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Các Bạn Thân Mến,   

  

Các sự cố quốc gia và địa phương liên quan đến việc cảnh sát sử dụng vũ lực đã gây sự chú ý vào cơ 

cấu và kinh phí của cảnh sát trên toàn quốc và ngay tại Quận Montgomery. Trước đây tôi muốn xem xét lại việc 

làm và trách nhiệm của Sở Cảnh sát Quận Montgomery (MCPD) và đã bắt đầu việc này vào năm ngoái. Chúng 

tôi đã tuyển dụng Cảnh sát trưởng mới thông qua một quy trình có sự tham gia của cộng đồng. Chúng tôi đạt 

được thỏa thuận với cơ quan quản lý cảnh sát và công đoàn về chính sách “Bổn phận Can thiệp”, đòi hỏi các 

cảnh sát phải can thiệp khi họ chứng kiến các đồng nghiệp khác dùng vũ lực quá mức. Chúng tôi đã tuyển dụng 

nhân viên dân sự Trợ lý Cảnh sát Trưởng, để giám sát các nỗ lực trị an cộng đồng, giảm tính cách quân sự trong 

các hoạt động của cảnh sát và chỉ đạo các nỗ lực tạo công bằng xã hội cho sở cảnh sát. Tôi đã thành lập một 

nhóm chuyên lo về việc xóa bỏ tình trạng vô gia cư và đã có báo cáo của họ, nó sẽ giúp định hướng cho hành 

động của chúng tôi. Tôi cũng ủng hộ việc làm của cơ quan lập pháp để xóa nghèo đói. Chúng tôi đã mướn một 

nhà tư vấn để thực hiện một cuộc kiểm tra độc lập và không thiên vị chủng tộc cho MCPD. Nếu có bất kỳ thành 

kiến ngầm, có hệ thống và/hay thành kiến về chủng tộc nào bị phát hiện, chúng tôi hoan nghênh và chắc chắn sẽ 

xem xét các đề nghị về cách giải quyết chúng.  

  

Chính quyền Quận không thể thực hiện công việc này một mình do đó chúng tôi cần cộng đồng hợp tác 

giúp cải cách chính sách trong Quận hầu mang lại sự an toàn công cộng. Để có cuộc thảo luận chu đáo và xem 

lại các nỗ lực về an toàn công cộng, tôi đã thành lập Đội Đặc Trách Ý Kiến về An Toàn Công Cộng để cố vấn 

cho Quận về các nhu cầu của cộng đồng và làm thế nào để cân bằng lại các ưu tiên về chi tiêu và đầu tư nhiều 

hơn trong cộng đồng, để có lại một cộng đồng an toàn chúng tôi đang cố gắng làm cho Quận trở nên công bằng 

hơn. Chúng tôi được báo cáo từ Cảnh sát trưởng và các sở cảnh sát khác rằng các nhân viên cảnh sát đang mất 

một khoảng thời gian đáng kể để trả lời các cuộc gọi không liên quan đến cảnh sát. Chúng tôi phải tìm cách thay 

đổi chính sách này - để cảnh sát chỉ làm những điều gì họ cần phải làm.  

  

Đội Đặc trách gồm 46 đại diện cộng đồng; tuy nhiên, tôi muốn nghe ý kiến từ nhiều người trong cộng 

đồng hơn vì vậy mời bạn tham gia vào cuộc khảo sát ý kiến của cộng đồng. Cuộc khảo sát đang diễn ra và sẽ 

tiếp tục cho đến ngày 14 tháng 11, 2020. Khi chúng tôi nhận được trả lời của bạn và sau khi phân tích các thông 

tin, chúng tôi sẽ tiến hành một diễn đàn cộng đồng để thảo luận về kết quả. Vui lòng tham dự buổi thảo luận 

cộng đồng trên mạng vào ngày 3 tháng 12, 2020 về kết quả cuộc khảo sát.  

  

Cám ơn bạn đã tham gia và góp ý.  Tôi mong được lắng nghe những ý kiến của bạn và hẹn gặp lại vào 

tháng 12.  

  

Trân trọng,   

  

 

 

 

Marc Elrich  


