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 Thứ Năm, 2/5/2019 

LỄ TƯỞNG NIỆM VINH DANH NHỮNG CẢNH SÁT 

        GARDEN GROVE ĐÃ HY SINH VÌ CÔNG VỤ 

Sở cảnh sát Garden Grove sẽ tổ chức buổi lễ tưởng niệm vinh danh các cảnh sát đă hy sinh 

lúc thi hành công vụ năm thứ 32 vào lúc 5:00 giờ chiều, Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019.  Buổi lễ sẽ được 

tổ chức trước Sở cảnh sát Thành phố, địa chỉ là 11301 Acacia Parkway. 

Năm nay, Tân Sở trưởng cảnh sát là ông Tom Daré sẽ có một bài phát biểu trong chương 

trình, cũng như vị khách mời đặc biệt là Cựu trưởng ty cảnh sát, ông Joseph Polisar.  Ông sẽ chia sẻ 

những kinh nghiệm và thử thách trong thời gian đã từng làm một cảnh sát viên.   

Năm cảnh viên được vinh danh gồm có: Ông Myron L. Trapp, Ông Andy Reese, Donald F. 

Reed, Ông Michael Rainford, và Howard Dallies, Jr.  Buổi lễ vinh danh sẽ có gia đình, thân nhân, bạn 

bè, cũng như nhân viên trong ngành luật pháp thuộc quận Cam đến tham dự.   

Năm nay, nhóm ca đoàn của trường trung học Bolsa Grande High School sẽ phụ trách phần 

văn nghệ.  Vào lúc 10:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, phía hướng Đông và Tây của đường Acacia, từ 

hướng City Hall đến đường số 9, và Civic Center, từ đường Garden Grove đến Acacia Parkway sẽ 

đóng lại. 

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc về Sở cảnh sát Garden Grove ở số (714) 741-5901, hoặc 

theo dõi thông tin trên mạng xã hội tại Garden Grove City Hall hoặc Garden Grove Police Department.  
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