
 

Hội Đồng Cộng Đồng Cảnh Sát 
Trưởng  

Sở Cảnh Sát Renton 
Đơn Xin Ứng Cử Vào Ban Cố Vấn 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 
 
Tên Họ Đầy Đủ:   

Tên Chữ Cái Đầu Tên Đệm Họ 

Ngày Sinh: __________ Nghề Nghiệp (nếu đã hồi hưu, xin ghi nghề nghiệp trước đó): __________________________ 

Địa Chỉ Cư Trú:        Thành Phố:        Mã Bưu Chánh: 
       

Địa Chỉ Email:        

Số Điện Thoại (nhà):        (di động):        

Quý vị đã biết đến vị trí này từ đâu? ___________________________________________________ 
 
Xin đánh dấu chọn tất cả các câu trả lời phù hợp với quý vị (trong Phạm Vi Thành Phố Renton): 

 Cư Dân  Đại Diện/Chủ Doanh Nghiệp  Đại Diện Khu Học Chánh  Học Sinh/Sinh Viên (từ 16-23 tuổi) 
 Tổ Chức Dân Sự 

 
ƯU TIÊN CÁ NHÂN 
Xin liệt kê hai (2) người làm người tham chiếu về đặc điểm, tính cách cá nhân mà chúng tôi có thể liên lạc. Những 
người này không được là bà con và phải là người quý vị đã quen biết ít nhất 1 năm. 

1. Tên Họ:        Mối Quan Hệ:        

Điện Thoại:        Email:        
   nhà    di động    sở làm 

2. Tên Họ:        Mối Quan Hệ:        

Điện Thoại:        Email:        
   nhà    di động    sở làm 

 
MỐI QUAN TÂM & THÔNG TIN CƠ BẢN 
 
1. Quý vị muốn tham gia hội đồng này vì những lý do gì?        

       
       
       
       

 
2. Xin liệt kê các mối quan tâm, sở thích, hoạt động cộng đồng, hội/nhóm tham gia, ngôn ngữ, v.v.:        

       
     _______________________________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________________________ 
 

3. Nếu quý vị có thể thay đổi/cải thiện một điều về hoạt động trị an như một nghề, điều đó có thể là gì? 
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     _______________________________________________________________________________ 

 
THÔNG TIN CÁ NHÂN (KHÔNG BẮT BUỘC) 
 
Thành Phố Renton cam kết đảm bảo tính hòa nhập và tiếp cận cho tất cả các cư dân Renton để đảm bảo các ban và 
hội đồng ở Renton đều phản ánh cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Việc cung cấp thông tin trong phần dưới đây là tự 
nguyện nhưng sẽ trợ giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này. 
 
Vui lòng đánh dấu chọn dân tộc của quý vị. Quý vị có thể chọn nhiều hơn một nhóm 

 Người Da Đen/Người Mỹ Gốc Phi   Người Hawaii Bản Địa hoặc Người Đảo Thái Bình Dương Khác 
 Người Mỹ Da Đỏ hoặc Người Alaska Bản Địa  Người Da Trắng 
 Người Châu Á     Hai chủng tộc trở lên 
 Người Gốc Tây Ban Nha hoặc Latinh 

Lựa chọn nào sau đây mô tả chính xác nhất về quý vị? 
 Nữ    Nam    Phi Nhị Giới    Chuyển Giới    Liên Giới Tính    Tôi Không Muốn Cho Biết 

Đang Tham Gia Quân Ngũ: Có   Không   Cựu Chiến Binh: Có   Không  
Quý vị có khuyết tật theo định nghĩa trong Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ (Americans with Disabilities Act) 
không? Có   Không  
 
THÔNG TIN QUAN TRỌNG! HIỂU NỘI DUNG ĐƠN ỨNG CỬ 
 
Tôi,        , xin xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu tất cả các câu hỏi cũng như nội 
dung tuyên bố có trong đơn này, ngoài ra, tất cả những nội dung tuyên bố mà tôi đã đưa ra trong đơn này là 
đúng sự thực và chính xác theo hiểu biết và niềm tin của tôi. 
 
Tôi hiểu rằng nếu được chọn đảm nhận một vị trí phục vụ trong Hội Đồng Cộng Đồng Cảnh Sát Trưởng (Chief’s 
Community Council), tôi sẽ phải tham dự đa số các cuộc họp được tổ chức. 
 
Tôi xác nhận là tôi đã đọc và hiểu Thỏa Thuận Điều Lệ của Hội Đồng Cộng Đồng Cảnh Sát Trưởng.  
 
Tôi hiểu rằng đơn này cho phép tiến hành việc kiểm tra với người tham chiếu cá nhân, và theo đây cho phép bất kỳ 
người nào mà tôi từng cộng tác được cung cấp cho Thành Phố Renton mọi thông tin có liên quan về đặc điểm, tính 
cách của tôi. Theo đây, tôi xin miễn cho tất cả những người có liên quan tới đơn này khỏi mọi trách nhiệm đối với 
mọi thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, phát sinh trong quá trình cung cấp thông tin đó. 
 
 
LƯU Ý:  Đơn này có thể được tiết lộ công khai. Một số thông tin nhất định sẽ được miễn tiết lộ. Xin tham khảo 
Bộ Luật Sửa Đổi Washington (Revised Code of Washington, RCW) 42.56 để biết thông tin về luật tiểu bang liên 
quan đến hồ sơ công khai và một số loại hồ sơ cụ thể được miễn tiết lộ công khai.  
 
Những thông tin đi ngược lại luật pháp Tiểu Bang về hành vi phân biệt đối xử sẽ không được truy vấn hay sử 
dụng. 
 
CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN:  NGÀY:  __________ 

Xin nộp đơn đã điền hoàn chỉnh về: ChiefsCouncil@rentonwa.gov 

 

  

Phần Chỉ Dành Cho Văn Phòng 

 Chấp Nhận  Từ Khước Chữ Ký Nháy:        Ngày:        
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