POLÍCIA DO ESTADO DE NEW JERSEY
GABINETE DE PADRÕES PROFISSIONAIS

Formulário de Elogios/Reclamações do Cidadão
A Polícia do Estado de New Jersey dedica-se a proporcionar serviços policiais da mais alta qualidade aos residentes deste Estado,
e a todos os visitantes do Estado de New Jersey. Seu elogio ou reclamação é importante para a Polícia do Estado de New Jersey.

1

Para que possamos tomar medidas em relação ao seu elogio ou reclamação, pedimos que nos forneça seus dados de
identificação no espaço fornecido abaixo para que possamos entrar em contato pessoalmente.

SEU NOME

TELEFONE RESIDENCIAL

ENDEREÇO DE DOMICÍLIO - RUA E NÚMERO

2

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

Para dar início ao processo de identificação do(s) membro(s) da Polícia do Estado de New Jersey ao(s) qual(is) você se
refere, é importante que seja o mais específico possível em sua descrição do(s) membro(s). As informações que você
fornecer abaixo serão úteis ao Gabinete de Padrões Profissionais e à Unidade de Admissão na resolução da questão que
o(a) preocupa.

NOME DO POLICIAL

NÚMERO DO CARRO
DO POLICIAL

3

CIDADE

TELEFONE COMERCIAL

NÚMERO DO
DISTINTIVO
PLACA DO CARRO DO
POLICIAL

NOME DO POLICIAL

NÚMERO DO
DISTINTIVO

QUAISQUER OUTRAS DESCRIÇÕES

Por favor, forneça uma breve descrição do(s) evento(s) que o(a) levaram a nos apresentar esta questão, incluindo hora,
data e local.

Para sua conveniência, este formulário vem triplicado. A cópia inferior é para seu registro e referência futura, quando você for
contactado pelo Gabinete de Padrões Profissionais. Para formalizar seu elogio ou reclamação, você pode entregar este formulário
pessoalmente à pessoa da recepção de qualquer Estabelecimento da Polícia Estadual, ou enviar por correio para:
Polícia do Estado de New Jersey
Gabinete de Padrões Profissionais
Unidade de Admissão
P.O. Box 7068
West Trenton, NJ 08628-0068

Ou

Gabinete da Procuradoria Geral da República
Gabinete de Padrões Profissionais de Cumprimento da Lei
Departamento de Direito e Segurança Pública
P.O. Box 080
Trenton, NJ 08625

Ou você pode ligar gratuitamente para a Linha Direta do Gabinete de Padrões Profissionais no telefone 1-877-253-4125, enviar um
fax para 1-609-882-2033 ou enviar um e-mail para OPSIntakeUnit@njsp.org. Um membro do Gabinete de Padrões Profissionais
entrará em contato com você para formalizar sua comunicação em até dez dias úteis. Você também pode visitar o site njsp.org
para obter uma Ficha de Informação de Reclamações do Cidadão e para outros idiomas.
Outras traduções estão disponíveis em njsp.org
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