HÃY TUÂN
THỦ LUẬT
PHÁP!
Các mục tiêu của Chương trình
Code Ranger
• Tăng hiệu quả thực thi pháp luật
Các công dân được huấn luyện sẽ nhận biết và
báo cáo chính xác các trường hợp vi phạm, duy
trì giá trị tài sản, chống tội phạm
• Tái thiết vùng lân cận
Tạo ra ý thức cộng đồng ở mỗi vùng lân cận,
khuyến khích trách nhiệm công dân, tăng niềm
tự hào vùng lân cận, đặt ra tiêu chuẩn cho sự
hoàn hảo
• Cải thiện nhà ở
Mang đến một cộng đồng ổn định, an toàn và
hấp dẫn hơn

Bạn có thể làm gì?

ỦY BAN THÀNH PHỐ

• Tự hào về vùng lân cận của mình
• Hiểu được các quy định của Thành phố
• Giữ tài sản của bạn không bị vi phạm …
nêu gương tốt
•Yêu cầu hàng xóm tuân thủ quy định khi bạn
thấy họ vi phạm
• Thông báo cho Ủy ban thành phố về các
trường hợp vi phạm tiếp diễn ở số:

Chương
trình

817-459-6777
Hãy tham gia!
Nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban thành phố là
tham gia, liên kết và bảo vệ các công dân của
Thành phố Arlington.
Cảm ơn sự hợp tác của bạn để giúp Arlington
ngày càng phát triển!

Để biết thêm thông tin,
vui lòng gọi số 817-459-6777
hoặc vào trang web của chúng
tôi tại www.arlingtontx.gov

Thành phố Arlington

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số
817-459-6777 hoặc vào trang web
của chúng tôi tại www.arlingtontx.gov
P.O. Box 90231 MS 63-0600
Arlington, Texas 76004-0231
Hiệu chỉnh tháng 11/2018

Code Ranger
“Cùng hợp tác để giúp Arlington
phát triển”

Hãy gọi số
817-459-6777

CHƯƠNG
TRÌNH
CODE
RANGER
Mục tiêu của Chương trình Code Ranger
Nhằm thúc đẩy các vùng lân cận lành mạnh thông
qua việc liên kết cộng đồng với các nguồn lực của
thành phố trong nỗ lực thiết lập và phát triển các
mối quan hệ tích cực giữa các công dân và Ủy ban
thành phố.

Các nhân tố chính của Chương trình
Code Ranger
Người tham gia chương trình Code Ranger (Tuân thủ
luật pháp) sẽ được huấn luyện về các trường hợp vi
phạm việc thực thi pháp luật thường gặp nhất nhằm
giúp các công dân nhận biết và báo cáo chính xác các
trường hợp vi phạm cho Ủy ban thành phố. Người
tham gia chương trình Code Ranger sẽ có cơ hội xây
dựng mối quan hệ với nhân viên pháp lý quận. Nỗ lực
này sẽ thúc đẩy và củng cố tinh thần tình nguyện cho
phép thành phố và các công dân cùng hợp tác để phát
triển các vùng lân cận ổn định, an toàn và có trách
nhiệm. Điều này sẽ được thực hiện thông qua:
• Các lớp đào tạo do nhân viên hành pháp phụ trách và
được tổ chức cùng với các chương trình Neighborhood
Academy, Neighborhood Summit và Citizen on Patrol
Training
• Đường dẫn truy cập vào email riêng của thanh tra quận
để tố giác các trường hợp vi phạm
• Phúc đáp riêng cho người tham gia chương trình Code
Ranger về mọi trường hợp vi phạm được tố giác thông
qua chương trình
• Thư mời họp hàng quý để gặp gỡ những người tham
gia chương trình Code Ranger và các thành viên quan
trọng khác

Khi bạn thông báo về mối lo ngại, chúng tôi
có thể hỗ trợ bạn tốt hơn nếu bạn cung cấp cho
chúng tôi địa chỉ cụ thể của trường hợp vi phạm.
Để tố giác trường hợp vi phạm, hãy gọi số 817-459-6777
hoặc gửi email đến code@arlingtontx.gov

Các trường hợp vi phạm luật pháp thường gặp
Các quy định của thành phố Arlington nhằm hỗ trợ mọi người trong quá trình biến những vùng lân cận của chúng ta
trở nên an toàn, ổn định và hấp dẫn. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn này có thể giúp giảm bớt nạn phá hoại của công,
chống tội phạm, duy trì giá trị tài sản và ngăn chặn sự xuống cấp đối với vùng lân cận của bạn.
Cỏ và Cỏ dại
Cỏ và cỏ dại cao quá 12 inch là trường hợp vi phạm. Chủ nhà
có trách nhiệm cắt cỏ ở lòng đường. Các sửa đổi đối với phong
cảnh không an toàn ở khu vực Nuisance
Ordinance bị ảnh hưởng bởi bệnh tật,
thương tật hoặc tử vong bao gồm cây, bụi
rậm, cây bụi, dây leo, bụi cây và lùm cây
trên mặt đất. Việc cắt xén giúp ngăn chặn
thiệt hại về cơ sở hạ tầng là bắt buộc.

Hàng rào đổ nát
Một hàng rào trong tình trạng đổ nát xiêu vẹo sẽ bị xem là rác. Quy
định này gồm các hàng rào đã bị xuống cấp và/hoặc mất các thành
phần cấu trúc, ở trong tình trạng tu sửa
không phù hợp vốn có thể gây ra mối lo
ngại về sức khỏe hoặc an toàn, đặt ở vị trí
không thích hợp hoặc không an toàn và gây
nguy hiểm đến khả năng chung sống của
vùng lân cận.

Rác và Xe rác
Mọi chiếc xe xuất hiện ở nơi riêng biệt
hoặc công cộng không thể hoạt động trong
vòng 30 ngày, bị hỏng hoặc tháo gỡ và
chưa được đăng ký hay cấp phép sẽ bị xem
là xe rác. Quy định này gồm xe dùng cho
mọi địa hình, tàu thuyền hoặc tàu lặn cá nhân. Các hạn chế về xe
đẩy, xe xẹp lốp và xe dùng để cất giữ hàng hóa cũng được bổ sung.

Kho chứa bên ngoài
Đồ đạc trong nhà, thiết bị, máy móc, dụng
cụ, thùng cáctông và thiết bj bảo dưỡng cỏ
không được cất giữ ở bên ngoài. Quy định
này cũng bao gồm mọi vật liệu xây dựng,
thùng, container, hộp hoặc phụ tùng ô tô đã qua sử dụng, xuống cấp
hoặc hoặc bị vứt bỏ. Củi phải được xếp cách mặt đất 12 inch.

Đậu xe
Xe hơi, tàu thuyền và xe giải trí phải được
đậu ở mặt đường nhựa hoặc bê tông ở sân
trước hoặc bên hông nhà.
Nhà ở mất vệ sinh
Phải giữ nhà ở không bị tích tụ rác rưởi, rác
thải và/hoặc các vật dụng linh tinh mất mỹ
quan vốn rất dễ gây mất vệ sinh, ô nhiễm
hoặc gây bệnh. Quy định này gồm nước dơ
trên nền đất hoặc trong chậu, những khu vực
tạo thành nơi ẩn nấp của loài gặm nhấm hoặc ký sinh trùng hay sinh
muỗi hoặc bất cứ điều kiện nào gây ô nhiễm cho người có cảm giác
bình thường do mùi khó chịu hoặc sự tích tụ phân và các chất thải.
Hình vẽ và chữ viết tường
Hình vẽ và chữ viết trên tường khiến vùng
lân cận và các khu thương mại trông kém
hấp dẫn và ảnh hưởng đến giá trị của tài
sản, doanh số của cơ sở kinh doanh và
hình tượng của cộng đồng. Hãy báo cáo
ngay các hình vẽ và chữ viết trên tường để giúp biến vùng lân cận
trở nên an toàn, ổn định và hấp dẫn hơn. Để được xóa nhanh miễn
phí các hình vẽ và chữ viết trên tường, hãy nộp “Đơn Xin Xóa Hình
Vẽ và Chữ Viết Tường”.

Bảng hiệu trái phép
Không được treo bảng hiệu trên các cột
hoặc đường dây truyền tải đang sử dụng.
Bảng hiệu phải được treo phía sau vỉa hè
và không nằm trong phạm vi mười (10)
foot tính từ mép lề đường.
Đổ rác quá sớm
Không được đổ rác và thùng rác trước 7 giờ
tối vào ngày trước ngày đổ rác hoặc sau 7
giờ sáng vào ngày đổ rác. Dịch vụ thu gom
rác lớn miễn phí ở lề đường bao gồm đồ đạc
và các vật dụng gia đình lớn khác sẽ được
cung cấp khi gọi số 817-317-2000.
Xe quá khổ
Xe dài quá 30 foot hoặc cao quá tám (8)
foot và có trọng tải trên 4.000 pound không
được phép đậu trong khu dân cư.
Nước tù
Nước ao tù có thể gây ra các nguy cơ sức
khỏe nghiêm trọng. Báo cáo ngay các trường
hợp nước tù ứ đọng. Nước ở hồ bơi được tháo
rút phải được thải vào hệ thống cống vệ sinh,
không được thải vào hệ thống cống nước mưa. Đảm bảo dọn sạch
nước tù trong nhà bạn nhằm giúp chống sinh muỗi.

