
Dự Luật B là tu chính hiến chương để cho phép lập một ủy ban độc lập dưới quyền

lãnh đạo của cộng đồng về hoạt động của cảnh sát. Nếu 51% người dân San Diego bỏ
phiếu để thông qua Dự Luật vào tháng 11 này, nó sẽ thay đổi Hiến chương Thành phố
để cho Ban Đánh giá Cộng đồng về Hoạt động của Cảnh sát hiện tại sẽ giải tán, và

được thay thế với một Ủy ban về Hoạt động của cảnh sát. Ủy ban độc lập sẽ có các

thành viên do Hội đồng thành phố bổ nhiệm. Ủy ban mới sẽ có nhân viên riêng,

quyền trát đòi hầu tòa và quyền điều tra hành vi sai trái của cảnh sát, xem xét các

khiếu nại đối với các sĩ quan và đưa ra các khuyến nghị về kỷ luật với cảnh sát, các

chính sách của cảnh sát và việc tuân thủ pháp luật của Sở Cảnh sát.

https://www.sdvote.com/content/dam/rov/en/election/4182-Nov-2020/Measures/Measures_Nov_3_2020.pdf
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Ủy ban mới này nói về nhu cầu của cộng đồng San

Diego đối với trách nhiệm và tính minh bạch của các

cảnh sát. Mid-City CAN’s Youth Council (Hội đồng

Giới Trẻ của Mid-City CAN) đã tham gia cùng San

Diegans for Justice (Người Dân San Diego Vì Công Lý)

trong cuộc đấu tranh đòi hỏi trách nhiệm từ cảnh sát

bởi vì điều quan trọng là Cộng đồng Da đen, Bản địa,

và cộng đồng da màu của chúng ta tham gia vào các

thay đổi có hệ thống và cải cách cảnh sát. Những giới

trẻ và cộng đồng của chúng ta xứng đáng có được một

thế giới có thể tái hình dung về sự an toàn của công

chúng và cộng đồng lành mạnh. Chúng tôi thừa nhận

rằng ủy ban độc lập này sẽ không giải quyết sự bạo

hành của cảnh sát, nhưng trong khi chúng tôi tháo rời

hệ thống, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những người bị
ảnh hưởng bởi các hệ thống hiện tại  sẽ có công lý.

LÀM THẾ NÀO ỦY BAN ĐỘC LẬP NÀY CÓ THỂ
NÂNG CAO VIỆC CẢI CÁCH CẢNH SÁT?

Mặc dù Ban Xét Duyệt Cộng Đồng hiện tại có thể đưa

ra các khuyến nghị cho Thị trưởng và Sở Cảnh sát

San Diego, ủy ban mới này sẽ có quyền tạo ra một

ảnh hưởng quan trọng hơn đối với các vấn đề chính

sách. Ủy ban mới sẽ có khả năng xem xét và đánh giá

các chính sách, thủ tục, thông lệ và hành động của Sở
Cảnh sát San Diego và có cố vấn pháp lý độc lập sẽ
làm việc với các nhà điều tra độc lập và các nhà phân

tích chính sách độc lập.

AI CÓ THỂ BỎ PHIẾU?

Những cử tri đã đăng ký (trên 18 tuổi) sống tại các

Quận 1-9 của Thành phố San Diego.

LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA CÓ THỂ ĐẢM BẢO RẰNG ỦY

BAN ĐỘC LẬP NÀY SẼ DO CỘNG ĐỒNG LÃNH ĐẠO?

QUÁ TRÌNH TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG ĐÃ KÉO DÀI

BAO LÂU?
San Diegans for Justice (Người Dân San Diego Vì

Công Lý) đã đệ trình cho sự thay đổi hiến chương

vào năm 2019 và đã đặt nó vào cuộc bỏ phiếu tháng 11

năm 2020 vào tháng 7 năm 2020 này.

Sau khi dự luật bỏ phiếu được thông qua, Mid-City

CAN’s Youth Council (Hội đồng Giới Trẻ của Mid-City

CAN) và San Diegans for Justice (Người Dân San Diego

Vì Công Lý) sẽ mời các thành viên cộng đồng tham gia

trong quá trình xây dựng sắc lệnh. Quá trình này sẽ là

một nơi không gian mà các thành viên cộng đồng sẽ
có tiếng nói về cách các chỗ ngồi sẽ phản ánh thế nào

cho cộng đồng mà họ sẽ phục vụ. Sau khi một sắc lệnh

được Hội đồng Thành phố thông qua, Hội đồng Thành

phố sẽ bổ nhiệm các thành viên mới và giám đốc điều

hành.

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU BẠN KHÔNG BỎ PHIẾU CHO DỰ
LUẬT B VÀ NÓ KHÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA VÀO THÁNG

11 NĂM 2020 NÀY?

Hội đồng Xét Duyệt Cộng đồng hiện tại sẽ ở lại và

hành vi sai trái của cảnh sát và sự bạo hành của cảnh

sát sẽ được điều tra nội bộ.
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