Sở
Cảnh sát Burlington
Liên lạc Báo cáo
Khẩn cấp:
911
Điện thoại:
(802) 658-2700
Điện thu:
(802) 865-7579
Địa chỉ:
1 North Avenue
Burlington, VT 05401

Sở Cảnh sát Burlington kêu gọi
những ai chứng kiến tội ác hay hoạt
động khả nghi hãy báo cho cảnh sát.
Các báo cáo này có thể thực hiện
bằng nhiều cách. Các tội ác đang xảy
ra cần đuợc báo cáo ngay lập tức
bằng 911.
Các hoạt động khả nghi vùng lân cận
của bạn có thể báo lập tức hay xữ
dụng đuờng dây mách bảo trên mạng
vi tính của Cảnh sát Burlington.

BURLINGTON POLICE
DEPARTMENT

Huớng dẫn Công dân báo
cáo tội ác

Các thông tin này đuợc Cảnh sát xữ
dụng bằng nhiều cách khác nhau.
Một số thông tin đuợc cung cấp có
thể cảnh sát không có hành động đáp
ứng ngay tức khắc nhung đuợc xữ
dụng nhu thông tin tình báo giúp xây
dựng sự kiện.
Sở Cảnh sát Burlington sẽ dùng mọi
nổ lực nhằm đảm bảo việc giữ kín
nhân dạng và giấu tên của bạn. Nếu
bạn mong muốn, Sở chỉ muốn biết
các thông tin của bạn chứ không
phải tên bạn.
Burlington Police Department
One North Avenue
Burlington, VT 05401
Phone (802) 658-2704

Vietnamese – Report Crime

CÁC CÂU HỏI
THÔNG THUờNG

thật là giúp đở nếu bạn cung cấp thông
tin liên lạc để viên cảnh sát có thể nói
chuyện với bạn sau đó bằng điện thoại
hay một noi riêng rẽ để biết thêm tin
tức.

nhiên, nếu bạn lo lắng bạn có thể trình
bày sự lo lắng của bạn với cảnh sát điều
tra và họ có thể đua ra một số chỉ dẫn
an toàn. Nhu đa nói truớc đây, thông tin
của bạn có thể đuợc nhận nặc danh.

Duới đây là các câu hỏi thuờng đuợc hỏi

“Không có báo cáo của công dân về tội
ác và hoạt động khả nghi, sự điều tra
và can thiệp vào các vấn đề đang xảy
ra sẽ khó hon nhiều.

TÔI MUỐN “BUỘC TỘI”NGUỜI
NÀO ĐÓ. LÀM SAO TÔI CÓ THỂ
LÀM VIỆC ĐÓ?

mà chúng tôi hay gặp về việc báo cáo tội
ác và các đề tài khác. Nếu bạn có các câu
hỏi khác không đuợc đua ra ở đây, xin tự
nhiên liên lạc với chúng tôi.

NẾU TÔI GỌI CẢNH SÁT, TÔI
SẼ BỊ HỎI VỀ TIN TỨC NÀO ?
Truớc tiên bạn sẽ bị hỏi là bạn muốn
báo cáo việc gì, xảy ra ở đâu và lúc
nào, tên, địa chỉ, số điện thoại để liên
lạc của bạn và các câu hỏi khác có thể
có tuỳ theo tính chất của sự kiện mà
bạn gọi đến.
NẾU TÔI MUỐN DẤU TÊN THÌ
SAO?
Báo cáo sự kiện bằng cách nặc danh
cung có thể đuợc, nhung làm cho cảnh
sát gặp khó khăn hon khi điều tra. Nếu
bạn muốn giữ kín thông tin của bạn,
bạn có thể nói với nguời chuyển thông
tin hay viên cảnh sát mà bạn đang nói
chuyện và yêu cầu họ không để tin tức
về bạn vào máy phát thanh. Tuy nhiên,

TÔI LUÔN GỌI CẢNH SÁT VỀ
VIỆC BUÔN BÁN ĐỘC PHẨM Ở
VÙNG LÂN CẬN NHUNG KHÔNG
THẤY GIẢI QUYẾT!
Các báo cáo thuờng xuyên nhận đuợc
về hoạt động độc phẩm đuợc dùng cho
các cuộc điều tra diễn tiến xa hon.
Những truờng hợp này có thể mất nhiều
tháng hay nhiều năm mới hoàn thành.
Chúng tôi yêu cầu công dân tiếp tục gọi
chúng tôi với thông tin về các hoạt
động này ngay cả khi chúng đa đuợc
gọi truớc đây rồi. Sự cập nhật hóa
thông tin , tin tức diễn tiến cho việc
điều tra đa quyết định cho sự thành
công. Do sự bảo mật các việc điều tra
này, thông thuờng nhân viên điều tra
không thể cung cấp sự hồi báo trực tiếp
đến các nguời cho tin.
TÔI LO LÀ NẾU GỌI CHO CẢNH
SÁT TÔI CÓ THỂ LÀ MUC TIÊU
CỦA SỰ TRẢ THÙ
Trong khi sự trả thù đuợc diễn tả trên
phim ảnh một cách thông thuờng, nó lại
rất hiếm khi xảy ra trong thực tế. Tuy

Nguời ta thuờng hỏi nếu họ có thể buộc
tội ai đó. Cá nhân không thể. Bang
Vermont, thông qua vị chuởng lý ,
quyết định buộc tội một cá nhân hay
không. Trong vài truờng hợp, viên
chuởng lý của Tiểu bang có thể buộc
tội ngay cả khi nạn nhân không hợp tác
hay không muốn bị cáo bị buộc tội.
TÔI KHÔNG THỂ NHỚ NGUỜI
CẢNH SÁT ĐA NÓI CHUYỆN VỚI
TÔI?
Chúng tôi mạnh dạn đề nghị bạn xin
danh thiếp hay viết xuống tên và số
hiệu nhân viên cảnh sát. Nếu bạn không
biết tên nhân viên cảnh sát, bạn có thể
liên lạc với phân bộ hồ so ở số (802)
540-2370, hay cảnh sát trực ở số 5402400.

