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AT T I T U D E C O U N T S

Sở Cảnh Sát Nam Úc quyết tâm và nỗ lực cung cấp dịch vụ có phẩm chất
cao nhất cho dân chúng và cho cả các nhân viên của chúng tôi

Khi có ai cần dịch vụ, chúng tôi
sẽ:
Cung cấp dịch vụ một cách lịch sự, nhã nhặn và với sự
tôn trọng:
• Đối xử với mọi người một cách nhã nhặn và với sự tôn
trọng
• Lắng nghe và coi trọng nỗi quan ngại của người khác
• Tỏ sự quan tâm và biết trấn an
• Cư xử lịch thiệp và biết chú ý đến nhu cầu người khác
• Chỉ dẫn hợp lý và cặn kẽ
• Biết sẵn sàng giúp đỡ
Hành xử một cách chuyên nghiệp khi bắt đầu một cuộc
tham vấn:
• Giải thích về phương cách đối phó với vấn đề
• Cung cấp số hồ sơ hoặc nhân sự liên lạc
• Bảo đảm rằng mọi vấn nạn đều được chuyển đến những
nhân sự liên hệ
• Giải thích về quá trình làm việc tiếp theo đó
• Giải thích một cách tích cực và thực tế về những điều cảnh
sát có thể và không thể làm được, bao gồm một lịch trình
thực tế về thời gian thực hiện
Điều hành một cuộc điều tra hoặc một quá trình:
• Điều tra hoặc thực hiện quá trình một cách đầy đủ và toàn
diện
• Tái xét việc điều tra hoặc quá trình và dựa theo đó để
quyết định tiếp tục hoặc kết thúc công việc
Thông báo tin tức về diễn biến công việc
• Cho biết về cách thức, địa điểm và thời hạn sẽ liên lạc để
thông báo tin tức

Đối với những tội phạm, nghi 
can hoặc nhân sự đang trực 
thuộc thẩm quyền cảnh sát,
chúng tôi sẽ:
Hành xử theo đúng tình huống:
• Hành xử vô tư và chuyên nghiệp
• Đối xử công bằng với mọi người
• Tôn trọng nhân phẩm
• Tuân hành các yêu cầu luật pháp và luân lý khi tiến hành
điều tra hoặc thực hiện quá trình
Cung cấp tin tức
• Tạo điều kiện để nhân sự liên hệ có thể thực hiện quyền lợi
của họ
• Tùy theo hoàn cảnh, thông báo cho nhân sự liên hệ biết về
các giai đoạn của quá trình làm việc
• Cung cấp tài liệu theo đúng các quy trình luật pháp
• Thực hiện quá trình thông tư tội phạm vào thời điểm thích
hợp

