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GỞI ĐẾN:  Cộng Đồng Các Trường Học Công Lập Quận Montgomery 

TỪ: J. Thomas Manger 

Chief of Police 

VẤN ĐỀ:  Chương Trình Thử Nghiệm Cảnh Sát Quận Montgomery Mang Máy Chụp 

Hình trên Người tại Các Trường Công Lập Quận Montgomery. 

 

Vài tháng trước đây, Sở Cảnh Sát Quận Montgomery (MCPD) thực hiện Một 

Chương Trình Thử Nghiệm Cảnh Sát Quận Montgomery Mang Máy Chụp Hình trên Người. 

Tôi rất hài lòng để cung cấp quý vị thông tin về các máy chụp hình này và cách xử dụng của 

chúng. 

 
Kỹ Thuật Máy Chụp Hình Đeo trên Người là một hiện tượng mới. Đây là một kỹ 

thuật mà đã được thử nghiệm và xử dụng gần một thập niên khắp Hoa Kỳ. Trong năm vừa 

qua, quan tâm tăng triển về việc xử dụng máy chụp hình đeo trên người cảnh sát viên. Việc 

xử dụng máy chụp hình đeo trên người đã trở thành một "thực tập tốt nhất" cho cộng đồng 

tôn trọng luật lệ và việc xử dụng công cụ này của cảnh sát viên hiện được chính phủ liên 

bang, tiểu bang, và địa phương cũng như công chúng mong muốn.  

 
Nhiều nghiên cứu đã được làm về việc xử dụng BWC của cảnh sát. Một số những 

kết quả bao gồm: 

 

 Làm mạnh sự liên hệ giữa cảnh sát/cộng đồng qua sự tăng triển trách nhiệm, sự 

minh bạch, và niềm tin tưởng. 

 Cung cấp tài liệu các bằng chứng tốt hơn, mà là khách quan, chính xác và đáng tin cậy 
hơn. 

 Giảm những đường đầu giữa những cảnh sát viên và thành viên trong công chúng. 

 Giúp trong việc huấn luyện các cảnh sát viên để củng cố và trau dồi thành tích 

các nhân viên và tăng triển sự an toàn cho nhân viên. 
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Vào ngày 1 tháng 7, 2015, lập pháp Maryland ban hành luật cho phép các cơ quan 

bảo vệ luật pháp phát triển và thực hiện Chương Trình Thử Nghiệm Đeo Máy Chụp Hình trên 

Người hầu các cảnh sát viên có thể bắt đầu mang BWC. 

MCPSD đã phát họa Chương Trình Thử Nghiệm Đeo Máy Chụp Hình trên 

Người. Chương trình này được hướng dẫn bởi một chính sách mà kết hợp các thực tập tốt 

nhất của các cơ quan khắp quốc gia mà đã thành công trong việc xử dụng công cụ này.  Đây 

là một số các khía cạnh quan trọng của chính sách chúng tôi: 
 

 Luật Maryland cho phép các nhân viên bảo vệ luật pháp mang các 

BWC và xử dụng các máy chụp hình trong nhiệm vụ thông thường. 

 Luật qui định rằng những nhân viên phải báo trước trước khi thâu trừ khi đó 

là không an toàn, không thực tế, hay không thể làm được. 

 BWC sẽ lập tài liệu các biến cố, các hành động, các điều kiện và các lời 

nói trong các trạm chán liên quan đến việc thi hành luật lệ và các sinh 

hoạt. 

 Một Số Cảnh Sát Viên Tài Nguyên tại Trường (SRO) có thể mang BWC 

 Một số cảnh sát viên mà đối đáp với những dịch vụ trường học gọi sẽ mang 

BWC 

 Chính sách MCPD, thể theo các thực tập tốt nhất cho cảnh sát, cho thấy là 

một máy chụp hình có thể bật lên, tắt đi, khi thu hình bị cấm, và khi được 

truy cập theo ý muốn. 

 BWC không phải luôn bật lên  

 BWC chỉ được bật lên khi có những đụng chạm liên quan đến luật lệ và các 

sinh hoạt. 

 BWC được tắt đi khi một cảnh sát viên dự đoán là sẽ không cần liên quan 

thêm trong một biến cố. 

 Cảnh sát viên tùy ý tắt BWC khi những người không muốn chia sẽ thông 

tin liên quan đến một sinh hoạt tội phạm, trong máy hình, vì sợ trả thù, 

những sự liên quan riêng tư, hay tính nhạy cảm. 

 Cảnh sát viên phải đạt sự đồng ý trước khi thâu một phỏng vấn với một 

nạn nhân của sách nhiễu tình dục. 

 BWC không được dùng trong các phòng với tủ khóa, phòng thay quần áo, 

phòng tắm (trừ khi đó là một phần của việc điều tra tội phạm), khám tìm trên 

thân thể cá nhân, hay những sự ghi lén lút. 

 Phim video BWC là thuộc thẩm quyền Maryland Public Information Act, 

tuy nhiên phim sẽ chỉ được phát nếu có điều kiện hợp pháp để phát hành 

đoạn phim này. 

 BWC không được xử dụng trong các sinh hoạt không liên quan đến luật lệ, 

như các buổi đàm thoại giữa SRO và thầy giáo, hiệu trưởng, và các nhân viên 

MCPS khác. 

Để thêm thông tin, quý vị có thể vào Trang mạng của chúng tôi và bấm vào trang 

nối để xem trọn vẹn chính sách BWC của chúng tôi. 
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