
 

Báo Cáo Hàng Quý – Quý 4 2021 

Điều Tra Hợp Thời  

Thỏa Thuận Hoà Giải (Settlement Agreement) với Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (United States 
Department of Justice) yêu cầu các cuộc điều tra về hành vi sai trái của cảnh sát phải được 
hoàn thành trong vòng 180 ngày. IPR có các mục tiêu nhỏ hơn trong vòng 180 ngày cho mỗi 
giai đoạn của cuộc điều tra. Thành Phố đã không tuân thủ phần này của Thỏa Thuận Hoà Giải 
vào năm 2020. Các báo cáo hàng quý của IPR sẽ bao gồm bản cập nhật về tính hợp thời khi 
chúng tôi làm việc để trở lại tuân thủ phần này của Bên Thỏa Thuận.  

IPR đã giữ lại một vụ việc để điều tra trong Quý 3, vụ việc này vẫn còn mở và dưới 180 ngày. 
Nó sẽ được thêm vào biểu đồ khi đóng hồ sơ trong các quý trong tương lai. Không có vụ việc 
nào được báo cáo trong quý cuối cùng của năm 2021 đã được mở cho điều tra của IPR. 

Vụ việc vẫn còn mở từ Quý 3 
 

 
 

Mỗi giai đoạn của cuộc điều tra đều có mục tiêu về tính hợp thời của riêng nó. IPR chịu trách nhiệm 
cho việc tiếp nhận cuộc điều tra (mục tiêu 14 ngày) và giữ lại một số trường hợp để điều tra đầy đủ 
(mục tiêu 70 ngày). Số ngày trung bình cần để hoàn thành một cuộc điều tra đầy đủ đã giảm kể từ 
mức cao nhất vào giữa năm 2020 và duy trì ở mức 70 trong hai quý qua. 

Giai đoạn điều tra của vụ việc vẫn còn mở từ Quý 3 đã được hoàn thành trong 70 ngày và được đưa 
vào biểu đồ giai đoạn.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Các Vụ Xả Súng Liên Quan Đến Sĩ Quan Mới và Những Cái Chết Trong Khi Bị 
Giam Giữ 

Có hai vụ xả súng liên quan đến sĩ quan trong quý 4 năm 2021. Một vụ tử vong. 

Brandon L. Keck bị bắn chết vào ngày 6 tháng 12 năm 2021 sau khi có báo cáo về một nghi 
phạm có vũ trang thực hiện hành vi cướp xe trên xa lộ I-5. 

Joshua W. Degerness bị bắn vào ngày 11 tháng 12 năm 2021 sau khi cố gắng dừng giao 
thông dẫn đến tai nạn từ một kỹ thuật can thiệp khi truy đuổi. Degerness bị buộc tội Cố Ý Giết 
Người  ở Cấp Độ Thứ Hai (Attempted Murder in the Second Degree), Cố Ý Tấn Công  ở Cấp Độ 
Thứ Nhất (Attempted Assault in the First Degree) , Sử Dụng Vũ Khí Trái Phép (Unlawful Use of 
a Weapon), Tội Sở Hữu Súng (Felon in Possession of a Firearm), và Cố Ý Trốn Tránh (Attempt 
to Elude) (bằng xe). 

Cập Nhật và Phát Hành 

• Các trang tổng quan trực tuyến cập nhật của IPR về các khiếu nại 
(https://www.portland.gov/ipr/đồ thị/cảnh sát-sai phạm-khiếu nại-0) và cáo buộc 
(https://www.portland.gov/ipr/charts/cảnh sát-sai phạm-các cáo buộc-3).  

 

https://www.portland.gov/ipr/charts/police-misconduct-complaints-0)
https://www.portland.gov/ipr/charts/police-misconduct-allegations-3

