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GGUSD VÀ THÀNH PHỐ GARDEN GROVE TỔ CHỨC BUỔI DIỄN ĐÀN 

THÚC ĐẨY SỰ ĐỒNG CẢM TRONG CỘNG ĐỒNG 
 

  Garden Grove Unified School District và City of Garden Grove, phối hợp cùng USC 

Shoah Foundation để tổ chức một diễn đàn cộng đồng, “Dialogue in Action Community 

Conversation” nhằm đưa ra các thông tin hữu ích chống lại sự ghét bỏ và thúc đẩy một 

cộng đồng mà mọi cá nhân cảm thấy được đón nhận và tôn trọng. Buổi diễn đàn sẽ diễn ra 

vào Thứ Tư, ngày 6 tháng 11, từ 6:30 chiều đến 8:00 giờ tối tại Trung tâm họp Cộng đồng 

Garden Grove (Garden Grove Community Meeting Center), địa chỉ 11300 Stanford Avenue. 

  Buổi diễn đàn cộng đồng sẽ tạo cơ hội tham gia học tập theo nhóm, chia sẻ kinh 

nghiệm với các thành viên trong cộng đồng và phát triển hiệu quả cách thức để chống lại 

sự ghét bỏ và thúc đẩy sự đồng cảm, hiểu biết trong cộng đồng Garden Grove.  

  Quỹ USC Shoah Foundation, The Institute for Visual History and Education có sứ 

mệnh phát triển sự đồng cảm, hiểu biết và tôn trọng thông qua lời khai. Quỹ đã phát triển 

chương trình này dựa trên công việc của họ với lời khai của những người sống sót sau nạn 

diệt chủng và tội ác tàn bạo để đối mặt với các quá trình và tác động lâu dài của sự ghét 

bỏ.  

  Sẽ có thông dịch viên và giữ trẻ nhỏ (childcare) tại buổi diễn đàn này.   

  Để biết thêm thông tin, xin xem tại website ggcity.org hoặc ggusd.us 
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