CẢNH SÁT TIỂU BANG NEW JERSEY
VĂN PHÒNG TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN

Mẫu đơn Khen ngợi/Khiếu nại của Công dân
Cảnh sát Tiểu bang New Jersey luôn tận tâm cung cấp chất lượng dịch vụ cảnh sát tốt nhất cho cư dân của Tiểu bang và bất kỳ
người nào ghé thăm Tiểu bang New Jersey. Lời khen ngợi hoặc khiếu nại của quý vị rất quan trọng đối với Cảnh sát Tiểu bang
New Jersey.
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Để chúng tôi có thể giải quyết lời khen ngợi hoặc khiếu nại của quý vị, vui lòng điền thông tin định danh của quý vị vào chỗ
trống có sẵn bên dưới để hỗ trợ chúng tôi liên hệ cá nhân với quý vị.

TÊN QUÝ VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI GIA ĐÌNH

ĐỊA CHỈ NHÀ - SỐ NHÀ & ĐƯỜNG
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THÀNH PHỐ

TIỂU BANG

MÃ ZIP

Để bắt đầu quá trình xác định (các) thành viên của Cảnh sát Tiểu bang New Jersey mà quý vị giới thiệu, điều quan trọng là
quý vị phải mô tả cụ thể nhất có thể về (các) thành viên. Thông tin quý vị cung cấp dưới đây sẽ hỗ trợ Văn phòng Tiêu
chuẩn Chuyên môn, Đơn vị Tiếp nhận, trong việc giải quyết vấn đề mà quý vị quan ngại.

TÊN CỦA CHIẾN SĨ
SỐ XE CỦA CHIẾN SĨ
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SỐ ĐIỆN THOẠI NƠI LÀM VIỆC

PHÙ HIỆU #
BIỂN SỐ XE CỦA CHIẾN SĨ #

TÊN CỦA CHIẾN SĨ

PHÙ HIỆU #

BẤT KỲ MÔ TẢ KHÁC

Vui lòng cung cấp mô tả ngắn gọn về (các) sự kiện khiến quý vị báo cho chúng tôi biết về vụ việc này, bao gồm cả thời
gian, ngày và địa điểm.

Để thuận tiện cho quý vị, mẫu đơn này có ba bản sao. Bản sao dưới cùng là dùng cho hồ sơ của quý vị và để tham khảo trong
tương lai khi Văn phòng Tiêu chuẩn Chuyên môn liên hệ với quý vị. Để chính thức hóa lời khen ngợi hoặc khiếu nại của quý vị, quý
vị có thể đích thân gửi mẫu đơn này cho người ở quầy lễ tân của bất kỳ Cơ quan Cảnh sát Tiểu bang nào hoặc gửi qua đường bưu
điện đến:
New Jersey State Police
Office of Professional Standards
Intake Unit
P.O. Box 7068
West Trenton, NJ 08628-0068

Hoặc

Office of the Attorney General
Office of Law Enforcement Professional Standards
Department of Law & Public Safety
P.O. Box 080
Trenton, NJ 08625

Hoặc, quý vị có thể gọi đến Đường dây Nóng Miễn phí của Văn phòng Tiêu chuẩn Chuyên môn theo số 1-877-253-4125, gửi fax tới
1-609-882-2033 hoặc gửi email tới OPSIntakeUnit@njsp.org. Một thành viên của Văn phòng Tiêu chuẩn Chuyên môn sẽ liên hệ
với quý vị để chính thức hóa thông tin liên hệ của quý vị trong vòng mười ngày làm việc. Quý vị cũng có thể truy cập njsp.org để có
Tờ Thông tin về Khiếu nại của Công dân và các ngôn ngữ bổ sung.
Các ngôn ngữ bổ sung có sẵn tại trang web njsp.org
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