Цагаач иргэдтэйгээ итгэлцлээ бэхжүүлэх Арлингтон мужийн амлалт
I. Туйлын зорилго
Бид муж дахь үндэс угсаа, арьс өнгө, хэлний олон янз байдал бол Арлингтон мужийн бат
бэх байдлын үндэс гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Бидний алсын хараа бол иргэн бүр үнэ
цэнтэй бөгөөд бүгд хамтдаа хөгждөг ээлтэй, хүртээмжтэй нийгмийг бүтээх билээ. Манай
муж цагаачлал ба иргэншлийн төлөвийг үл харгалзан бүх оршин суугчдынхаа эрхийг
хамгаалах мөн Арлингтон дахь хүн бүр эдийн засагт тэгш эрхтэй оролцох боломжийг хангах
үүрэг хүлээсэн. Бид одоогийн мөрдөж буй мужийн бодлогыг дахин батлах, иргэдийн эрүүл
мэнд, аюулгүй байдал, халамж, хамгаалалтыг сайжруулах ба тэдний хуваалцсан мэдээллийг
холбооны цагаачлалын албаныханд мэдээлэх вий гэсэн айдасгүйгээр цагаач иргэдийн
мужийн тэтгэмж, үйлчилгээнд хамрагдах баталгааг хангах замаар итгэлцлийг бий болгох нь
чухал үйл хэрэг гэж үзэж байна. Холбооны засгийн газар дангаараа хариуцдаг холбооны
цагаачлалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд Арлингтон мужийн нөөцийг ашиглах нь зохисгүй
юм. Муж нь Цагаачлал ба гаалийн албатай (ICE) мөн Холбооны цагаачлалын бусад албаны
хүмүүстэй хамтран ажиллахыг шаарддаг холбооны болоод мужийн бүх дүрэм журмыг,
түүнчлэн мужийн хамтын ажиллагаа эсвэл арга хэмжээ авахыг шаарддаг шүүхийн
захирамж, зарлан дуудах бичгийг дагаж мөрдөх ба Арлингтон мужийн цагдаагийн газрын
удирдамжийн бодлогын 523.04 (II.B хэсэгт тайлбарласан)-д зааснаас бусад тохиолдолд
хожим цагаачлалын асуудлыг хэрэгжүүлэхэд ашиглаж болох хувийн мэдээллийг
хуваалцахыг хязгаарлах болно.
II. Нууцлалыг хамгаалах стандарт ба олон нийтийн итгэлцлийг нэмэгдүүлэх
A. Мэдээллийг авах хүсэлт гаргах, хандах, задруулахыг хориглоно
1. Иргэншил ба цагаачлалын төлөв. Зөвхөн дараах тохиолдолд ажилтнууд мужийн бүртгэлд
мэдээлэл авах хүсэлт гаргах, бүртгэх ба хандах эсвэл хувь хүний иргэншил ба цагаачлалын
төлөвийг аливаа хүн, аж ахуйн нэгжид ил болгох эрхтэй байна. Үүнд:
(а) холбогдох муж улсын эсвэл холбооны хууль тогтоомж, шүүхийн захирамж,
шүүхийн шийдвэр эсвэл зарлан дуудах бичгийн дагуу арга хэмжээ авах шаардлагатай эсвэл
“[n]Холбооны, муж улсын эсвэл орон нутгийн хуулийн бусад заалтаас үл хамааран
Холбооны, муж улсын эсвэл орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, албан тушаалтан
нь аливаа хувь хүний харьяалал, цагаачлалын төлөвийн талаарх хууль ёсны болон хууль бус
мэдээллийг аливаа төрийн байгууллага, албан тушаалтан Иргэншил, цагаачлалын албанд
илгээх, хүлээн авахыг ямар нэгэн байдлаар хязгаарлах эсвэл хориглож болохгүй” хэмээн
АНУ-ын хуулийн 8-р хэсэг § 1373(a)-д заасныг дагаж мөрдөх үед
эсхүл (б) тухайн хувь хүн эсвэл түүний асран хамгаалагчийн зөвшөөрөлтэй бол.
2. Энэхүү Итгэлцлийн бодлогын ямар ч зүйлийг холбооны хуультай зөрчилдсөн гэж
тайлбарлаж болохгүй.
Б. Хууль сахиулах
Арлингтон муж нь зөвхөн Холбооны засгийн газар л холбооны цагаачлалын тухай хуулийн
хэрэгжилтийг хариуцдаг бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэхэд Арлингтон мужийн нөөцийг ашиглах
нь зохисгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа ба Арлингтон мужийн цагдаагийн газрын
удирдамжийн бодлогын 523.04-д зааснаас бусад тохиолдолд Гадаадын иргэний асуудал
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эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллах болно.
• Тухайн хүний цагдаад мэдүүлэг өгөх, цагдаа ба олон нийт хамарсан үйл ажиллагаанд

•
•
•

оролцох эсхүл бусад тохиолдолд цагдаагийн үйлчилгээнд хамрагдах эрх нь иргэншил ба
цагаачлалын төлөвөөс хамаарахгүй бөгөөд дээр II.A хэсэгт заасны дагуу тэдний цагаачлалын
төлөвийг авах хүсэлт гаргах, бүртгэх, хандах боломжгүй.

Арлингтон муж нь зөвхөн тухайн хүний цагаачлалын төлөвийг тодорхойлох
зорилгоор хянах, саатуулах, ярилцлага хийх, мөрдөн байцаах ажиллагаа
явуулдаггүй.
Арлингтон муж нь Холбооны цагаачлалын тухай хуулийг хэрэгжүүлдэггүй ба
Цагаачлал ба гаалийн албаны ( ICE) үйл ажиллагаа дахь АНУ-ын Олон нийтийн
дипломат харилцааны зөвлөх хорооны (ACPD) оролцоо нь тодорхой хувь хүн эсвэл
хувь хүнийг баривчлан эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн эсвэл Арлингтон мужийн
цагдаагийн газрын удирдамжийн бодлогын 523.04-д заасан стандарт, журмыг дагаж
мөрдсөн тохиолдолд хязгаарлагддаг.

В. Гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн байгууллагын үйл ажиллагаанд мужийн нөөцийг
ашиглахыг хориглоно
Арлингтон мужийн цагдаагийн газрын удирдамжийн бодлогын 523.04-д зааснаас бусад
тохиолдолд ажилчид цагаачлалын албаны ажилчдад аливаа хувийн шинж чанартай
мэдээлэлд нэвтрэх боломж олгохын тулд Мужийн нөөцийг (байгууламж, тоног төхөөрөмж,
гар утас, оффисын хэрэгсэл, радио, цахим шуудан, мэдээллийн сан, ажилтны ажил үүргээ
гүйцэтгэх цаг гэх мэт) ашиглах ёсгүй.
Г. Иргэншил ба цагаачлалын төлөвт тулгуурлан заналхийлэл, болзолт үйлдэл хийхийг
хориглоно
Ажилчид хэнийг ч иргэншил ба цагаачлалын төлөвөөр, жинхэнэ буюу хүлээн
зөвшөөрөгдсөн, эсвэл тухайн хүний гэр бүлийн гишүүний жинхэнэ буюу хүлээн
зөвшөөрөгдсөн иргэншил ба цагаачлалын төлөвөөр нь заналхийлэх, албадах, айлган
сүрдүүлэх ёсгүй. Ажилчид муж улсын болон холбооны хууль тогтоомж эсхүл шүүхийн
шийдвэрт зааснаас бусад тохиолдолд мужийн тэтгэмж, боломж, үйлчилгээг олгохдоо
жинхэнэ буюу хүлээн зөвшөөрөгдсөн иргэншил ба цагаачлалын төлөвтэй холбон нөхцөл
тавих ёсгүй.
Д. Гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн байгууллагын тусламж
Ажилчид холбогдох муж улсын эсвэл холбооны хууль тогтоомж, шүүхийн захирамж,
эрүүгийн шүүхийн шийдвэр эсвэл мужийн прокурорын хүчин төгөлдөр гэж үзсэн зарлан
дуудах бичигт зааснаас бусад тохиолдолд гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн
байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцох эсвэл тусламж үзүүлэх ёсгүй.
Е. Холбооны бүртгэлийн үйл ажиллагаанд оролцохыг хориглоно
Иргэншил, цагаачлалын төлөв, арьсны өнгө, үндэсний болон угсаатны гарал үүсэл, хэлний
мэдлэг, хүйс, хүйсийн баримжаа, бэлгийн чиг баримжаа, шашин шүтлэг, хөгжлийн
бэрхшээл, нас зэрэгт суурилсан хувь хүмүүсийг бүртгэх шаардлагатай холбооны
хөтөлбөрийг мөрдөн шалгах, хэрэгжүүлэхэд туслахын тулд мужийн ямар ч нөөцийг ашиглах
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ёсгүй. Муж нь буцалтгүй тусламж авах болзол хангах, буцалтгүй тусламжийн нөхцөл болон/эсвэл

гэрээ хэлэлцээрт нийцэж буйг баталгаажуулахын тулд холбогдох муж улсын/холбооны
агентлагуудад гэрчилгээ олгох зорилгоор мэдээлэл цуглуулж, нэгтгэж болох боловч ийм гэрчилгээ
нь тодорхой хувь хүнийг таниулах эсвэл хувийн мэдээллийг задруулахгүй.

IV. Олон нийтийн үйлчилгээ авах
Арлингтон муж нь бүх оршин суугчдадаа олон нийтийн үйлчилгээ, байгууламжийг тэгш
хүртээмжтэй хангана.
• Арлингтон муж нь Холбооны болон Муж улсын хуульд зааснаас бусад тохиолдолд
мужийн засгийн газрын үйлчилгээнд хамрагдахын тулд хууль ёсны оршин суугч
гэдгээ нотлох баримт шаардахгүй ба уг нотлох баримтуудад: орон нутгийн цагдаа,
гал түймэр, түргэн тусламжийн үйлчилгээ, цэцэрлэгт хүрээлэн, амралт зугаалга,
номын сан, Арлингтоны настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төв,
санхүүгийн яаралтай тусламж, Арлингтоны эмнэлэг, сэтгэцийн эрүүл мэндийн төв,
асрамж сувилал, хоол хүнс, хоргодох байр, боловсролын болон мансууруулах
бодисын хэрэглээний төв зэрэг багтана. Холбооны санхүүжилттэй зарим хөтөлбөр,
үйлчилгээнд хамрагдах шаардлагыг хангахын тулд хууль эрх зүйн баримт бичгийг
шаарддаг
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