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Thư Ngỏ Từ Cảnh Sát Trưởng
Sở Cảnh sát Kansas City thuộc
tiểu bang Missouri đã tạo ra
Tài Liệu Chỉ Dẫn Về Cách
Hành Xử Của Cảnh Sát này
dành cho các thành viên
trong cộng đồng của chúng
ta. Bản tài liệu này sẽ cung
cấp cho bạn các thông tin về
cách hành xử của cảnh sát,
hành vi khi tương tác với
cảnh sát cũng như các nguồn
thông tin và dịch vụ hữu ích.
Sở Cảnh sát Kansas City tiểu
bang Missouri đảm bảo rằng
mọi cá nhân đều nhận được
sự tôn trọng và đề cao nhân phẩm khi liên lạc với bất kỳ thành
viên nào của Sở Cảnh sát. Chúng tôi hy vọng rằng càng nhiều
thông tin về việc thực thi pháp luật được cung cấp, càng nhiều
người biết cách hành xử đúng mực khi tiếp xúc với nhân viên
cảnh sát.

Cuối cùng, xin vui lòng chia sẻ tài liệu hướng dẫn này với người
khác. Cảm ơn bạn đã tự giáo dục bằng cách đọc hướng dẫn này
để hiểu về vai trò của bạn khi tiếp xúc với chúng tôi.
Trân trọng,

Richard C. Smith
Cảnh sát trưởng
Sở Cảnh Sát Kansas City Missouri
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Khi Cảnh Sát Tiếp Xúc Với Bạn

•

Cần biết rằng bạn được phép khiếu nại. Hãy đọc tiếp phần
sau để hiểu thêm và tham khảo mục "Nơi nộp đơn khiếu
nại".

Giữ bình t nh
• Đừng nghĩ rằng đây là một việc xấu.
• Sự sợ hãi và việc thay đổi kích thích

•

tố từ tuyến thận có thể tạo ra trở
ngại cho bạn và cảnh sát.

Có thái độ tôn trọng
• Thể hiện sự tôn trọng trong thái độ

•

và hành vi.
• Đừng to tiếng với cảnh sát.
• Cư xử với cảnh sát như cách bạn muốn được đối xử.

Tuân theo sự chỉ dẫn
• Đừng kháng cự việc bị bắt giữ hoặc bỏ chạy.
• Việc không tuân thủ sự chỉ dẫn của cảnh sát có thể làm bạn

bị bắt giam, bị thương tổn nặng hoặc tử vong.
• Đây không phải là lúc để thách thức cảnh sát. Nếu cần, bạn

•

có thể nộp đơn khiếu nại sau hoặc tranh cãi trước tòa.

Nói sự thật
• Việc không nói sẽ tốt hơn nói dối cảnh sát.
• Nói dối cảnh sát là điều phạm pháp.
• Nếu cảnh sát phát hiện bạn đã nói dối, họ có thể không tin

•

bất kỳ điều gì bạn trình bày.

Xòe bàn tay và đặt tay nơi cảnh sát có thể nhìn thấy
• Đừng đặt tay vào túi quần của bạn.
• Đừng với tay lấy bất cứ thứ gì trừ khi cảnh sát cho phép.
• Cảnh sát có thể nghĩ bạn đang có vũ khí.

Đôi khi, ngay cả cảnh sát cũng đương đầu với hiểm nguy từ người lạ
và vĩnh viễn không trở về nhà, họ không biết gì về bạn cho đến khi
họ mất thời gian tiếp xúc và khai thác các thông tin của bạn.
• Tránh
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các cử động đột ngột

• Điều

đó có vẻ như bạn đang lấy vũ khí ra hoặc che giấu một
thứ gì đó.

•

Đừng va chạm cảnh sát
• Việc đánh hoặc xô đẩy cảnh sát là một trọng tội.

Các Hành Xử Của Cảnh Sát
Sự tiếp xúc đồng thuận
Tiếp xúc đồng thuận là khi cảnh sát gặp gỡ bạn mà không có lý do
hợp lệ để nghi ngờ bạn đang làm sai việc gì.
• Việc

gặp gỡ này thường liên quan đến việc hỏi về các
thông tin cơ bản như tên, địa
chỉ, ngày sinh, số điện thoại
hoặc tình trạng quản chế của
bạn.

• Bạn

có thể yêu cầu cảnh sát cho
bạn ra về. Nếu anh ta đồng ý,
bạn sẽ không bị chặn lại vì cuộc
tiếp xúc mang tính chất tình
nguyện.

• Đôi

khi một cuộc tiếp xúc đồng thuận trở thành việc tạm

giữ.

Việc tạm giữ
Nếu cảnh sát KHÔNG đồng ý cho bạn ra về, có nghĩa là bạn đang
bị tạm giữ.
• Nếu

cảnh sát nghi ngờ có một vụ án đang xảy ra, bạn có
thể bị giam lại để điều tra việc đang bị nghi ngờ.

• Cảnh sát có thể viết tên và các thông tin khác của bạn. Điều này

không có nghĩa là bạn đang bị giam giữ.
• Cảnh sát có thể chụp ảnh và các hình xâm của bạn. Họ được phép

làm như vậy nếu bạn đồng ý hoặc bạn đang bị tạm giữ vì một tội
phạm đặc biệt nào đó
• Khi

bạn bị tạm giam, cảnh sát có thể rà soát nhẹ trên quần
áo của bạn nếu họ nghi ngờ bạn đang cất giấu vũ khí. Việc rà
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soát này có thể dẫn đến việc kiểm tra kỹ càng nếu cảnh sát
cảm thấy có vật gì giống vũ khí hoặc hàng cấm.
Một khi việc điều tra kết thúc, bạn được phép ra về nếu không
đáng bị giữ lại. Nếu bạn nghĩ rằng những gì xảy ra là sai, đừng
thách thức cảnh sát hoặc bỏ chạy. Điều này có thể dẫn đến việc
bạn bị bắt giam. Nếu bạn thấy rằng cảnh sát đã thực hiện việc gì
đó không đúng với bạn hoặc người khác, bạn có thể đệ đơn
khiếu nại sau.

Lý do khả nghi
Nếu cảnh sát có niềm tin hợp lý rằng bạn đã hoặc đang liên quan
đến một vụ án, được xem như là lý do khả nghi, bạn có thể bị bắt
giam hay giữ lại. Nếu bị bắt giam, hãy hỏi lý do. Bạn có quyền
được biết lý do, nhưng hãy đưa ra câu hỏi với thái độ tôn trọng.

Quyền Miranda và sự bắt giam
Khi nào thì nhân viên công lực phải đọc cho bạn nghe
những quyền của mình?
Khi một người trưởng thành bị bắt giữ hoặc bị tước quyền tự
do di chuyển dưới bất kỳ hình thức nào. Quyền Miranda phải
được đưa ra trước các cuộc thẩm vấn.
• Bất

kỳ lời tuyên bố tự phát hoặc sự tự thú không phải từ
kết quả thẩm vấn đều được công nhận trước tòa.
• Một nhân viên cảnh sát có thể tham gia, một cách tổng
quát, vào các cuộc thẩm vấn tại hiện trường xung quanh vụ
án hoặc các câu hỏi khái quát khác trong quá trình tìm hiểu
thực tế.
• Cảnh sát có thể hỏi bạn những câu hỏi chung chung như
tên, địa chỉ và ngày sinh mà không cần đọc quyền Miranda
của bạn.
• Khi một yêu cầu tham khảo ý kiến hoặc giấy triệu tập được
ban hành, việc trả lời thẩm vấn tại hiện trường không cấu
thành nghi vấn giam giữ. Điều này được xem là bạn đang
thực hiện trách nhiệm công dân để đưa ra các thông tin
bạn có nhằm hổ trợ việc thực thi pháp luật.
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Hoàn toàn không cần thiết phải đưa ra Cảnh báo Miranda tại
thời điểm bị bắt giữ miễn là cảnh sát viên không thực hiện bất
kỳ cuộc thẩm vấn nào. Chương trình truyền hình và thực tế
không xảy ra giống nhau.

Mục đích của việc đọc cho bạn quyền Miranda?
• Mục

đích của quyền Miranda là thông báo cho bạn biết
những gì bạn nói có thể được sử dụng để chống lại bạn tại
tòa.
• Nếu bạn không chắc chắn bạn có nên nói hay không, hãy
báo với cảnh sát / điều tra viên rằng bạn muốn nói chuyện
với một luật sư trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
• Nếu bạn hiểu rõ các quyền của mình, bạn có thể chọn cách
nói chuyện với cảnh sát / điều tra viên, nhưng làm như vậy
có thể khiến quyền lợi hợp pháp hoặc sự phòng vệ của bạn
gặp rủi ro.

Khi đọc quyền Miranda cho bạn, cảnh sát cần đề cập đến
các điều sau:
• Bạn được quyền giữ im lặng.
• Những

điều bạn nói có thể được dùng để chống lại bạn
trước tòa.
• Bạn được quyền nói chuyện với luật sư hoặc nhờ họ hiện
diện cùng bạn trong cuộc thẩm vấn.
• Nếu bạn không đủ tiền thuê luật sư, sẽ có một luật sư được
chỉ định để đại diện cho bạn trước bất kỳ cuộc thẩm vấn
nào nếu bạn yêu cầu.
• Bạn có thể thực hiện các quyền này bất cứ lúc nào mà không cần

trả lời các câu hỏi hay đưa ra lời tuyên bố nào.

5

Trát Lệnh Và Khám Xét
Tại tư gia
Lệnh bắt giam:
•Lệnh bắt giam là lệnh do một thẩm phán ban hành để bắt giam bạn.
•Lệnh này không hết hiệu lực trừ khi tòa án thu hồi hoặc bạn bị bắt.
•Nếu bạn nghĩ rằng có một lệnh bắt giam, bạn nên gọi cảnh sát địa

phương hoặc văn phòng cảnh sát trưởng và hỏi làm thế nào để theo
dõi nó.
•Một cách để tránh lệnh bắt giam là tham dự các phiên điều trần
hoặc ra tòa theo lịch trình. Nếu bạn không xuất hiện và đã không
nhận được sự cho phép của tòa án trước thời hạn, lệnh bắt giam có
thể được ban hành. Việc gọi điện thoại hoặc viết thư cho tòa án là
chưa đủ điều kiện. Bạn phải có một thông báo bằng văn bản từ tòa
án rằng ngày ra tòa của bạn đã được lên lịch lại hoặc bạn không
buộc phải xuất hiện trước tòa.

Lệnh khám xét:
•Lệnh khám xét là lệnh được ký bởi một thẩm phán cho phép cảnh

sát lục soát các khu vực hoặc địa điểm nhất định để tìm các vật cụ
thể được liệt kê trong lệnh khám xét.
•Cảnh sát phải cung cấp cho bạn một bản sao lệnh và danh sách các
vật họ tìm thấy.
•Nếu bạn đang bị quản chế hoặc tạm tha và có điều kiện khám xét,
nhân viên quản chế hoặc tạm tha không cần có lệnh để khám xét
bạn, xe hơi hoặc nhà của bạn.

Tại các trường công lập
Lệnh khám xét:
•Trong hầu hết các trường hợp, cảnh sát cần có lệnh khám xét dựa

trên lý do khả nghi khi lục soát bạn, nhà hoặc xe của bạn. Trong
trường học, các quan chức, giáo viên hoặc cảnh sát có thể tiến hành
lục soát mà không cần lệnh khám xét nếu họ có nhu cầu đặc biệt
hoặc nghi ngờ có hoạt động tội phạm.
•Việc lục soát trong nhà trường được thực hiện dựa trên việc "nghi
ngờ hợp lý". Nếu giáo viên hoặc quản trị viên của trường nghi ngờ
rằng bạn vi phạm luật pháp hoặc chính sách của trường, bạn có thể
bị lục soát.
•Các tài sản cá nhân của bạn (như ba lô, tủ khóa, ví hoặc xe hơi), nếu
đang nằm trong khuôn viên trường, cũng có thể bị lục soát.
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Yêu Cầu Dừng Xe

Việc yêu cầu dừng xe đang giao thông là một trong những tình
huống nguy hiểm nhất đối với cảnh sát, đặc biệt là vào ban đêm.
Ngoài việc lái xe vi phạm các lỗi như chạy quá tốc độ hoặc vượt
đèn đỏ, cảnh sát có thể buộc dừng xe một cách hợp pháp vì nhiều
lý do khác. Một số ví dụ như sau:

•
•
•
•
•
•
•

Không thắt dây an toàn.
Xả rác hoặc ném đồ vật từ xe hơi.
Chỉ có một biển số trên xe (ở tiểu bang Missouri, bạn phải
dùng hai biển số ở phía trước và phía sau xe, được gắn vào
đúng chỗ trên thân xe).
Che biển số xe (như sử dụng khung có viền quá dày).
Có các chướng ngại vật trên xe làm trở ngại tầm nhìn bình
thường của người lái (ví dụ: vết nứt, nhãn dán, tuyết, phù
hiệu).
Xe được thay đổi các chi tiết một cách bất hợp pháp (ống xả,
dùng cửa sổ có màu tối, v.v.).
Chơi nhạc quá to.
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Nên làm gì nếu bị yêu cầu dừng xe khi đang lưu thông?
Khi được yêu cầu, hãy trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và bằng
chứng bảo hiểm. Cảnh sát có thể hướng dẫn bạn ở lại trong xe hoặc ra
khỏi xe trong quá trình xe bị dừng. Điều này là vì sự an toàn của cảnh
sát và bạn nên tuân theo các mệnh lệnh này.
Thông thường, xe của bạn không bị lục soát nếu bạn không cho phép.
Tuy nhiên, có các ngoại lệ sau:
•Cảnh sát có lý do khả nghi (như mùi cần sa hoặc hàng lậu đang ở

trong tầm nhìn rõ ràng).
•Bạn đang trong thời kỳ bị giam.
•Bạn đang trong điều kiện bị quản chế hay tạm tha (hoặc người đi

cùng xe với bạn).
•Xe của bạn sẽ được kiểm kê trước khi bị kéo đi.

Hãy tôn trọng cảnh sát nhưng cần cho họ biết một cách rõ ràng nếu bạn
phản đối việc lục soát.
Đừng có hành động kháng cự, la hét, hoặc xúc phạm cảnh sát. Bạn luôn
có thể nộp đơn khiếu nại sau đó hoặc tranh cãi về trường hợp của bạn
tại tòa án.

Khi lái xe
Trong suốt thời gian lái xe, bạn phải luôn mang theo bằng lái xe hay giấy
phép lái xe cho người đang học lái. Nếu bạn không có bằng hay giấy
phép lái xe như trên khi bị cảnh sát buộc dừng xe, các điều sau có thể
xảy ra:
•Bạn nhận một giấy phạt và/hoặc không được phép tiếp tục lái xe đi.
•Xe bạn có thể bị kéo đi.
•Cảnh sát có thể cho phép bạn liên lạc với người nào đó có bằng lái

xe để lái xe bạn về nhà. Điều này thuộc quyền của nhân viên cảnh
sát.
Nếu lái xe ở tiểu bang Missouri khi dưới 18 tuổi phải tuân thủ các quy
tắc và quy định khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy gọi Nha Quản lý
các phương tiện cơ giới Missouri (DMV) tại địa phương của bạn hoặc tải
xuống Tài Liệu Hướng Dẫn Lái Xe tại tiểu bang Missouri từ trang web
của Sở Thuế vụ Missouri.
Để biết thông tin về giấy phạt cách thanh toán, hãy truy cập:
http://kcmo.gov/court/fines-court-dates-and-warrant/
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Tai Nạn Giao Thông Nghiêm Trọng/Tử Vong
•Nếu tình cờ thấy một vụ tai nạn giao thông có người bị chấn

thương nặng hoặc tử vong, hãy chạy xe của bạn lên trước vị trí tai
nạn.
•Nếu là nhân chứng của vụ tai nạn, hãy bình tĩnh và kiên nhẫn chờ
đợi cảnh sát hoặc nhân viên điều tra nói chuyện với bạn. (Các) cảnh
sát sẽ đến và thực hiện nhiều công việc ngay lập tức để giải quyết
hoàn tất vụ việc.
•Viết xuống hoặc gõ ghi chú trên điện thoại những điều bạn chứng
kiến. Cố gắng không nói chuyện với bất cứ ai ngoại trừ cảnh sát
hoặc điều tra viên về những gì bạn đã thấy. Trí nhớ của bạn có thể
bị ảnh hưởng bởi những gì người khác nhìn thấy từ một góc độ
khác. Mỗi người nhìn một vụ việc dưới mỗi quan điểm khác nhau.
•Đừng sờ mó hoặc di chuyển bất cứ vật gì trừ khi bạn thực hiện việc
sơ cấp cứu. Để yên các mảnh vỡ để các nhà điều tra chụp ảnh.

Điều Nên Và Không Nên Làm
Tại Hiện Trường Tội Phạm
Nếu một tội phạm xảy ra trước mắt bạn
•Gọi 911 ngay khi tội phạm xảy ra. Điều này rất quan trọng vì nó

cung cấp thông tin chính xác về thời gian xảy ra tội phạm.
•Đừng bỏ đi. Bạn có thể giúp các nhà điều tra hiểu được hiện
trường vụ án.
•Ở yên nơi các cảnh sát chỉ dẫn bạn, họ cần bảo vệ hiện trường.
•Đừng nói chuyện với những người khác tại hiện trường, chỉ nói với
cảnh sát. Hãy kiên nhẫn, có thể sẽ mất một thời gian dài trước khi
một điều tra viên có thể tiếp chuyện với bạn.
•Hãy bình tĩnh. Cố gắng nhớ diện mạo của người hoặc phương tiện
liên quan. Nếu không nhớ rõ ràng trong khi nói chuyện với cảnh
sát / điều tra viên , hãy viết xuống và gọi cho văn phòng hoặc điều
tra viên một khi bạn nhớ ra thêm điều gì đó (ngay cả khi nó có vẻ
nhỏ và không quan trọng).
•Đừng di chuyển hoặc sờ mó vào bất cứ thứ gì tại hiện trường. Cảnh
sát /điều tra viên cần giữ hiện trường như trước, trong và sau khi
xảy ra vụ việc. Nếu bạn di chuyển hoặc chạm vào bất cứ thứ gì DNA
của bạn có thể bị lưu lại.
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Nếu Một Cảnh Sát
Liên Quan Đến Một Vụ Nổ Súng
•Nếu

bạn là nhân chứng, hãy ở lại hiện trường và không nói
chuyện với bất cứ ai trừ khi đó là một cảnh sát hoặc nhà điều
tra. Bạn có thể giúp các cảnh sát / nhà điều tra hiểu về hiện
trường vụ án.

•Cảnh

sát có thể không phản ứng khi họ đến hiện trường. Họ
đang suy nghĩ về cách giữ gìn hiện trường vụ án và quan tâm
đến sự an toàn của tất cả các bên liên quan.

•Có một số cuộc điều tra diễn ra sau kiểu bắn súng này:
•

Một cuộc điều tra nội bộ được thực hiện bởi Phòng Cảnh
sát Nội vụ

• Điều tra của công tố viên
• Điều tra giám định y khoa
•

Đôi khi, một cuộc điều tra được thực hiện bởi Sở Tư
pháp.

Cố gắng không tin những gì bạn nghe hoặc nhìn thấy
trên các bản tin
•Báo

chí sẽ phỏng vấn bất kỳ ai
sẵn sàng nói về những gì đã xảy
ra.

•Sở

Cảnh sát có một Phòng
Truyền thông đưa ra các thông
cáo.
•Thông

tin từ Sở Cảnh sát có
thể không rõ rang.

•Sở

Cảnh sát không thể cung
cấp chi tiết về các cuộc điều
tra được mở hoặc đang diễn
ra.
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Cảnh sát có quyền như bất kỳ nạn nhân nào, đặc biệt
là quyền được xét xử qua quá trình tố tụng công bằng.
Quá trình tố tụng công bằng là gì?
“Một người tự do sẽ không bị bắt hoặc cầm tù, hoặc tước bỏ
các quyền hoặc tài sản, hoặc bị đặt ra ngoài vòng pháp luật
hoặc lưu đày, hoặc bị phế truất địa vị dưới bất kỳ hình thức
nào, chúng ta cũng sẽ không tiến hành vũ lực chống lại anh ta,
hoặc cử người khác làm điều đó, trừ khi có sự phán xét hợp
pháp dựa trên quyền bình đẳng cơ bản hoặc căn cứ vào luật
đất đai.”

Sự khác nhau giữa Quyết định khởi tố và Quyết định
không khởi tố
Quyết định khởi tố
Quyết định khởi tố là quyết định bằng văn bản của Đại bồi
thẩm đoàn (được ký bởi Chủ toạ Đại bồi thẩm đoàn) sau khi
đã nghe và xét thấy các bằng chứng từ phía công tố đủ để tin
rằng bị can có thể đã phạm tội và nên bị truy tố. Sau đó, quyết
định khởi tố được gửi đến tòa án.
Quyết định không khởi tố
Thủ tục pháp lý để bác bỏ các cáo buộc đối với người bị kiện
khi bồi thẩm đoàn không tìm thấy đủ bằng chứng nhằm buộc
tội bị đơn đã vi phạm luật. Thủ tục này được xem là quá trình
đưa ra Quyết định không khởi tố.
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Nơi Nộp Đơn Khiếu Nại
Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại về hành vi sai trái để chống lại
một viên chức cảnh sát Kansas City thuộc tiểu bang Missouri hoặc
thành viên của Sở Cảnh sát. Nếu bạn cảm thấy một thành viên
của Sở Cảnh sát Kansas City Missouri đã có hành vi sai trái, bạn có
thể liên hệ với Văn phòng khiếu nại cộng đồng (OCC) hoặc truy
cập trang web của họ.
Kcmo.gov/police/office-of-community-complaints.
Bạn có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp, bằng fax, thư hoặc email.
Dưới đây là danh sách địa điểm mà bạn có thể nộp đơn khiếu

The Office of Community Complaints
635 Woodland Avenue, Suite 2102
Kansas City, Missouri 64106
(816) 889-6640
Monday - Friday, 8:00 a.m. - 4:30 p.m.

Cách Liên Lạc Đường Dây Nóng
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Ghi Chú
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Ghi Chú
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Ghi Chú
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Thông Tin Tuyển Dụng
Sở Cảnh Sát Kansas City Missouri
Bộ Phận Tuyển Dụng
901 Charlotte
Kansas City, MO 64106
careers.kcpd.org
816.234.5400
Nếu quan tâm, hãy điền đơn ứng tuyển trực tuyến tại
Careers.kcpd.org.
Sở Cảnh sát Kansas City tiểu bang Missouri là nhà tuyển dụng lao động cam kết tạo cơ
hội việc làm bình đẳng trong môi trường đa dạng văn hóa. Tất cả các ứng viên đủ điều
kiện sẽ được xem xét tuyển dụng mà không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới
tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, tình trạng bảo hộ
cựu chiến binh, bản sắc giới tính hoặc bất kỳ yếu tố nào khác mà đang được bảo vệ bởi
luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương.

Sở Cảnh Sát Kansas City, Missouri
1125 Locust
Kansas City, Missouri 64106
(816) 234-5000
www.kcpd.org

