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Thứ Năm, 4 tháng Sáu, 2020 
 

THÀNH PHỐ BẮT ĐẦU LẠI BIÊN PHẠT QUÉT ĐƯỜNG, NHƯNG CHO GIA HẠN 2 TUẦN 
 

Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 1 tháng Sáu, Thành phố Garden Grove sẽ tiến hành biên phạt 

quét đường (street sweeping) bằng cách phạt cảnh cáo trong hai tuần tới.  Và kể từ Thứ Hai, 

ngày 15 tháng Sáu, 2020, Thành phố sẽ bắt đầu biên phạt quét đường thông thường trở lại.  

Các giấy biên phạt sẽ không bị phạt trả trễ (penalty) nếu được trả trước ngày 30 tháng Sáu, 

2020. 

Cộng đồng được nhắc nhở tuân theo lịch trình quét đường thường lệ và không đậu xe 2 

bên đường, dời xe vào các ngày và giờ chỉ định để tránh bị phạt. 

Nếu các loại xe dã ngoại (xe RV) không có giấy phép đậu hợp lệ cũng sẽ nhận giấy 

cảnh cáo trong hai tuần tới.  Và bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 15 tháng Sáu, 2020, Thành phố sẽ 

biên phạt lại cho các xe RV không có giấy phép đậu xe hợp lệ. 

Garden Grove tuyên bố lệnh khẩn cấp tại địa phương vào ngày 17 tháng Ba, 2020 do 

dịch COVID-19, ban hành những chương trình hỗ trợ khác nhau, bao gồm việc ngừng biên 

phạt quét đường và xe dã ngoại (xe RV) cho đến khi có thông báo mới. 

Mọi thông tin chi tiết về quét đường, xin coi tại ggcity.org/pw/street-sweeping, hoặc 

liên lạc ban Public Works của Thành phố tại (714) 741-5375.  Để biết thêm thông tin về điều 

lệ cho các xe RV, xin coi tại ggcity.org/rv-parking hoặc gọi (714) 741-5371. 
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