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Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019
CẢNH SÁT TỔ CHỨC ĐÊM 'NATIONAL NIGHT OUT' LẦN THỨ 36
GẶP GỠ TRAO ĐỔI CÙNG CỘNG ĐỒNG
Sở Cảnh Sát Garden Grove mời cộng đồng đến tham dự đêm ‘National Night Out’ vào
ngày Thứ Ba, 6 tháng Tám, 2019, từ 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối, trước Sở Cảnh Sát, tại
địa chỉ 11301 Acacia Parkway.
Cư dân có thể tham gia vào những trò chơi giải trí dành cho gia đình, như là thi ăn bánh
donut cùng các nhân viên cảnh sát, vẽ mặt, và có cơ hội để trúng các giải thưởng. Chương
trình miễn phí này mang đến cho cư dân cơ hội gặp gỡ các nhân viên tuần tra và phòng
chống tội phạm, cũng như tìm hiểu về các chương trình bảo vệ khu phố và cách tham gia.
Các hoạt động khác bao gồm các hướng dẫn an toàn công cộng của đơn vị K-9 và SWAT.
‘National Night Out’ là một cơ hội để gặp gỡ, hợp tác và tương tác với cơ quan thực thi
pháp luật địa phương, đồng thời củng cố mối quan hệ giữa các khu phố. Mục tiêu nhằm
ngăn chặn tội phạm thông qua giáo dục và quan hệ đối tác cộng đồng và cảnh sát.
Mọi người có thể đậu xe bên thư viện (Main Library) của Garden Grove, tại địa chỉ
11200 Stanford Avenue, Trung tâm Community Meeting Center, hoặc tại 11300 Stanford
Avenue và Acacia Adult Day Services, tại 11391 Acacia Parkway.
Đường phố xung quanh khu vực Civic Center sẽ đóng, từ 2:00 giờ chiều đến 10:00 giờ
tối:
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Lằn đường đi về hướng Nam trên Civic Center Drive, từ Garden Grove Boulevard đến
Acacia Parkway.



Acacia Parkway, từ đường 7th Street đến Tòa thị chính Garden Grove, tọa lạc tại 11222
Acacia Parkway.
Không được phép đậu xe trên các đường phố này, từ 8:00 giờ sáng đến 10:00 giờ tối.

Các bảng hiệu “No Parking” sẽ được đặt chung quanh và thông báo đóng đường sẽ được gởi
đến người dân và doanh nghiệp trong khu vực hai tuần trước khi sự kiện diễn ra.
Lần đầu tiên, Garden Grove National Night Out sẽ được live-stream bởi Garden Grove
TV3 và sẽ được đăng tải trên Facebook Garden Grove Police Department, hoặc
@GardenGrovePD.
Để biết thêm thông tin, liên lạc về Sở Cảnh sát Garden Grove, ban phòng chống tội
phạm, tại số (714) 741-5760 hoặc gởi email về crimeprevention@ggcity.org
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