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የዜጎች አስተያየት መስጫ ቅፅ
ሕዝቡን ለመጠበቅ እና ህግን ለማስከበር ኃላፊነት የተጣለበት የመንግሥት 

ድርጅት እንደመሆኑ፣ የአካባቢው የፖሊስ መሥሪያ ቤት  የተቻለውን 

ያህል የተሟላ አገልግሎት ለመስጠት ጥረት ያደርጋል።  ይህንን 

የተሟላ አገልግሎት ለመስጠት እንድንችል በተገልጋዩ ሕዝብ ለሚሰጡ 

አስተያየቶች  ከፍተኛ ቦታ አንሰጣለን። የድጋፍ ወይም የመቃረን 

አስተያየትዎን በመስጠትዎ ቁጥራቸው ክመቶ ሺ በላይ ለሚሆነው 

የአካባቢው ኗሪዎች እና ጎብኝዎች የምንሰጠው አገልግሎት ተፈላጊውን 

ግብ ማደረሱን ለማወቅ እና ማሻሻል የሚያስፈልገው አገልግሎት ላይ 

ትኩርት እንድንሰጥ ይረዳናል። ቅሬታ ካለዎት ማንነትዎን ሳይጠቅሱ ማቅረብ 

ይችላሉ።  ሁኔታውን ለመመርመር የተቻለውን ጥረት እናደርጋለን።

የዛሬው ቀን የፖሊስ ዲስትሪክት (ሁኔታው የተፈፀመበትን ቦታ ከታወቀ ይግለፁ

 ምስጋና  አቤቱታ

ሁኔታው የተፈፀመበት ቀን ሁኔታው የተፈፀመበት ሰዓት

ያቀረበው ሰው ሙሉ ስም

የመኖርያ አድራሻ   አፓርትመንት/ክፍል ቁጥር

ከተማ  ስቴት  ዚፕ ኮድ

የቤት ስልክ ቁጥር ሥራ ሞባይል የ-ኢሜል አድራሻ

መጥሪያውን ወይም አቤቱታውን ይግለፁ

በተሰጠው ቦታ አና/ወይም በጀርባው የመጥሪያውን ወይም የአቤቱታውን ሁኔታ በዝርዝር ይግለፁ

ሁኔታው በተፈፀመበት ጊዜ የነበሩትን ሰዎች እባክዎ ስም፣ ማዕረግ/ምድብ፣ የመለዮ ቁጥር እና ተሽከርካሪ (ከታወቀ) ይስጡ

የዓባሉ ስም a    ማዕረግ/ምድብ ዘር ፆታ

የመለዮ ቁጥር የተሽከርካሪው ቁጥር የተሽከርካሪው ዓይነት ወይም ሞዴል የተሽከርካሪው ቀለም

የዓባሉ ስም b  ማዕረግ/ምድብ ዘር ፆታ

የመለዮ ቁጥር የተሽከርካሪው ቁጥር የተሽከርካሪው ዓይነት ወይም ሞዴል የተሽከርካሪው ቀለም

የዓባሉ ስም c  ማዕረግ/ምድብ ዘር ፆታ

የመለዮ ቁጥር የተሽከርካሪው ቁጥር የተሽከርካሪው ዓይነት ወይም ሞዴል የተሽከርካሪው ቀለም

ምስክሮች  የሚመለከተው ከሆነ ከታች በተሰጠው ቦታ የምስክሮችን ስም፣ አድራሻ አና የስልክ ቁጥር ይጻፉ

የምስክር ስም አድራሻ ( ቤት     ሥራ) ስልክ ቁጥር (የቤት፣ ሥራ፣ ሞባይል) የኢ-ሜል አድራሻ

የምስክር ስም አድራሻ ( ቤት     ሥራ) ስልክ ቁጥር (የቤት፣ ሥራ፣ ሞባይል) የኢ-ሜል አድራሻ

የምስክር ስም አድራሻ ( ቤት     ሥራ) ስልክ ቁጥር (የቤት፣ ሥራ፣ ሞባይል) የኢ-ሜል አድራሻ

ስላጋጠመዎት ሁኔታ ይንገሩን      ስለ እራስዎ ይንገሩን
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የምስጋናው ዓይነት አንደአስፈላጊነቱ ከአንድ በላይ ምርጫ ያድርጉ።  ለእያንዳንዱ በስማቸው አጠገብ ፊደል በማስቀመጥ ዝርዝሩን በጀርባው ይፃፉ።

 ትሕትና  የሥራ ዕውቀት  የሕብረተስብ ችግር መፍትሄ  የሕዝብ ቡድን(ኖች) ዕርዳታ

 ሙያተኛነት  የቤተስብ ዕርዳታ  ክጥሪ በኋላ ክትትል  የአቅጣጫዎች ዕርዳታ

 ሌላ (እባክዎ ከታች በተሰጠው ቦታ ወይም ካስፈለገ በጀርባው ይቀጥሉ) 

የአቤቱታው ዓይነት እንደአስፈላጊነቱ ከአንድ በላይ ይምረጡ።  ከአንድ ዓባል በላይ ከሆነ ከዓባሉ ስም አጠገብ ፊደል በማስቀመጥ ዝርዝሩን በጀርባው ይፃፉ። አስፈላጊ 

   ከሆነ ሌላ ገጽ ይጨምሩ።

 ትሕትና የጎደለው   አስፈላጊውን እርምጃ አለመውሰድ  ህጋዊ ያልሆነ እስራት  ያለአግባብ የፖሊስ ተሽከርካሪ መጠቀም 

 ትራፊክ መጣስ  ከልክ ያለፈ ኃይል  ማዋከብ  የስም ዓርማ አለመጠቀም/መታወቂያ አለማሳየት

 አድልዎ ማድረግ  አቤቱታ ስላቀረቡ አፀፋ መመለስ	  ሌላ (እባክዎ ከታች ባለው ቦታ ይጠቀሙ፣ አስፈላጊ ከሆነ በጀርባው ይቀጥሉ) 
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የዜጎች አስተያየት መስጫ ቅፅ

በዚህ ቅጽ የተጠቀሰ ዓባል(ሎች) ጋር በሚገናኙበት ጊዜ ያጋጠመዎትን በዝርዝር ይጥቀሱ

የአቅራቦት ማረጋገጫ
በዚህ ቅጽ ውስጥ ያለው መረጃ እስከማውቀው ድረስ እውነተኛ እና ትክክል መሆኑን አረጋግጣለሁ።
ማስታወቂያ፡ እውነተኛ  ያልሆነ ቃል መስጠት በወንጀል ያስቀጣል (dc code, §5-117.05)

የአቅራቢው ፊርማ   submitter’s signature      ቀን   date
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name         rank  cad no.  date/time   ccn           is number

ይህንን ቅጽ በተመለከተ ጥያቄ ካለዎት እባክዎ ለውስጥ ጉዳዮች ክፍል በ (202) 724-4482 ይደውሉ።


