CÂU LẠC BỘ DÂN SỰ BINGLEWOOD, INC.
Câu hỏi thường gặp Achương trình tuần tra hợp đồng phó cảnh sát
kinh phí từ Quận Harris và 20% từ Thành phố Houston. Số tiền còn lại phải được
huy động bằng vé, bảo hành, v.v.

Chương trình tuần tra hợp đồng phó cảnh sát là gì?
Đó là một chương trình theo đó một cộng đồng / khu phố, vv trả tiền cho Phó
Cảnh sát trưởng của riêng mình để tuần tra khu phố trong 40 giờ mỗi tuần vào
những ngày và thời gian được cộng đồng lựa chọn.

Tôi sống ở Khu vực 1 -- không phải Khu 5 -- vậy khu vực của tôi cũng sẽ được tuần
tra chứ?

Điều gì xảy ra khi cấp phó của chúng tôi không tuần tra?

Vâng, tất cả Binglewood sẽ được tuần tra bao gồm cả những Khu vực nằm trong
Khu vực một nằm ở phía đông Hollister và phía tây Peppermill.

Chương trình Tuần tra cung cấp hỗ trợ 24/7. Công dân trong khu phố hợp đồng có
thể gọi một số đặc biệt và nhận được sự giúp đỡ trực tiếp từ Khu vực Five
Constable gần đó bất cứ lúc nào trong ngày hay đêm.

Các khoản thanh toán chương trình constable sẽ được giữ tách biệt với các khoản
phí Civic Club?

Thời gian trả lời trung bình là bao nhiêu?

Có. Các quỹ chương trình tuần tra của Phó Cảnh sát trưởng sẽ được duy trì trong
một tài khoản ngân hàng riêng biệt. Các khoản phí của Civic Club sẽ không được
sử dụng để tài trợ cho chương trình này.

3-5 phút.
Giá bao nhiêu?

Ai sẽ quản lý chương trình?

Thời gian hợp đồng bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và chi phí $ 85,000 mỗi năm cho
toàn bộ khu phố. Cư dân Binglewood đang được yêu cầu đóng góp ít nhất 250 đô
la cho mỗi hộ gia đình. Càng nhiều nhà trả tiền, chi phí sẽ càng giảm cho tất cả mọi
người.

Binglewood Civic Club, Inc. vì nó là một công ty Texas và sẽ là bên chịu trách nhiệm
theo hợp đồng với Precinct 5.
Nếu thu thập đủ tiền để cho phép Binglewood ký hợp đồng với Khu vực 5, khi nào
chúng ta có thể mong đợi thấy một cảnh sát tuần tra khu phố của chúng ta?

Tôi đã trả tiền cho cảnh sát để tuần tra thuế của tôi chưa?

Sớm nhất là ngày 1 tháng 10 năm 2022. Thời gian hợp đồng là một năm và kéo dài
đến tháng 9 năm 2023.

Không. Thuế của bạn trả cho các đại biểu để tuần tra các công viên quận, phục vụ
các lệnh dân sự và hình sự và làm việc bí mật. Bộ phận Tuần tra nhận được 30%
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Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi trả tiền và hàng xóm của tôi thì không?

Cảnh sát tuần tra có được phép phát hành vé không?

Chúng tôi nhận ra rằng một số hàng xóm của chúng tôi có thể không đủ khả năng
đóng góp đầy đủ vào thời điểm này. Do đó, nó sẽ không quan trọng, TRỪ KHI toàn
bộ Phần hoặc một số khối không phải trả gì. Khu vực 5 sẽ không bao gồm các khối
hoặc phần này trong quy trình "mã hóa địa lý" xác định địa chỉ nào trong khu phố
đăng ký chương trình. Các khối hoặc phần này sẽ cần phải tiếp tục dựa vào các
dịch vụ điều phối HPD.

Có. Một phó cảnh sát tuần tra Binglewood sẽ được phép đưa ra các trích dẫn giao
thông cũng sẽ giúp hạn chế các vi phạm như chạy Biển báo dừng và chạy quá tốc
độ.
Thay vào đó, tôi có thể thanh toán hàng tháng không?
Có. Chúng tôi sẽ chấp nhận thanh toán hàng tháng thông qua PayPal trong sáu (6)
tháng hoặc $ 41,67 / tháng.

Chúng ta sẽ có chương trình trong bao lâu?
Chương trình được tái tạo mỗi năm. Hy vọng rằng, khi khu phố được hưởng lợi
từ việc giảm tội phạm, cư dân sẵn sàng tiếp tục tham gia. Nếu nó không có lợi cho
chúng ta, thì chúng ta sẽ không gia hạn.
Tôi sẽ lấy lại tiền của mình nếu chúng tôi không huy động đủ tiền để trả cho
chương trình?
Có. Nếu không thu đủ tiền trước tháng 10, Binglewood Civic Club, Inc. sẽ trả lại séc
của bạn, không được tiết lộ và tất cả các khoản thanh toán PayPal sẽ được hoàn
trả.
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