Chỉ lưu hành nội bộ:
Ngày nhận yêu cầu:
Ngày được cung cấp/gửi thư:
Ngày thông báo cho người đó nếu cần gia hạn
thêm:
Mã số/DL để đến nhận:
RMS staff ID#:

Yêu Cầu Báo Cáo Sự Việc
Gửi yêu cầu đến:

Sở cảnh sát San Francisco
Bộ phận quản lý báo cáo
1245 3rd Street, San Francisco, CA 94158-2102

Hoặc gửi email đến:

sfpd.records@sfgov.org

Không có yêu cầu pháp lý bắt buộc phải điền toàn bộ mẫu này. Tuy nhiên, một số cá nhân có quyền nhận được thêm thông tin theo
Bộ luật chính phủ tiểu bang California § 6254 (f). Thông tin thêm mà bạn cung cấp có thể giúp cho Sở cảnh sát xác định lượng thông
tin được cấp cho bạn.
Tên bạn:

__

Địa chỉ:
Thành phố, Tiểu bang, Mã zip:

_

Điện thoại liên hệ:

Email:

Mã số báo cáo của sở cảnh sát S.F.:

_
_

Tên của bên được liệt kê trong báo cáo, nếu không phải là người yêu cầu:

_____

_____________________________________________________________________________
Ngày sinh: Tháng

Ngày

Năm

Mối quan tâm của bạn đối với sự việc này:
________________

____

______
Loại sự việc:

_______

Ngày/giờ xảy ra sự việc:

________
________

Nơi xảy ra sự việc:
Xe cộ liên quan (Biển số xe/tình trạng/năm, hãng sản xuất, mẫu xe và màu xe):

Vui lòng cho biết bạn muốn nhận được báo cáo sự việc yêu cầu bằng cách nào. (Vui lòng đợi 10 ngày làm việc kể từ ngày
yêu cầu của bạn được xử lý):

 Thư tín Mỹ (Bắt buộc kèm theo một phong bì có dán tem với kích thước dành cho tài liệu pháp lý tự gửi để báo cáo của
bạn được xử lý).

 Email:
 Nhận tài liệu tại số 1245 3rd Street, 1st Floor, San Francisco, CA 94158, Thứ Hai-Thứ Sáu (8 giờ sáng - 5 giờ chiều),
đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ. Vui lòng gọi 415-575-7232 để xác nhận là báo cáo của bạn đã sẵn sàng cho bạn đến
nhận.

Tôi tuyên bố theo hình phạt về tội khai man theo luật pháp tiểu bang California rằng những thông tin nêu trên là đúng và chính
xác:
Chữ ký

Ngày

Lưu ý: BÁO CÁO VA CHẠM GIAO THÔNG PHẦN LỚN ĐƯỢC CHUẨN BỊ CHO CÁC HÀNH VI TUNG XE & BỎ CHẠY, LÁI XE KHI
SAY RƯỢU VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN. Một số báo cáo bị giới hạn và/hoặc không thể truy cập.
·
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