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คาํฟ้องของบุคคล 

ฝ่ายนายอาํเภอ Orange County พจิารณา ความสมัพนัธ์ของ กบัชุมชนมีความสาํคญัทีดี่และสง่เสรมิใหทุ้ก
คนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานเป็นมืออาชีพและการดาํเนินการของพนกังานของ
เรา เพือ่ให ้บรรลุเป้าหมายน้ีเป็นสิง่สาํคญั ทีก่ารรอ้งเรียนท ัง้หมดตอ่สมาชิกของกรมจะตอ้งไดร้บัการ
ตรวจสอบอยา่งละเอียด เราตอ้งการทราบวา่เมือ่ใดทีเ่รา จาํเป็นตอ้งปรบัปรุงบรกิารรอง ของเรา และ เพือ่เป็น
แนวทางใหก้บั สมาชิกในชุมชน เพือ่ แจง้ใหเ้ราทราบถงึความคบัขอ้งใจตอ่ สมาชกิของแผนก 

ตอ่ไปน้ีคอืขอ้มูลเกีย่วกบัวธีิการรอ้งเรียนอยา่งเป็นทางการและตอบคาํถามทีถ่ามบอ่ยเกีย่วกบัข ัน้ตอนของเรา 

ในรูปแบบใดทีฉ่นัสามารถทาํคาํรอ้งทุกข์ได?้ 

รอ้งเรียนเป็นทีย่อมรบัในการเขียนและในคน ในการรอ้งเรียนโปรดใชแ้บบฟอร์มการรอ้งเรียนเรือ่ง
บุคลากร คณุอาจใชแ้บบฟอร์มไปยงัสถานีของนายอาํเภอและ / หรือสง่แบบฟอร์มไปที:่ 

นายอาํเภอออเรนจ์เคาน์ต้ี 

ขอ้ควรระวงั: หน่วยตรวจสอบภายใน 

PO Box 449 

Santa Ana 92703 

ใครจะเป็นผูสื้บสวนข้อกลา่วหาของฉนั? 

1. การรอ้งเรียนสามารถดาํเนินการไดโ้ดยผูบ้ญัชาการกองพลทีเ่หมาะสมหรือหน่วยสืบสวนสอบสวน
ภายในของเรา รอ้งเรียนสามารถทาํชว่งเวลาทาํการปกตเิส้ือสว่นใหญข่องสถานีของเราต ัง้อยูท่ ั่ว t เขา
มณฑล ในกรณีน้ีจะทาํไมไ่ดค้ณุอาจโทรศพัท์ไปตรวจสอบภายในหน่วยที ่(714) 834-5548 
2. หลงัจากเวลาทาํการปกตแิลว้จะมีการรอ้งเรียน ตอ่นายกองผูบ้งัคบักองรอ้ยที ่(71 4) 647-7000 ผู้
บญัชาการกรม จะใชข้อ้มูลเกีย่วกบัการรอ้งเรียนและสง่ต่อไปยงัสว่นทีเ่หมาะสม 
3. การรอ้งเรียนทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรจะไดร้บัการยอมรบั โปรดใช ้"แบบฟอร์มการรอ้งเรียนเกีย่วกบั
บุคลากร" ที่แนบมาเมื่อไดร้บัการรอ้งเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรผูต้รวจสอบหรือสมาชกิคนอืน่ ๆ ของ
แผนกอาจสมัภาษณ์คณุ 
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ถา้ฉนัเขียนคาํฟ้องของฉนัทาํไมคณุถึงอยากจะพูดกบัฉนั? 

แผนกน้ีตอ้งการทาํการตรวจสอบการ รอ้งเรียนอยา่งจรงิใจ ทัง้หมด พนกังานของ แผนก จะไดร้บัการ
สมัภาษณ์ดว้ยซึง่อาจนําไปสูเ่หตุการณ์ทีแ่ตกตา่งจากทีผู่้รอ้งเรียนเขียนขึน้ ความเป็นธรรมตอ่ท ัง้สองฝ่าย
ตอ้งการใหฝ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งและพยานใหส้มัภาษณ์ดว้ยเพื่อหาขอ้เท็จจริง ขอ้เท็จจรงิขอ้เท็จจรงิความทรงจาํ
หรือหลกัฐานบางอยา่งทีผู่้รอ้งเรียนไมเ่คยพจิารณามากอ่นอาจมีความสาํคญัในการพจิารณาขอ้เท็จจริงของ
เหตุการณ์ 

อะไรจะเกดิขึน้กบัพนกังานแผนก? 

ทีจ่ะขึน้อยูก่บัสิง่ที ่(ถา้มีอะไร) พนกังานทาํผดิ หากการกระทาํทีเ่ป็นความผดิทางอาญาพนกังานจะ 
d ealt ดว้ยเชน่พลเรือนอืน่ ๆ หากลกัษณะการทาํงานทีไ่มส่มควร แตไ่มไ่ดค้วามผดิทางอาญาพนกังานอาจ
ถูกลงโทษทางวนิยัโดยนายอาํเภอในระดบัรบัประกนัโดยแตล่ะสถานการณ์ วนิยัสามารถชว่งจาก 
reprimands ผา่นการระงบัการเลิกจา้ง 

ฉนัจะไดร้บัแจง้เกีย่วกบัผลการสอบสวนหรือไม?่ 

ใช;่ คณุจะไดร้บัการตดิตอ่เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแผนก ภายใน 30 วนัหลงัจากจาํหน่ายคดี (CPC 832.7) 
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แบบฟอร์มการเรียกเก็บเงนิสว่นบุคคล 
  

NAME OF COMPLAINANT: _______________________________________________________________ 

วนัที่

รายงาน: ____________________________________________________________________________ 

ADDRESS: ____________________________________________________________________________ 

PHONE: ______________________________________________________________________________ 

EMAIL: _______________________________________________________________________________ 

วนั / เวลาของ

เหตุการณ์: _____________________________________________________________________ 

สถานทีเ่กดิ

เหตุ: ___________________________________________________________________________ 

ชือ่พนกังานทีเ่กีย่วข้อง (s) ถ้า

ทราบ: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

NAME / ADDRESS / PHONE 

NUMBER WITNESS ( E S): ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

สรปุคาํ

ฟ้อง: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



PROFESSIONAL STANDARDS DIVISION  
 
         Integrity without compromise; Service above self; Professionalism in the performance of duty; Vigilance in safeguarding our community 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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สรปุคาํฟ้อง 
(ต่อ): _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ตามประมวลกฎหมายอาญาของรฐัแคลฟิอร์เนีย: 

คณุมีสทิธทิีจ่ะทาํคาํฟ้องกบัเจา้หน้าทีต่าํรวจสําหรบัการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ม่เหมาะสมใด ๆ ของตํารวจ กฎหมาย 
CALIFORNIA กําหนดใหห้น่วยงานน้ีมีข ัน้ตอนในการสืบสวนการฟ้องรอ้งของพลเรือน คณุมีสทิธิท์ีจ่ะเขียน
คาํอธิบายในขัน้ตอนน้ี หน่วยงานน้ีอาจหาไดห้ลงัจากการสืบสวนวา่ไมมี่หลกัฐานในการรบัประกนัการ
ดําเนินการต่อคาํรอ้งทุกข์ของคณุ แมว้่าจะเป็นกรณีทีค่ณุมีสิทธิท์ีจ่ะทาํคาํฟ้องและไดร้บัการตรวจสอบหากคณุ
เชือ่วา่เจา้หน้าที่ไดร้บัการปฏบิตัอิย่างไม่เหมาะสม การรอ้งทุกข์ในคดีแพ่งและการรายงานหรือการสอบสวนใด 
ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการรอ้งทุกข์ต้องไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานน้ีเป็นเวลาหา้สบิปี 

แบบฟอร์มน้ีมีใหบ้ริการในภาษาตอ่ไปน้ี: แอลเบเนียอาร์เมเนียกมัพูชาจีนดตัช์ดารีฟาร์ซฝิร ั่งเศสฮีบรูฮนิดู
ฮงัการีอิโลโคโนอนิโดนีเซียอติาลีญีปุ่่นลาวเกาหลีโปแลนด์ปญัจาบรสัเซีย , สเปน, สวีเดน, ตากาล็อก, ทมฬิ, 
ไทย, อูรดูและเวียดนาม 

โปรดเซ็นชื่อและลงวนัทีแ่บบฟอร์มการรอ้งเรียนน้ี (หรือเทียบเทา่ภาษาอืน่) และส่งคนืใหเ้ราเพือ่ใหเ้ราสามารถ
ดาํเนินการสืบสวนได้ 

โดยการลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มน้ีข้าพเจา้ขอรบัรองวา่คาํแถลงทีมี่อยูใ่นเอกสารนั้นเป็นความจรงิและถูกตอ้ง
ตามความรูแ้ละความเชื่อของข้าพเจา้ 

  

  

___________________________________________  _________________________ 

ลายเซ็น                                                                                         วนัที ่

  

  

___________________________________________  

ชือ่ (กรุณาพมิพ์)  

  
 


	แบบฟอร์มการเรียกเก็บเงินส่วนบุคคล

