đồng với các cơ quan hoặc tổ chức cung cấp hoạt
động huấn luyện cụ thể trong các vấn đề về nhân quyền, phân biệt chủng
tộc và sự đa dạng.

9.4.3

MPD sẽ cung cấp các chương trình huấn luyện, trong đó đa số những
người tham gia không nhất thiết phải là nhân viên của MPD.

22

9.4.4

Tất cả các hoạt động huấn luyện bắt buộc của các nhân viên là công chức
và các nhân viên thuộc diện có tuyên thệ hiện tại của MPD sẽ được hoàn
tất trong vòng năm năm kể từ Ngày Hiệu Lực của Thỏa Thuận này.

9.4.5

MPD sẽ kết hợp hoạt động huấn luyện được trình bày cụ thể trong Các
Mục 9.4.1 và 9.4.2 vào hoạt động huấn luyện được cung cấp cho các nhân
viên mới được tuyển dụng và qui định rằng hoạt động huấn luyện này bắt
buộc phải được hoàn tất thì mới được coi là qua được giai đoạn thử việc.

Mục 10. Dụng Cụ
10.1

Máy Điện Thoại Di Động. MPD hiểu rằng tất cả các viên chức cảnh sát tuần tra
đang trực đều có nhu cầu sử dụng máy điện thoại di động để nâng cao hoạt động
phục vụ trong nhiều lĩnh vực, trong đó bao gồm sử dụng dịch vụ thông dịch
ngôn ngữ, hỏi ý kiến các cơ quan dịch vụ xã hội về việc đưa một đứa trẻ ra khỏi
nhà,và liên lạc trực tiếp với các cơ quan cung cấp dịch vụ trợ giúp khác. Theo
các điều khoản qui định của Mục 12 dưới đây, MPD sẽ thiết lập một kế hoạch
cung cấp cho tất cả các viên chức cảnh sát đang trực một máy điện thoại di
động.

10.2

Để cải tiến hiệu quả và hiệu suất công việc của các nhân viên của nha, MPD sẽ
xem xét các phương pháp thực hiện của nha về vấn đề các viên chức cảnh sát có
đủ số lượng các dụng cụ do nha cấp mà họ cần để thực hiện các nhiệm vụ của
mình, thí dụ như tài liệu/mẫu đơn, các dụng cụ cầm giữ, và việc sử dụng công
nghệ.

Mục 11. Ngân Sách. Với sự cố vấn của PCRC, MPD sẽ biên soạn một bản phân tích về chi phí
áp dụng các điều khoản qui định của thỏa thuận này và tìm nguồn tài trợ từ Hội Đồng Thành
Phố, các ngân khoản trợ cấp hoặc các nguồn khác để có được nguồn tài nguyên cần thiết cho
việc thi hành các điều khoản qui định của Thỏa Thuận này.
Mục 12. Ngày Có Hiệu Lực. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi tất cả các bên hoặc
các cơ quan điều hành tương ứng của họ phê chuẩn thỏa thuận.
Mục 13. Hết Hạn. Thỏa thuận này sẽ hết hạn sau năm năm kể từ ngày có hiệu lực. Tuy nhiên,
khi có sự thỏa thuận chung giữa các bên, thỏa thuận này có thể được gia hạn thêm các thời hạn
tiếp theo, mỗi lần gia hạn là ba năm.
Mục 14. Thực Hiện, Giám Sát và Tuân Theo thỏa thuận.
14.1

PCRC. Một trong các chức năng quan trọng của PCRC là làm cơ chế tự thi hành
thỏa thuận này và quản lý việc thi hành thỏa thuận này.

14.2

Trung Úy phụ trách Tuân Hành. MPD sẽ dành riêng một vị trí trung úy toàn
thời gian để giám sát và điều phối việc tuân hành các điều khoản qui định trong
Thỏa Thuận này.
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Năm Đầu Tiên và Năm Thứ Hai Sau Khi Thông Qua Thỏa Thuận. Trong năm
đầu tiên và năm thứ hai sau Ngày Có Hiệu Lực của Thỏa Thuận này, MPD sẽ
báo cáo theo tam cá nguyệt cho PCRC, Hội Đồng Thành Phố và Thị Trưởng về
tiến bộ của nha trong việc thi hành các điều khoản qui định của Thỏa Thuận này.
Mỗi bản báo cáo sẽ nhận biết các thiếu sót và các vấn đề cụ thể về việc không
tuân hành và sẽ trình bày rõ kế hoạch và lịch trình thời gian của MPD để hiệu
chỉnh các vấn đề đó.
14.3

Liên Tục Báo Cáo. Trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi tròn ba năm kể từ
Ngày Có Hiệu Lực, và vào mỗi ngày tròn năm sau đó, cho tới chừng nào Thỏa
Thuận này còn có hiệu lực, MPD sẽ báo cáo cho PCRC, Hội Đồng Thành Phố và
Thị Trưởng về tiến bộ của nha trong việc thi hành các điều khoản qui định của
Thỏa Thuận này. Mỗi bản báo cáo sẽ nhận biết các thiếu sót và các vấn đề cụ thể
liên quan tới việc không tuân hành qui định và sẽ ghi rõ kế hoạch và lịch trình
thời gian của MPD trong việc hiệu chỉnh các vấn đề đó.

14.4

Hiệu Chỉnh. Trong trường hợp bất kỳ bên nào không tuân theo một điều khoản
qui định trong Thỏa Thuận này, bên yêu cầu tuân hành sẽ gửi thư thông báo cho
bên không tuân hành, trong đó ghi rõ sai sót và hoạt động cần phải được thực
hiện để hiệu chỉnh sự thiếu sót đó. Bên nhận được thông báo này sẽ có thư trả
lời trong vòng mười ngày. Các bên sẽ làm việc với PCRC để giải quyết tranh
chấp một cách kịp thời. Nếu các bên không thể tự giải quyết tranh chấp, bất kỳ
bên nào cũng có thể liên lạc với Cơ Quan Dịch Vụ Quan Hệ Cộng Đồng
(Community Relations Service - CRS) của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ và yêu cầu
CRS áp dụng thủ tục hòa giải để giải quyết tranh chấp đó.

14.5

Tiểu Ban phụ trách Tuân Hành. Tiểu ban phụ trách tuân hành có mười thành
viên sẽ được thiết lập, trong đó có năm thành viên đại diện cho các tổ chức từ
UCMT và sẽ do UCMT chỉ định và ba thành viên từ MPD và hai thành viên từ
Sở Nhân Quyền, là những người sẽ đảm trách chức vụ chủ tịch ủy ban.

14.6

Tuân Hành. Trong trường hợp PCRC tin rằng Cảnh Sát Trưởng hoặc các nhà
lãnh đạo khác của nha không tuân theo bất kỳ phần nào trong thỏa thuận này và
các bên không thể giải quyết được tranh chấp đó, tiểu ban phụ trách tuân hành
sẽ điều tra sự vụ và báo cáo kết luận điều tra và các đề nghị trực tiếp cho Ủy
Ban Điều Hành của Hội Đồng Thành Phố (sau đây gọi là “Ủy Ban Điều Hành”)
để yêu cầu tuân hành, duyệt xét hàng năm, tăng lương hoặc áp dụng các biện
pháp khác mà Ủy Ban Điều Hành thấy là cần thiết. Tuy nhiên, nếu Ủy Ban Điều
Hành không áp dụng biện pháp được PCRC đề nghị và nếu PCRC tùy ý quyết
định rằng biện pháp mà Ủy Ban Điều Hành áp dụng là không thỏa đáng, PCRC
sẽ giữ quyền của mình trong việc áp dụng các biện pháp hiệu chỉnh theo qui
định trong mục 14.5.

SAU ĐÂY LÀ CÁC TRANG CHỮ KÝ
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Gloria Freeman
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