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 የፖሊስ መምርያ  

Isiah Leggett/አይዛያህ ሌጌት  J. Thomas Manger/ጄይ. ቶማስ ማንገር 

የካውንቲ ስራ አስፈፃሚ  የፖሊስ አዛዥ 

ሰነድ 

ኦክቶበር 6፣ 2015 

 

ለ፡  Montgomery County Public Schools ማህበረሰብ 

ከ፡ J. Thomas Manger/ጄይ. ቶማስ ማንገር 

የፖሊስ አዛዥ 

የትምህርት አይነት:  የMontgomery County የፖሊስ ገላ ላይ የሚለበስ ካሜራ የሙከራ/Pilot 

ፕሮግራም በMontgomery County Public Schools 

ከበርካታ ወሮች በፊት፣ Montgomery County Police Department/የፖሊስ መምርያ 

(MCPD) Body Worn Camera System/ገላ ላይ የሚለበስ ካሜራ ስርአት (BWCS) የሙከራ/Pilot 

ፕሮግራም ተግባራዊ አደረገ።  ስለ እነዚህ ካሜራዎች እና አጠቃቀማቸው መረጃዎች ስሰጣችሁ 

በደስታ ነው። 

 

ገላ ላይ የሚለበስ የካሜራ ቴክኖሎጂ አዲስ ክስተት አይደለም። በመላ ዩ.ኤስ. ወደ አስር 

አመት አካባቢ የተሞከረና ጥቅም ላይ የዋለ ቴክኖሎጂ ነው። ባለፈው አመት የገላ ካሜራዎች 

አጠቃቀም በፖሊሶች እያደገ መጥቷል። የገላ ካሜራዎች አጠቃቀም በህግ አስከባሪ ማህበረሰብ 

ተቀባይነት ያገኘው "የላቀው ልምድ" ሆኗል እናም የዚህ መሳርያ በፖሊስ ጥቅም ላይ መዋል 

በፌደራል፣ በስቴት፣ እና በአካባቢ አስተዳደር፣ እንዲሁም በህዝብ አሁን ተፈላጊ ሆኗል። 

 

በፖሊስ በBWCዎች ስለመገልገል እጅጉን በርካታ ምርምር ተካሂዷል። ከግኝቶቹ ጥቂቶቹ 

የሚከተሉትን ያካትታሉ፡- 

 

 እያደገ በሚሄድ ተጠያቂነት፣ ግሉፅነት፣ እና እምነት የፖሊስ/ማህበረሰብ ግንኙነቶች 

መጠናከር። 

 ይበልጥ ተጨባጭ፣ ትክክለኛ፣ እና አስተማማኝ የሆነ የተሻለ ስነዳ ማቅረብ። 

 በፖሊስ መኮንኖችና በህዝቡ አባላት አሉታዊ ፊት ለፊት መጋፈጥን ማቀዝቀዝ። 

 የፖሊስን አፈፃጸም ለማጠናከርና ለማሻሻል የመኮንኖችን ስልጠና ማገዝ እና 

በመጨረሻም የፖሊስ መኮንን ደህንነት መጨመር። 

የፖሊስ መኮንኖች BWCዎች መልበስ እንዲጀምሩ፣ ጁላይ 1፣ 2015፣ የሜሪላንድ ህግ 

አውጪ አካል የህግ አስከባሪ ወኪል ድርጅቶች የBody Worn Camera Pilot Programs/ገላ የሚለበስ 

ካሜራ ሙከራ ፕሮግራሞች እንዲያዳብሩና ተግባራዊ እንዲያደርጉ የሚያስችል ህግ አወጃ። 
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MCPD ገላ የሚለበስ ካሜራ ሙከራ ፕሮግራሞ አዳብሯል። ይህ ፕሮግራም በሀገሪቱ ዙርያ 

ይህን መሳርያ በስኬት የሚጠቀሙበት መምርያዎች የላቁ ልምዶችን በሚያዋህድ መምርያ ይመራል።  

የመመርያችን ጥቂት አስፈላጊ ገፅታዎች የሚከተሉት ናቸው፡- 
 
 

 የሜሪላንድ ህግ የህግ አስከባሪ መኮንኖች BWCዎች እንዲለብሱና ካሜራዎችን 

በመደበኛ ስራቸው እንዲገለገሉባቸው ይፈቅዳል። 

 ደህንነት የጎደለው፣ ለመተግበር የሚያስቸግር፣ ወይም ፈፅሞ የማይቻል እስካልሆነ 

ድረስ መቅዳት ከመጀመራቸው በፊት መኮንኖች እንዲያስታውቁ ህጉ ይጠይቃል። 

 ከህግ ማስከበር ጋር በተዛመዱ ግንኙነቶችና እንቅስቃሴዎች BWCዎች 

ከውነቶችን፣ ድርጊቶችን፣ ሁኔታዎችን፣ እና ቃሎች/መግለጫዎችን የሰንዳሉ። 

 የተወሰኑ School Resource Officers/የት/ቤት መገልገያ መኮንኖች (SROs) 

BWCዎችን መልበስ ይችላሉ። 

 በአገልግሎት ጥሪዎች ወቅት ምላሽ የሚሰጡ መኮንኖች BWCዎች ይለብሳሉ። 

 የMCPD መመርያ፣ በላቁ የፖሊስ ልምዶች መሰረት፣ መቅዳት ሲከለከል፣ እና 

መጠንቀቅ ሲያስፈልግ፣ ካሜራ መቀስቀስ፣ ማጥፋት፣ አስገዳጅ ነው።  

 BWCዎች በሁሉም ጊዜ አይቀሰቀሱም/አይሰሩም 

 BWCዎች የሚንቀሳቀሱት ከህግ ማስከበር ጋር ከተያያዙ ግንኙነቶችና እንቅስቃሴዎች 

ጋር ብቻ ነው። 

 አንድ መኮንን ከእንድ ክውነት ጋር ተጨማሪ ግንኙነት ካላስፈለገው BWCዎች 

ይጠፋሉ/ይዘጋሉ። 

 መኮንኖች ሰዎች በካሜራ እየተነሱ ከወንጀል እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘን መረጃ 

ለመጋራት፣ በግብረ-መልስ ፍራቻ፣ የብቸኝነት ስጋት፣ ወይም በስሜት 

ምክንያት ፈቃደኛ ካልሆኑ BWCዎችን የማጥፋት ምርጫ አላቸው። 

 መኮንኖች ከፆታ አመፅ ተጠቂ ጋር ቃለ መጠይቅ ሲያደርጉ ለመቀረፅ 

አስቀድመው ፈቃድ መጠየቅ አለባቸው። 

 BWCዎች በመደርደርያ ክፍሎች፣ በልብስ መልበሻ ክፍሎች፤ የፀዳጃ ክፍሎች 

(የወንጀለኛ ምርመራ አካል ካልሆኑ በስተቀር)፣ የአካል ምርመራ፣ የስርቆሽ ማቀረፅ 

ላይ አገልግሎት ላይ መዋል የለባቸውም። 

 የBWCዎች ቪድዮ በሜሪላንድ ህዝባዊ መረጃ አዋጅ የሚገዛ ነው፣ ስለዚህ ይህ 

ይፋ መሆን የሚችለው ለዚህ አይነቱ ይፋ መደረግ ህጋዊ አስፈላጊነት ሲኖር ብቻ 

ነው። 

 BWCዎች ከህግ ማስከበርያ እንቅስቃሴዎች ወቅት ውጭ፣ ለምሳሌ በSRO እና 

በአንድ መምህር፣ ርእሰማምህር፣ ወይም ሌላ የMCPS ሰራተኛ አባል መካከል 

አስተዳደራዊ ውይይቶች ወቅት አገልግሎት ላይ እንዲውሉ አልታሰቡም። 

ለተጨማሪ መረጃ ፣ ወደ ድርጣብያችን መሄድና አገናኙ ላይ ጠቅ በማድረግ ጠቅላላ 

የBWC መመርያችንን ማየት ትችላላችሁ። 

 

JTM:mam 


