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Đại úy Charles Walters đã được chọn làm Giám đốc Dịch vụ Cảnh sát Stanton 

STANTON, Ca. (ngày 2 tháng 6 năm 2022): Đại úy Charles Walters đã được chọn làm Giám đốc 

mới của Dịch vụ Cảnh sát Stanton. Anh sẽ bắt đầu phục vụ thành phố vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 6. 

Đại úy Walters nói: “Tôi rất vinh dự được lựa chọn để phục vụ cư dân của Stanton và tôi hy vọng 

được tham gia nhóm chuyên cung cấp các dịch vụ hành pháp xuất sắc cho cộng đồng.” 

Đại úy Walters gia nhập Văn phòng Cảnh sát trưởng vào năm 2004 sau khi tốt nghiệp Đại học 

California, Santa Barbara với bằng cử nhân xã hội học. Anh từng là phó phòng Hoạt động Giám sát, 

Hoạt động Tuần tra, Ban Huấn luyện và làm việc trong Ban An ninh Nội địa với tư cách là điều hành 

viên của đội SWAT. Anh cũng là một thành viên của Đội Tuyên truyền Chiến thuật. 

Sau khi thăng cấp lên hàm Trung sĩ, Đại úy Walters được bổ nhiệm vào bộ phận Hoạt động Giám 

sát, Ban AN TOÀN và sau đó là Ban Tiêu chuẩn Chuyên nghiệp, phục vụ trong Cơ quan Nội vụ. 

Sau đó, anh chuyển đến Học viện Huấn luyện Khu vực của văn phòng Cảnh sát trưởng Quận 

Cam, nơi anh được bổ nhiệm làm Trung sĩ Chiến thuật Học viện, sau đó là Trung sĩ Kỹ thuật Kiểm 

soát và Bắt giữ. 

Anh được thăng hàm Trung úy và đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Canh gác nhà tù vào tháng 3 

năm 2019, sau đó được thăng hàm Đại úy của Ban Hoạt động Đặc biệt, thuộc Văn phòng Cảnh sát 

trưởng OC, chuyên cung cấp các dịch vụ đặc biệt trong nhiều vụ việc quan trọng, phức tạp. Đại úy 

Walters phụ trách dẫn dắt các đội SWAT, K-9, Đàm phán Khủng hoảng, Tuyên truyền Chiến thuật 

và Thiết bị Nguy hiểm của bộ phận. 

Gần đây nhất, Đại úy Walters được bổ nhiệm làm Giám đốc 

Dịch vụ Cảnh sát cho Laguna Woods. 

Đại úy Walters cũng đã thực hiện nhiều nhiệm vụ hỗ trợ 

trong nhiệm kỳ của mình, bao gồm cả việc làm giảng viên tại 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Rancho Santiago Canyon và 

cố vấn cho nhân viên văn phòng Cảnh sát trưởng OC, truyền 

đạt các bài học lãnh đạo quý giá và chuẩn bị cho họ nắm bắt 

các cơ hội thăng tiến. 

Ngoài giờ làm việc, Đại úy Walters dành thời gian cho nhiều 

tổ chức thể thao thanh thiếu niên địa phương với vai trò huấn 

luyện viên, thành viên hội đồng quản trị và tình nguyện viên 

bảo trì sân tập. 
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