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Hội Đồng Cộng Đồng Cảnh Sát 
Trưởng  

Sở Cảnh Sát Renton 
 

Thỏa Thuận Điều Lệ 
 
Mục Đích 
Hội Đồng Cộng Đồng Cảnh Sát Trưởng (Chief’s Community Council, CCC) của Sở Cảnh Sát Renton 
(Renton Police Department) trao cho người dân trong cộng đồng cơ hội đảm nhận vai trò cố vấn 
để đưa ra các đề xuất về vấn đề an toàn công cộng lên Sở Cảnh Sát. 
 
Cùng nhau, hội đồng cộng đồng và sở cảnh sát sẽ xác định được các vấn đề an toàn công cộng và 
cộng tác với những người lãnh đạo cộng đồng, tổ chức địa phương và bên liên quan để xây dựng 
những giải pháp thiết thực và hiệu quả, cũng như các biện pháp trị an cộng đồng công bằng. 
 
Sứ Mệnh 
Sự tham gia của cộng đồng làm gia tăng giá trị cho sứ mệnh phụng sự có đạo đức và bình đẳng của 
Sở Cảnh Sát Renton cho Thành Phố Renton. 
 
Tuyên Bố Tầm Nhìn 
Hội đồng cộng đồng sẽ được giao nhiệm vụ cố vấn cho lãnh đạo sở cảnh sát để xác định các rào 
cản và cơ hội nhằm: 
1) Đem lại sự phục vụ không thành kiến của cơ quan công lực cho cộng đồng chúng ta 
2) Nâng cao dịch vụ phòng chống tội phạm và thực thi pháp luật 
3) Cải thiện mối quan hệ và thông tin liên lạc giữa cộng đồng và cảnh sát 
4) Tăng tính minh bạch từ phía Sở Cảnh Sát Renton 

 
Thành Viên Hội Đồng 
1) Thành viên hội đồng này tự nguyện cống hiến thời gian, công sức và chuyên môn của mình   
2) Thành viên hội đồng sẽ có sự tham gia đại diện của các nhóm người khác nhau, bao gồm 

nhưng không giới hạn ở: 
a) Renton School District 
b) Học sinh, sinh viên (16 – 23 tuổi) 
c) Người cao niên (người từ 55 tuổi trở lên) 
d) Cộng Đồng Doanh Nghiệp 
e) Đại diện từ các cộng đồng da màu khác nhau dựa trên dữ liệu thống kê nhân khẩu hiện tại 

của Thành Phố Renton: 
• Người Mỹ Gốc Á 
• Người Mỹ Da Đỏ hoặc Người Alaska Bản Địa 
• Người Da Đen hoặc Người Mỹ Gốc Phi 
• Người Gốc Tây Ban Nha, Latinh hoặc Người Tây Ban Nha 
• Người Hawaii Bản Địa hoặc Người Đảo Thái Bình Dương Khác 
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• Người Da Trắng 
 

f) Tổ Chức Giáo Hội/Tín Ngưỡng 
g) Cộng Đồng LGBTQIA+ 
h) Người đại diện cộng đồng cho người khuyết tật 
i) Cựu thành viên hoặc thành viên đã hồi hưu của cơ quan công lực 

3) Số lượng thành viên có thể bị giới hạn và sẽ không quá 25 người 
4) Một ủy ban lãnh đạo đã được lập ra để giám sát mục đích, sứ mệnh và tầm nhìn của Hội Đồng 

Cộng Đồng Cảnh Sát Trưởng; các thành viên là do Cảnh Sát Trưởng và lãnh đạo địa phương 
của cộng đồng đó tuyển chọn. 

 
Vai Trò của Hội Đồng Cộng Đồng 
1) Mang tới quan điểm và những đề xuất của cộng đồng về các chính sách, quy trình, chương 

trình và mức độ hiệu quả của dịch vụ cảnh sát 
2) Giữ vai trò như liên lạc viên giữa sở cảnh sát và cộng đồng 
3) Trợ giúp trong những nỗ lực tiếp cận và thu hút sự tham gia của cộng đồng 
4) Giúp xác định các rào cản và xây dựng chiến lược để thúc đẩy những kết quả mang tính hòa 

nhập, thể hiện sự đại diện cho cộng đồng và vì lợi ích tốt nhất của cộng đồng 
 

Trách Nhiệm của Từng Thành Viên 
1) Giữ vai trò như một hội đồng đề xuất chính sách và quy trình với mục tiêu là những kết quả 

mang tính công bằng 
2) Đại diện cho một nhóm đa dạng trong việc đóng góp ý kiến phản ánh các mối quan ngại, tầm 

nhìn và ý tưởng của từng nhóm 
3) Báo cáo lại thông tin về kết quả và tin tức cập nhật của hội đồng cho nhóm và/hoặc cộng đồng 

mà quý vị đang đại diện 
4) Trở thành người lên tiếng cho mục đích và sứ mệnh của hội đồng cộng đồng 

 
Vai Trò của Viên Chức Cảnh Sát 
1) Đưa ra các chủ đề, câu hỏi, quy trình và/hoặc thủ tục trước hội đồng cộng đồng 
2) Chỉ định một điều giải viên để định hướng và giám sát các cuộc họp 
3) Cung cấp tài nguyên cho hội đồng cộng đồng để thực hiện các nhiệm vụ 
4) Lắng nghe những vấn đề được đặt ra, chia sẻ với nhân viên thích hợp và báo cáo lại 
 
Tiêu Chí Để Trở Thành Thành Viên 
Để được chấp nhận làm thành viên của hội đồng, quý vị phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: 
1) Phải cư trú trong Phạm Vi Thành Phố Renton, làm việc hoặc có mối kết nối khác với Thành Phố 

Renton như một tổ chức tín ngưỡng hoặc trường học 
2) Cam kết tối thiểu hai năm phục vụ (với học sinh/sinh viên:  một năm), và tham dự 75% số 

cuộc họp hằng quý được lên lịch đều đặn 
3) Nộp đơn và xem xét, công nhận điều lệ của hội đồng cộng đồng.   
4) Người nộp đơn phải gởi thư bày tỏ quan tâm, trong đó cho biết thông tin về lý do họ muốn 

tham gia với tư cách thành viên của CCC, cách họ hình dung về vai trò của mình trong hội 
đồng (nếu được chọn), cũng như kỳ vọng cụ thể của họ ở mức độ cam kết thời gian với tư 
cách thành viên. 
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5) Xin khuyến khích các thành viên mới tham dự một buổi định hướng cho thành viên hội đồng 
cộng đồng, kết hợp với lựa chọn tham gia một cuộc đồng hành tuần tra với cảnh sát.  

6) Được công nhận và tôn trọng như một người lãnh đạo trong cộng đồng, người sẵn sàng chia 
sẻ, lắng nghe và tìm kiếm sự thấu hiểu về những vấn đề ảnh hưởng đến cư dân Thành Phố 
Renton 

7) Có động lực hợp tác để xác định giải pháp 
 

Giới Hạn Nhiệm Kỳ 
1) Giới hạn nhiệm kỳ cho các thành viên gia nhập là hai năm và có thể gia hạn thêm nhiệm kỳ 

thứ ba nếu được hội đồng cộng đồng phê chuẩn và bỏ phiếu ủng hộ. 
2) Giới hạn nhiệm kỳ đầu cho thành viên ủy ban lãnh đạo vẫn linh động, với lựa chọn bầu lãnh 

đạo từ trong nội bộ nhóm (với giới hạn nhiệm kỳ đã xác định chính thức) vào một ngày nào đó 
sau. 

 
Loại Thành Viên 
1) Tất cả các đơn kiến nghị loại một thành viên hiện tại của hội đồng sẽ phải nhận được phiếu 

ủng hộ của toàn bộ hội đồng.  
2) Thành viên có thể bị đề cử loại khỏi hội đồng nếu gây mất uy tín cho hội đồng cộng đồng 

hoặc sở cảnh sát. 
3) Tất cả các thành viên của CCC phục vụ theo quyền quyết định của Cảnh Sát Trưởng, và họ có 

thể chọn loại bỏ một thành viên nào đó nếu xét thấy cần thiết.  
 


