COMO OBTER UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA
PDCS-8100j

De acordo com a Lei da Liberdade de Informação (Freedom of Information Law - FOIL), você pode solicitar uma cópia do seu boletim de
ocorrência emitido pelo Departamento de Polícia do do Suffolk County (Suffolk County Police Department). Se você não receber um boletim de
ocorrência no momento do incidente, a FOIL prevê várias maneiras para pedir boletins de ocorrência. As informações a seguir fornecem
diretrizes e explicações detalhadas:

Boletim de Ocorrência de Acidente: Buycrash.com
ON-LINE
Somente
Boletins de
Ocorrência
de Acidente

O Departamento de Polícia do Suffolk County firmou uma parceria com a Buycrash.com para fornecer boletins de ocorrência de
acidente on-line, disponíveis para compra 7 dias após a ocorrência de um acidente.
Para comprar um boletim de ocorrência de acidente (exceto acidentes fatais e aqueles sob investigação), visite Buycrash.com.
Para obter etapas detalhadas sobre a localização e a aquisição de um boletim de ocorrência de acidente, clique em FAQ’s .

Boletim de Ocorrência: Seção Central de Registros
Todos os Boletins de Ocorrência da FOIL solicitados na Seção Central de Registros, independentemente de como a solicitação foi iniciada,
serão encaminhados ao solicitante pelo Serviço Postal dos EUA.
Os registros obtidos dos Registos Centrais exigirão uma taxa da FOIL de $0,25 por página, mais postagem.
Você receberá a fatura junto com o boletim.
1. ON-LINE
Não-acidente

Pedidos de relatórios, excluindo os Boletins de Ocorrência de Acidente, podem ser enviados através da Internet, visitando
nosso site em www.suffolkpd.org e clicando em "Solicitar um relatório" na página inicial.

2. POR CORREIO
Todos
relatórios

Se você tiver acesso à Internet, você pode baixar o nosso formulário, Pedido de Acesso Público aos Registros, através do
nosso site:
www.suffolkpd.org.
Clique em Formulários e Relatórios; Sob Formulários e Pedidos de Registos Centrais, clique em FOIL PDCS-5414. Esse
formulário pode ser preenchido on-line; no entanto, não pode ser salvo ou enviado eletronicamente - deve ser impresso e
enviado pelo correio à Seção de Registros Central SCPD.
Envie seu pedido e inclua um ENVELOPE
SELADO Autoendereçado para:
Suffolk County Police Department
Central Records Section
30 Yaphank Avenue
Yaphank, NY 11980-9705

Seu pedido deve incluir as seguintes informações:
A. Seu nome e endereço
D. Nome do reclamante
B. Data do incidente ou acidente
E. Número da denúncia central,
C. Local do incidente ou acidente
se conhecido
F. Tipo de incidente
*G. Se Acidente, nome(s) do(s) operador(es) do veículo

* OBSERVAÇÃO: Boletins de Ocorrência de Acidente (cópias autenticadas):
Para evitar custos de postagem adicionais, você pode incluir um cheque ou ordem de pagamento em nome do
Departamento de Policia do Suffolk County no valor de $1,00. No caso de não haver taxas adicionais associadas a seu
pedido, a fatura seguirá com o relatório. Levará aproximadamente 3 a 4 semanas para receber sua cópia autenticada.
3.PESSOALMENTE
Todos
relatórios

As solicitações podem ser concluídas e deixadas no balcão de negócios dos Registros Centrais, de segunda a sexta-feira das
09h00 às 15h45
As solicitações não são processadas no balcão (serão retornadas via serviços postais dos EUA) logo que possível (com
excepção dos Boletins de Ocorrência de Acidente e Relatórios de Campo de questões não-criminais PDCS-1053, que são
fornecidos no balcão).
Solicitações de Boletins de Ocorrência de Acidentes (cópias autenticadas) para acidentes ocorridos durante os últimos 18 meses
estão disponíveis nos Registros Centrais, de segunda a sexta-feira das 09h00 às 15h45.
Aguarde de 7 a 10 dias úteis a contar da data do acidente para o relatório chegar aos Registros Centrais.

INSTRUÇÕES DE ACESSO AO EDIFÍCIO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DO SUFFOLK COUNTY, SEÇÃO DE REGISTROS CENTRAIS
DE

SENTIDO LESTE

Saída 67 (CR 21 -Yaphank Ave.) Vire à direita na Avenida Yaphank. (CR 21)-½ milha sul, primeira curva à direita após a ponte
ferroviária.

L.I.E.:

SENTIDO OESTE

Saída 67 (CR 21 -Yaphank Ave.) Vire à esquerda no semáforo da Avenida Yaphank. (CR 21)-½ milha sul, primeira curva à
direita após a ponte ferroviária

DE

SENTIDO LESTE

Rt. 27 para Horseblock Rd. Saída 57N. ¼ milha para Av. Yaphank (CR 21) 1 ½ milha norte para o edifício sede.

SUNRISE HIGHWAY:

SENTIDO OESTE

Rt. 27 para saída na Horseblock Rd. Esquerda na Service Rd. até o semáforo. Direita na Horseblock Rd. Uma curta distância
para a Yaphank Ave. (CR 21) 1 ½ milha norte até o edifício sede.

SOMENTE PARA FINS DE INFORMAÇÃO: (631) 852-6015

_______________________________________________________
Impressão: CP Nome (Sobrenome, Nome, M/I)

__________________
Escudo Nº

__________
Comando Nº

_________________
Data

ACCREDITED LAW ENFORCEMENT AGENCY
Visite-nos on-line em www.suffolkpd.org
Linha Direta de Dicas Confidenciais do Crime Stoppers 1-800-220-TIPS
Envio on-line de dicas anônimas - www.tipsubmit.com
Dicas em Texto: Envie SCPD mais Mensagem para: CRIMES (274637)
Não-emergências que requerem resposta da polícia (631) 852-COPS

__________________________
Nº Denúncia Central

