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23 ਜੁਲਾਈ, 2021 

ਓਲ ਿੰਪੀਆ-ਅੱਜ, ਹਾਉਸ ਪਬਲ ਕ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਰੋਜਰ ਗੁਡਮੈਨ (ਡੀ-ਲਕਰਕ ੈਂਡ) ਅਤੇ ਲਬੱ  ਸਪਾਾਂਸਰ ਪਰਤੀਲਨਧੀ  

ਜੈਸੀ ਜੌਹਨਸਨ (ਡੀ-ਫੈਡਰ  ਵੇ) ਦੇ  ਾਗ ੂਹੋਣ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲ ਖ ੇਲਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ HB 1310. 

“ਪੁਲ ਸ ਦੇ ਦੁਰਲਵਹਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂਿੰ  ੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਦਿੰਦ ੇਹੋਏ, ਲਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾ  

ਵਾਲ ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਲਵੱਚ ਪੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਲਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ  ਈ ਲਬੱ ਾਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਲਬੱ ਾਾਂ ਦਾ ਉਦੇ  ਅਫਸਰ 

ਲਵਵਹਾਰ  ਈ ਸਪ ਟ ਉਮੀਦਾਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ  ਈ ਲਮ  ਕੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਤਾਕਤ, ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਦੀ 

ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਰਤੋਂ  ਈ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਰੇਖਾ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਪਰਣਾ ੀਗਤ ਤਬਦੀ ੀ ਲ ਆਉਣ  ਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ 

ਪਾਰਦਰ ਤਾ ਦੀਆਾਂ ਪਰਣਾ ੀਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਾਗ ੂਕਰਨਾ ਹੈ। HB 1310 ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਾਜਬ ਦੇਖਭਾ  ਦੀ ਲਡਉਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੀ-

ਐਸਕੇ ੇ ਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਲਵਕ ਪਾਾਂ ਨੂਿੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲ ਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਜ਼ਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ 

ਤਬਦੀ ੀ  ੋਕਾਾਂ ਦੇ ਲਸੱਧੇ ਜਵਾਬ ਲਵੱਚ ਹ,ੈ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਜੌਨ ਟੀ ਲਵ ੀਅਮਜ਼ ਜਾਾਂ ਮੈਨੁਅ  ਐਲ ਸ, ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ 

ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲ ਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਜਾਨਾਾਂ ਗੁਆਈਆਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂਿੰਨ ਡੀ-ਐਸਕੇ ੇ ਨ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਸਿੰ ੋਲਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਲਜਸਦੀ ਪੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਇਸ ਵੇ ੇ ਲਸਖ ਾਈ ਲਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਕ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਨਤ I-940 ਦੁਆਰਾ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ 

ਲਗਆ ਹੈ। 

“HB 1310 ਤੋਂ ਪਲਹ ਾਾਂ, ਅਫਸਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਲਕਸ ੇਲਗਰਫਤਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਾਗ ੂਕਰਨ  ਈ  ੋੜੀਂਦੀ ਲਕਸ ੇਵੀ ਮਾਤਰਾ ਲਵੱਚ ਬ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਨ  ਈ ਅਲਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਲਵੱਚ  ਕਤੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦਿੰਡ ਸਨ।  ਇਕਸਾਰ, ਰਾਜ ਲਵਆਪੀ 

ਲਮਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ  ਈ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਲਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਲਖਆ ਨੂਿੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਲਵੱਚ ਕਾਨੂਿੰਨ 

ਲਵੱਚ ਸਿੰ ੋਲਧਤ ਕਰਨ  ਈ ਕਾਨੂਿੰਨ  ਾਗ ੂਕਰਨ ਲਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾ ਾਾਂ ਨਾ  ਨੇਲੜਓਂ ਕਿੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਲ ਿੰਗਟਨ ਫਰੈਟਰਨ  ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਪੁਲ ਸ ਦਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਨੂਿੰਨ' ਤੇ ਸਥਾਈ ਸਲਹਯੋਗ  ਈ 

ਧਿੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਾਂਗ।ੇ  HB 1310 ਇਹ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਲਕ ਸਰੀਰਕ  ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਜਬ 

ਦੇਖਭਾ  ਦਾ ਇੱਕ ਲਮਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਮਆਰ  ਈ ਅਲਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂਿੰ  ੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਡੀ-ਐਸਕੇ ੇ ਨ 

ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਉਸ ਲਵਅਕਤੀ ਦੀਆਾਂ ਲਵ ੇ ਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ  ਰਤਾਾਂ 'ਤੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਲਜਨ੍ਾਾਂ' ਤੇ 

ਬ   ਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਲਕਸ ੇਨੂਿੰ ਲਹਰਾਸਤ ਲਵੱਚ ਲ ਆਉਣ  ਈ  ੋੜੀਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀ-ਐਸਕੇ ੇ ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪੁਲ ਸ ਸਿੰਭਾਵਤ ਅਸਲਥਰ ਸਲਥਤੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਫੈ ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਾਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱ   ੱਭ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਾਾਂ  ੋਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾ  ਜੋ ਮਾਨਲਸਕ ਜਾਾਂ ਲਵਵਹਾਰਕ ਲਸਹਤ ਸਿੰਕਟ ਨਾ  ਪੀੜਤ ਹਨ। 

“ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਾਂ ਲਕ ਕਾਨੂਿੰਨ  ਾਗੂ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਸਮਾਾਂ  ੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਦ ਾਅ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ 

ਪੁਲ ਸ ਅਲਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ ੈਕ ਐਂਡ ਬਰਾਉਨ ਭਾਈਚਾਲਰਆਾਂ ਲਵੱਚ ਬਹੁਤ ਲਜ਼ਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1310&Year=2021&Initiative=false


ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਲ ਿੰਗਟਨ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ HB 1310 ਦਾ ਉਦੇ  ਸਾਡ ੇਸਮਾਜਾਾਂ ਲਵੱਚ 

ਪੁਲ ਸ ਦੇ ਪਰਦਰ ਨ ਨੂਿੰ ਬਦ ਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਧਕਾਰੀ ਪਲਹ ਾਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਨੂਿੰਨ ਲਵੱਚ ਸਿੰਕੇਤਕ ਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਦੀ ਪਾ ਣਾ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। HB 1310 ਸਾਰੇ ਅਲਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਉਸੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਉੱਚ ੇਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

“ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਸ ਅਲਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਵੀਆਾਂ ਹੱਦਾਾਂ ਬਾਰ ੇਹਾ  ਹੀ ਦੇ ਪਰ ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਲਚਿੰਤਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਾਂ, ਇਨਵੌ ੈਂਟਰੀ 

ਟਰ ੇਟਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਲਹਤ, ਉਨ੍ਾਾਂ  ੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ ਲਵਹਾਰਕ ਲਸਹਤ ਸਿੰਕਟ ਲਵੱਚ ਫਸਣ  ਈ ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। HB 

1310 ਨੇ ਇਨਵੌ ੈਂਟਰੀ ਟਰ ੇਟਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਵੱਚ ਸਧੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਨ ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅਮ  ਕਾਨੂਿੰਨ  ਾਗ ੂਕਰਨ ਦੀ 

ਲਵਵਹਾਰ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਲਸਹਤ ਕਾ ਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂਿੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦ ੇਉ ਟ, ਐਚਬੀ 1310 ਅਤੇ 

ਇਸ ਸੈ ਨ ਲਵੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਾਨੂਿੰਨਾਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤਰੀਲਕਆਾਂ ਨਾ  ਦਖ  ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੰਦ, ਲਸਖ ਾਈ 

ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਵਧਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਵਨਾ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇ ਾਜ ਨੂਿੰ ਤਰਜੀਹ ਲਦਿੰਦ ੇਹਨ। ਨਵੇਂ 

ਕਾਨੂਿੰਨ ਲਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਫਸਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਾਂ ਕਾ ਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿੰਨਣਾ ਹੈ ਲਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ 

ਕਾਨੂਿੰਨ  ਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ ਆਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। 

“ਸਾਨੂਿੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਲਕ ਸਮਰਲਪਤ  ੋਕ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕਾਨੂਿੰਨ  ਾਗ ੂਕਰਨ ਲਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਸਾਡ ੇਸਮਾਜ ਲਵੱਚ ਹਰ ਲਕਸ ੇਨੂਿੰ ਉਹ 

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਲਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ  ਲਜਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਰਖੱਦ ੇਹਨ, ਨੂਿੰ ਘਟੱ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂਿੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਸ ਮਖੁੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰ  ਨਾ  ਲਮ  ਕੇ ਕਿੰਮ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਲਨ ਲਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਲਕ ਕਾਨੂਿੰਨ  ਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ ਆਾਂ ਨੂਿੰ ਕਾਨੂਿੰਨ ਨੂਿੰ ਲਕਵੇਂ  ਾਗ ੂਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰ ੇ

ਸਪੱ ਟ ਮਾਰਗਦਰ ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾ ੇ 2022 ਦੇ ਲਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸ ੈਨ ਤੋਂ ਪਲਹ ਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨਾਜੁ਼ਕ ਮੁੱਲਦਆਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਲਦ ਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾ ੀਆਾਂ ਲਧਰਾਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਮਿੰਗਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਾਂਗੇ ਅਤੇ, ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਲਕਸ ੇਵੀ ਅਸਪ ਟਤਾ ਨੂਿੰ 

ਦੂਰ ਕਰਨ  ਈ ਕਾਨੂਿੰਨ ਦੀ ਪਾ ਣਾ ਕਰਾਾਂਗੇ।” 

ਪਰਲਤਲਨਧੀ ਗੁਡਮੈਨ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਫਾ ੋ -ਅਪ ਇਿੰਟਰਲਵਉ  ਈ ਉਪ ਬਧ ਹੈ।  

peter.kitchen@leg.wa.gov ਤੇ ਪੀਟਰ ਲਕਚਨ ਨਾ  ਸਿੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜੀ ਪਰਬਿੰਧ ਕਰਨ  ਈ। 
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