
KAGAWARAN NG PULISYA NG 

MILPITAS 

 

 

 

  

 

 

 

  

                                                                                                                                   GAMIT NANG KAGAWARAN: 

                                                                                                                                                               CC File #________________________ 

 

                                 

FORM PARA SA 
REKLAMONG PANGMAMAMAYAN 

Ang mga reklamo laban sa mga tauhan ng Kagawaran ng Pulisya ng Milpitas ay kinakailangang maisumite sa loob ng 30 

(tatlumpu) araw kung kailan naganap ang insidenteng kinukuwestyon. Ang patakarang ito ay pinalalakas ng obligasyon 

ng kagawaran upang magsagawa ng mga imbestigasyon para sa mga reklamong pangmamamayan sa maagap, patas 

at walang pinapanigang paraan Kinikilala na maaaring mayroong mga hindi pangkaraniwang pangyayari na pwedeng 

makapag-antala sa maagap na pagsumite ng reklamo. Kung mangyari ito, ang mga reklamo ay susuriin base sa kaso ng 

Hepe ng Pulisya upang malaman ang pinaka-nararapat na aksyon. Ipagsasaalang-alang ng Hepe ng Pulisya ang 

kalikasan ng reklamo, ang dahilan ng pag-antala sa pagsumite ng reklamo, at ano ang pinakamahusay na interes ng 

publiko, (mga) empleyado, at ang kagawaran ng pulisya. 

 

Impormasyon para 
Insidente 

Case #: Petsa: Oras: Lokasyon: 
 

Impormasyon ng 
Opisyal/Empleyado 

(Mga) Pangalan, Tsapa #, Ranggo (kung alam) o paglalarawan:__________________________________________   

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Impormasyon ng 
Saksi 

Pangalan: Numero ng Telepono Numero: 

Pangalan: Numero ng Telepono Numero: 
 

Mga Detalye ng Reklamo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1275 North Milpitas Blvd. *Milpitas CA 95035 *Telepono: 408.586.2400 *Fax: 408.586.2492 *TIO: 408.586.2484 

 

Pangalan:  Petsa ng Kapanganakan _______________
                                                        

 

Adress  _________________________________________________________________________________ 

Num.. Kalye Siyudad Estado Zip 

 

Pangunahing # ng Telepono________________ _________________ _______________ 

Pinakamainam na oras na kontakin ka:____________________  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PC13012/PC13519.4  

   Ikaw ba ay nagpaparatang ng panlahi o identity profiling?  € Oo €  Kung Oo, pakiusap na ilagay ang (mga) tiyak na klase 
ng paratang na profiling. 

€Lahi/Katutubo  €Edad     € Relihiyon    €Kasarian   €Pagpapahayag ng Kasarian    €Sekswal na Oryentasyon  €Mental na Pagkabalda 

€ Pisikal na Pagkabalda 

 
 

Ikaw ay may karapatang magreklamo laban sa isang opisyal ng kapulisan para sa hindi tamang paguugali ng isang pulis. 

Kinakailangan ng Batas ng California na ang ahensyang ito ay magkaroon ng pamamaraan para mag imbestiga ng mga 

reklamong pangmamamayan. Ikaw ay may karapatan sa isang nasusulat na paglalarawan ng pamamaraang ito. Maari 

na matapos ang imbestigasyon ang ahensyang ito ay makitang walang sapat na ebidensya para mag mandamyento ng 

aksyon ukol sa iyong reklamo; kahit ganun pa man ang kaso, ikaw ay may karapatan na gawin ang reklamo at ipa-

imbestiga ito kung pinaniniwalaan mo na ang isang opsiyal ay umasta ng hindi wasto. Ang mga reklamong pangmamayan 

at ang iba pang mga ulat o mga natuklasan na kaugnay ng mga reklamo ay kinakailangang manatili sa ahensyang ito ng 

hindi kukulang sa limang taon. 

 

Nabasa ko at naintindihan ang pahayag sa itaas. 
 
 

Pirma ng nagrereklamo Petsa 
 
 

Binasa at ipninaliwanag ni (supervisor / investigator)     Petsa 
 

Pang-Kagawaran na gamit lamang:                                                        __________ Tingnan ang Supplemental Disposition Form 
 
Tinanggap n________________Petsa:___________Oras:__________Ang reklamo ba ay na-resolba na sa umpisa?       Oo    Hindi 
 
Tinatanggap ko na ang aking reklamo ay na-resolba na at hindi ko na nais ang higit pang pagsisiyasat. 
 
Pirma ng nagrereklamo:_________________________________________________ 
 

Imbestigasyon: 
(Mga) Empleyadong Kasangkot:______________________________________________________________________________ 
 
Superbisor___________________________________________________Petsa: ___________________ 
       
Isinangguni sa Direktang Superbisor                Pormal na Imbestigasyon              NFA           Inisyal ng Hepe ng:___________ 
 

Disposisyon:                                                                                         ___________Tingnan ang Supplemental Disposition Form 
 
      Paratang:_______________________________Napawalang-sala                  Walang Batayan          Walang Tibay        Tinaggap 
      
      Paratang:_______________________________Napawalang-sala                  Walang Batayan          Walang Tibay        Tinaggap 
 
      Paratang:_______________________________Napawalang-sala                  Walang Batayan          Walang Tibay        Tinaggap 
 

 
Pagtanggap ng Opsiyal: Tinatanggap ko na aking nabasa ang disposisyon ng reklamong ito. 
 
Empleyado:_______________________________           Petsa:__________ 
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