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Thứ Hai, 25 tháng Hai, 2019 
 

GARDEN GROVE THÔNG BÁO BỔ NHIỆM CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI 
 

 Tổng quản trị Thành phố Garden Grove ông Scott Stiles thông báo bổ nhiệm Đại úy 

Thomas DaRé sẽ nhậm chức và trở thành cảnh sát trưởng (Police Chief) thứ 13 của Thành 

phố sau ngày 20 tháng Tư, 2019.                  

 Đại Úy Thomas DaRé được sinh ra và lớn lên ở Garden Grove. Ông làm việc cho Sở 

Cảnh Sát Garden Grove đến nay được 29 năm.  Ông DaRé chia sẻ, "Là một cư dân sinh ra và 

lớn lên tại Garden Grove, và sau đó gia nhập cảnh đội vào độ tuổi 20.  Giờ đây, khi được 

vinh dự tiếp nhận chức Trưởng ty Cảnh sát và trọng trách giữ gìn an ninh trật tự cho thành 

phố, đó là một đặc quyền và sự vinh hạnh của tôi để phục vụ cộng đồng mà tôi đã lớn lên tại 

đây.”                      

 Đại Úy DaRé bắt đầu sự nghiệp với Thành phố với tư cách là một sĩ quan cảnh sát 

(cadet) vào năm 1990. Một năm sau, ông trở thành một sĩ quan cảnh sát dự bị, và vào năm 

1992, được làm cảnh sát chính thức.  Năm 1997, ông được thăng cấp sĩ quan, và lên trung sĩ 

vào năm 2002.  Năm 2015, ông trở thành trung úy giám sát SRT (đội đặc nhiệm vô gia cư 

của sở cảnh sát) cũng như giám sát khu vực Grove District-Anaheim Resort.  Năm 2017,  ông 

được thăng chức đội trưởng và được giao quản lý bộ phận lớn nhất của sở cảnh sát bao gồm 

tuần tra, các băng đảng, đơn vị giao thông, ma túy và đội SWAT.  
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 GARDEN GROVE THÔNG BÁO BỔ NHIỆM CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI                          Trang 2 

Tổng quản trị Garden Grove ông Scott Stiles cho rằng sự tận tụy, nỗ lực của ông DaRé 

cho Sở cảnh sát không thua bất cứ ai và ông là một người lúc nào cũng quan tâm đến cộng 

đồng.  Vì vậy, ông chắc cư dân Garden Grove sẽ rất tự hào và chấp nhận vị đại úy này trong 

cương vị mới những ngày tháng sắp tới.        

 Ông Thomas DaRé tốt nghiệp trường trung học Garden Grove, đã có bằng Cử nhân từ 

University of Phoenix và đã nhận được nhiều giải thưởng và khen thưởng từ sở đội, bao gồm 

Huân chương Dũng cảm, Huy chương Công trạng và một số bằng khen Hạng A.  Ông là 

thành viên của một số tổ chức bất vụ lợi trong cộng đồng, như Boys and Girls Club of Garden 

Grove và Garden Grove Community Foundation, và với các tổ chức khác như International 

Association of Chiefs of Police and the California Police Chief's Association. 
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