
ချစ်ခငလ် ေးစောေးရပါလ ော Indianapolis ပပည ်မူျောေး

 ငတ်  ို့၏အကကြံပပြုချက်    အပ်ပါ ည။် စောရငေ်းစစ်ရြံ ေး၊ မမ ြုြို့လတော်ဝန် Joe Hogsett ၏ရြံ ေး ည် Indianapolis တငွ် ရဲဝနထ်မ်ေးကက ေးကကပ်လရေးက  

ပပန ်ည ်ြံ ေး ပ် ျကရ်  ပါ ည်။ဤပပန ်ည ်ြံ ေး ပ်ချကတ်ငွ် ပပည ်ူ ို့ရဲဝနထ်မ်ေးဆ  ငရ်ော တ  ငက်ကောေးလရေးဘ တအ်ွဲွဲ့ြို့ (CPCB) ၊ ပပည ်ူ ို့ရဲဝနထ်မ်ေးဆ  ငရ်ော

တ  ငက်ကောေးလရေးရြံ ေး (CPCO) တ  ို့၏ စစ်လဆေးမှုန ငို့် ကက ေးကကပ်လရေးပြံ စြံတငွ် Indianapolis မမ ြုြို့လတော်ရဲဌောန (IMPD) န ငို့် ၎ငေ်းတ  ို့၏ ကဆ်  ငရ်ော အခနေ်းကဏ္ဍတ  ို့

ပါဝငပ်ါ ည။်

မမ ြုြို့၏ ကရ်  ရဲဝနထ်မ်ေးကက ေးကကပ်လရေး  ပ်ငနေ်းစဉ်အပပင် အပခောေးကက ေးကကပ်လရေး ကလ်တွြို့  ပ်ငနေ်းမျောေးန ငို့ပ်တ ်က၍် ဤစစ်တမ်ေးပွဲ့ငို့်  ငတ်  ို့၏

အကကြံပပြုချကက်  လတောငေ်းခြံ ျကရ်  ပါ ည။် စစ်တမ်ေးတငွပ်ါဝင ်ညို့အ်တကွ် OAP မ အ  အမ တပ်ပြုပါ ည။်  င၏်အကကြံပပြုချက ်ည် ပပည ်မူျောေး၏

အ  ပညော၊ အ  အပမငန် ငို့် Indianapolis ရ  ရဲဝနထ်မ်ေးကက ေးကကပ်လရေးအလပေါ်  လဘောထောေးအပမငက်    ရ  လစရနအ်တကွ် ကညူ လပေးရောတငွ် အလရေးပါ ပါ ည။်

စစ်တမ်ေးက  လအောကတ်  ဘော၊ 4 ရက၊် 2020 ခ န စ် တနင်္ဂလနလွန ို့11:59 PM တငွ် ပ တမ်ညပ်ွဲ့စ်ပါ ည။်

လကျေးဇူေးတငရ်  ပါ ည။်

Indianapolis ရဲဝန်ထမ််းကြ ်းကြပ်ရရ်းစစတ်မမ််း 

စစတ်မမ််းရြောြရ်န်လင ခ််

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jlBowETTe0mnGssbF9Fr6OktUnwzmW9MvWf9p7R62TJUNkxVR09EMzFNMjFVMFpLWEE2QVhaVERDRCQlQCN0PWcu
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Indianapolis ရဲဝန်ထမ််း ကြ ်းကြပ် ရရ်းပံုံစံ

အဖြစ်အပ ြြ် ုံ ြုံန််း၊ ြြစ််၊ အ ်းရမ်းလ ်

သ ုံ  မဟုံတမ ်အန်ွလ ုံင််းမှတမစ်ဆင  ်သတမင််းရပ်းပ ုံ  သည။်

ဖပညသ်  ရဲဝန်ထမ််းဆ ုံငရ်ော တမ ုံငက်ြော်းရရ်းရံုံ ်းသည ်

တမ ုံငက်ြော်းမှုြ ုံ လြခံ်ပပ ်း အမှုတမွြွဲင ပ်သသည။်

Indianapolis ပမ ျု ြို့ရတမော်ရဲဌောနမှ

အမှုြ ုံ စံုံစမ််းစစ်ရဆ်းပသသည။်

IMPD ရဲမ ်းခ ျုပ်မှ ရတမွြို့ ရှ ခ ြမ် ော်းြ ုံ 

အတမညဖ်ပျု၊မဖပျု 

ဆံုံ်းဖြတမခ် ြခ် ပသသည။်

ဖပညသ်  ရဲဝန်ထမ််းဆ ုံငရ်ော တမ ုံငက်ြော်းရရ်းဘုံတမအ်ြဲွြို့သည ်အမှုြ ုံ 

ဖပန်လညသ်ံုံ်းသပ်၍ သရဘောတမ ည မှုဖြစ်ရစ၊ သရဘောထော်းြွလဲွမဲှုဖြစ်ရစ 

အစ ရငခံ်စောတမစ်ရစောငြ် ုံ IMPD ရဲမ ်းခ ျုပ်ထသံ ုံ   ရပ်းပ ုံ  ပသသည။်

လ တမစ်ဦ်းသည ်ရဲဝန်ထမ််း၏ မမှန်ြန်မှုြ ုံ ရတမွြို့ ရှ  

သ ုံ  မဟုံတမ ်ရတမွြို့ ကြျံုခဲ ြ ်းသညဟ်ုံ ခံစော်းရသည်



ဖပညသ်  ရဲဝန်ထမ််းဆ ုံငရ်ော တမ ုံငက်ြော်းရရ်းရံုံ ်း (CPCO) ဆ ုံသညမှ်ော အဘယန်ည််း။

CPCO  ည် မမ ြုြို့လတော်/အလထလွထဥွပလေပပဋ္ဌောနေ်းလရေးလကောငတ် မ  ွဲွဲ့ြို့စည်ေးထောေးလ ော Indianapolis မမ ြုြို့လတော်ရဲဌောနန ငို့မ်ဆ  င ်ညို့် မမ ြုြို့လတော်ဝနရ်ြံ ေးပွဲ့စ်ပါ ည်။ IMPD ရဲအရောရ  တစ်ဦေး၏ 

မမ နမ်ကနပ်ပြုမူဆက်ဆြံပခငေ်းခြံရ ည်ဟ ထင ်ညို့် ပပည် မူျောေး ည် CPCO    ို့ တ  ငခ်ျက်ွွဲ့ငို့န်  ငပ်ါ ည်။

ဖပညသ်  ရဲဝန်ထမ််းဆ ုံငရ်ော တမ ုံငက်ြော်းရရ်းဘုံတမအ်ြဲွြို့ (CPCB) ဆ ုံသညမှ်ော အဘယန်ည််း။

ပပည် ူ ို့ရဲဝနထ်မ်ေးဆ  ငရ်ော တ  ငက်ကောေးလရေးဘ တ်အွဲွဲ့ြို့ ည် တ  ငခ်ျက်(မျောေး) စြံ စမ်ေးစစ်လဆေးမှုအပပညို့်အစြံ က   ပပန ်ည် ြံ ေး ပ်ပါ ည်။ ဘ တ်အွဲွဲ့ြို့တွင ်မမ ြုြို့လတော်ဝနမ်  ခန ို့အ်ပ်ထောေးလ ော အွဲွဲ့ြို့ဝင(်4)ဦေး၊ 

လကောငတ် အ ပ်ချြုပ်လရေးအွဲွဲ့ြို့ မ  ခန ို့အ်ပ်လ ော အွဲွဲ့ြို့ဝင(်7)ဦေး န ငို့ ်Fraternal Order of Police မ  ခန ို့အ်ပ်လ ော အွဲွဲ့ြို့ဝင(်1)ဦေး စ စ လပါငေ်းအွဲွဲ့ြို့ဝင(်12)ဦေး ရ  ပါ ည်။

တမ ုံငက်ြော်းခ ြမှ်ော မညသ် ုံ  ဖြစမ်ညန်ည််း။

တရောေးဝငတ်  ငခ်ျက်တစ်ခ က   ရရ   ညို့်အခါ CPCO မ  အလရေးယူလဆောငရွ်က်မပ ေး စြံ စမ်ေးစစ်လဆေးလရေးအတွက် IMPD ပပည်ထလဲရေး   ို့ တ  ငက်ကောေးချက်လပေးပ  ို့ပါ ည်။ IMPD  ည် တ  ငက်ကောေးချက်က   အမှုအ ေွာေးအ ော 

(လတွြို့ ရ  ချက်) န ငို့ပူ်ေးတွဲ၍ CPCO    ို့ ပပန ်ည်လပေးပ  ို့ပါ ည်။ မပ ေးလနောက် တ  ငက်ကောေးချက်က   CPCB မ  ပပန ်ည် ြံ ေး ပ်ရနအ်တွက် စ စဉ်မည်ပွဲ့စ် ည်။ တ  ငခ်ျက်တွငပ်ါဝငလ် ော ပပည် တူ  ို့အောေး 

 ူထ လတွြို့ဆြံ မှုအတွက် အချ န၊် လန ို့ရက်န ငို့ ်လနရောတ  ို့က   အလကကောငေ်းကကောေး ေွာေးမည်ပွဲ့စ်ပါ ည်။ CPCB မ  အစည်ေးအလဝေးတွင ်တ  ငက်ကောေးချက်က   ပပန ်ည် ြံ ေး ပ်၍ လဆေွးလနေွး ေွာေးမည်ပွဲ့စ် ည်။ 

လတွြို့ ရ  ချက်မျောေးက   CPCB မ   လဘောတူ က်ခြံပါက အမှုမပ ေးလပမောက် ည်ဟ   တ်မ တ်န  ငပ်ါ ည်။ လတွြို့ ရ  ချက်မျောေးက   CPCB မ  အတည်ပပြုလထောက်ခြံပခငေ်းမရ  ပါက ၎ငေ်းတ  ို့လရွေးချယ်  ပ်လဆောငရ်နရ်   ည်မ ော -

1) CPCO အမှုလဆောငေ်ါရ  က်တောအောေး စွဲချက်မျောေးက     ေးပခောေးစြံ စမ်ေးစစ်လဆေးမှုလဆောငရွ်က်ရန ်ညွှနက်ကောေးပခငေ်း 

န ငို့/်   ို့မဟ တ်

2) တ  ငက်ကောေးချက်အလပေါ် အ ပ်ချြုပ်လရေးဆ  ငရ်ော ပြံ မ နက်ကောေးနောချက်လ  ောက် ဲပခငေ်း 

န ငို့/်   ို့မဟ တ်

3) CPCO အမှုလဆောငေ်ါရ  က်တောအောေး က စစရပ်က   လပွဲ့ရ ငေ်းရန ်ကက ြုေးပမ်ေးရောတွင ်ရဲမ ေးချြုပ်န ငို့အ်တူ တ  ငက်ကောေးချက်က   ပြံ မ နအ်တ  ငေ်း ည  နှု ငေ်းလဆောငရွ်က်ရန ်ညွှနက်ကောေးပခငေ်း တ  ို့ပွဲ့စ်ပါ ည်။

https://www.indy.gov/agency/citizens-police-complaint-office

https://www.indy.gov/agency/citizens-police-complaint-office

