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Đại Úy James Christian Được Chọn Làm Cảnh Sát Trưởng Đặc Nhiệm Thành Phố San Clemente  

SAN CLEMENTE, Ca. (Ngày 9, Tháng Một, 2023): Đại Úy James Christian đã được chọn làm tân Cảnh 
Sát Trưởng Đặc Nhiệm cho Thành Phố san Clemente. Ông sẽ bắt đầu Nhậm chức tại thành phố này 
vào ngày Thứ Sáu, 13 Tháng Một. 

Đại Úy Christian phát biểu: “ Đã từng phục vụ tại thành phố San Clemente trong những nhiệm vụ trước 
đây và là một cư dân của cộng đồng này, tôi mong chờ lãnh đạo một nhóm nhân viên nam nữ tận tâm 
trong việc giữ an ninh cho thành phố. Tôi rất hân hạnh được tuyển chọn và rất cảm kích bắt đầu cho 
nhiệm vụ mới này.” 

Đại Úy Christian đã gia nhập Cảnh Sát Quận từ năm 1997 sau khi tốt nghiệp từ Trường Đại Học 
California State University, Sacramento với văn bằng cử nhân về công lý hình luật và phụ khoa xã hội 
học. 

Là nhân viên cảnh sát, ông được biệt phái làm việc trong chiến dịch Giam Giữ và Tuần Tra. Trong thời 
gian tuần tra của ông, Đại Úy Christian phục vụ với tư cách huấn luyên viên tại hiện trường, cảnh sát 
công lộ, và là một thành viên của lực lượng Thực Thi Đặc Nhiệm và Truy Tầm Đặc Biệt, được đề cử 
điều tra các vấn đề tội phạm đặc biệt hay lên quan đến cộng đồng. 

Đại Úy Christian sau đó được đề bạt trở thành Diều Tra Viên và làm việc tại Văn Phòng Điều TraTổng 
Quát San Clemente, Đặc Vụ Chi Tiết về Nạn Nhân và Án Mạng. 

Sau khi được thăng lên chức vụ Trung Sĩ, Đại Úy Christian là quản đốc cho Khu Vực Trại Giam trung 
Ương trước khi trở thành Trung Sĩ Điều Tra cho Khu Vực Chiến Dịch Miền bắc. Kế tiếp ông được 
chuyển về là Trung Sĩ Nội Chính cho Ủy Ban Tiêu Chuẩn Chuyên Nghiệp 

Mới gần đây, Đại Úy Christian được vinh thăng lên chức vụ Trung Úy và làm việc tại Khu Vực Trại Giam 
Trung Ương, quản trị các nhóm luân phiên hàng ngày. 

Thêm vào đó, Đại Úy Christian đã được huấn luyện đặc biệt ngoại 
hạng trong nhiều lãnh vực liên quan đến kỹ thuật và chiến lược điều 
tra , lãnh đạo và đáp ứng trong tình thế khẩn trương. 

Những lúc rỗi rãnh, Đại Úy Christian tiêu khiển thời gian cùng với gia 
đình của ông qua các chuyến du lịch trượt tuyết và yểm trợ các con 
của ông trong các cuộc tranh tài thể thao. 

Cảnh Sát Trưởng Đặc Nhiệm Cảnh Sát Tại San Clemente đương 
nhiệm Đại Úy Tony Benfield, được đề bạt lên vai trò tư lệnh của Phân 
Khu Điều Tra Sở Cảnh Sát Quận, Đại Úy Benfield sẽ nhậm chức vào 
ngày 13 Tháng Một.  
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