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 THÀNH PHỐ CHIA SẺ VAI TRÒ GIÁO DỤC GIỚI TRẺ DỰA TRÊN  
HÒA BÌNH VÀ LÒNG KHOAN DUNG 

 

Đáp lại đoạn video được phổ biến gần đây cho thấy một nhóm thanh thiếu niên từ trường 

trung học Pacifica High School, Garden Grove, đã thể hiện những hành vi chào kiểu lính Đức Quốc Xã 

thời Hitler trong dịp nhận phần thưởng tổ chức bên ngoài khuôn viên của trường, Thành phố Garden 

Grove đưa ra tuyên bố sau đây từ ông Thị trưởng Steve Jones. 

‘Thật đáng lo lắng khi những hành động sai lầm này lại xảy ra trong cộng đồng luôn hướng tới 

sự đa văn hoá.  Nó nhấn mạnh sự cần thiết của toàn cộng đồng về việc tích cực giáo dục giới trẻ về 

sự tàn bạo của Chủ nghĩa phát xít Đức Nazi, cũng như không thể chấp nhận sự thiên vị, lòng ghen 

ghét và không bao dung trong thời đại ngày nay.  Điều quan trọng đối với chúng ta là chia sẻ trách 

nhiệm nuôi dạy giới trẻ để các em có được hiểu biết và lương tâm.  Là những người lãnh đạo cộng 

đồng, bậc cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, cố vấn và những cá nhân có tầm ảnh hưởng, chúng ta có 

thể định hình tương lai thành phố, quốc gia và thế giới bằng cách tiếp cận thường xuyên với những 

người trẻ tuổi và làm một tấm gương tốt để các em học hỏi theo.  Lịch sử thành phố chúng ta được 

xây dựng dựa trên sự đa dạng và chúng tôi sẽ tiếp tục tôn vinh những điều làm cho Thành phố chúng 

ta khác biệt và độc đáo để các thế hệ sau ghi nhận và noi theo."                      
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