Panloob na Gamit Lang:
Petsa ng pagtanggap ng hiling:
Petsa ng pagbigay/pag-mail:
Petsa ng pag-abiso sa tao kung kailangan ang
extension:
ID/DL sa pagkuha:
# ng ID ng kawani ng RMS:

Kahilingan para sa Ulat sa Insidente
I-mail ang hiling sa:

San Francisco Police Department
Report Management Section
1245 3rd Street, San Francisco, CA 94158-2102

O i-email sa:
sfpd.records@sfgov.org
Walang legal nainaatas na punan nang buo ang form na ito. Subalit, may karapatan ang ilang mga indibiduwal na
makatanggap ng karagdagang impormasyon alinsunod sa Kodigo ng Pamahalaan ng California § 6254 (f). Mas marami
kang impormasyong ibigay ay maaaring makatulong sa Departamentong alamin ang dami ng impormasyong ibibigay sa
iyo.
Pangalan mo:
Address:
Lungsod, Estado, Zip
Numero sa Pakikipag-ugnayan:

Email:

# bg Ulat ng S.F. Pulis:
Pangalan ng Partidong Nakalista sa Ulat, kung hindi ang humihiling:
Petsa ng Kapanganakan: Buwan

Araw

Taon

__

Ang interes mo sa insidenteng ito:

Uri ng Insidente:
Petsa/Oras ng Pagganap:
Lokasyon ng Pagganap:
Sasakyang Naugnay (Lisensiya numero ng plaka/estado/taon, gawa modelo at kulay):

Pakisaad kung paano mo nais matanggap ang hiniling na ulat ng insidente. (Pahintulutan ang 10 araw ng
negosyo mula sa petsa ng hiling mo para maiproseso):

 U.S. Mail (Mandatoryong magkaroon ng self-addressed na legal sized na may selyong sobre para
maproseso ang ulat mo).

 Email:
 Kunin mula sa 1245 3rd Street, 1st Floor, San Francisco, CA 94158, Lunes-Biyernes (8:00am – 5:00pm),
sarado tuwing katapusan ng linggo at pista opisyal. Mangyaring tumawag sa 415-575-7232 para kumpirmahin
na ang ulat mo ay handa nang makuha.

Aking dinedeklara sa ilalim ng multa ng perjury sa ilalim ng batas ng Estado ng California na ang nauna ay totoo at
tama:

Lagda

Petsa

Tandaan: ANG MGA ULAT SA BANGGAAN SA TRAPIKO AY PANGUNAHING NAKAHANDA PARA SA HIT & RUN,
PAGMAMANEHO HABANG LASING AT MGA KASO NG PERSONAL NA PINSALA. Ang ilang ulat ay limitado at/o hindi maaaccess.
·
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