
                                      
                           Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông                
       Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280 

                                                                        
Liên lạc: Ana Pulido, (714) 741-5280 

  Ban thông tin cộng đồng 
 
 

Thứ Hai, 1 tháng Sáu, 2020 
 

THÔNG ĐIỆP TỪ THỊ TRƯỞNG: TÔN TRỌNG SỰ ĐA DẠNG, MỐI QUAN HỆ CHẶC CHẼ GIỮA 

CẢNH SÁT VÀ NGƯỜI DÂN LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT CHO SỰ CẢM THÔNG VÀ HÒA THUẬN 
 

Những ngày qua, khi các Thành phố trên toàn quốc bao gồm một số Thành phố ở Quận 

Cam đang phải đối phó với các cuộc biểu tình rầm rộ sau cái chết gây tranh cãi của anh 

George Floyd do cảnh sát tiểu bang Minnesota, Thành phố Garden Grove tập trung vào tầm 

quan trọng của việc tôn trọng sự đa dạng ở mọi hình thức và duy trì mối quan hệ tốt đẹp 

giữa cảnh sát và cư dân trong cộng đồng. 

Thị trưởng Garden Grove ông Steve Jones chia sẻ, "Thành phố Garden Grove là một 

thành phố đa văn hóa với lòng trắc ẩn và tôn trọng mọi người dân sống trong cộng đồng.  

Gần 200,000 cư dân có bối cảnh, đức tin và ý kiến khác nhau cùng sống hòa thuận trong 

thành phố này.  Quan trọng nhất, chúng tôi luôn trân trọng mối quan hệ tích cực giữa cảnh 

sát và người dân, và chúng tôi luôn coi đó là niềm vinh dự đặc biệt với chúng tôi, đặc biệt 

với những gì chúng ta chứng kiến và đang xảy ra hiện nay." 

Từ đầu những năm 1990, Sở Cảnh sát Garden Grove đã thực hiện Chính sách Cộng 

đồng (Community Policing) để có được sự tin tưởng và hiểu biết sâu sắc hơn giữa cảnh sát 

và cộng đồng, đó là nền tảng để duy trì hòa bình và an toàn công cộng trong nhiều thập kỷ 

qua. 
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Cảnh sát trưởng Tom DaRé của Thành phố cho biết, "Mối quan hệ hợp tác lâu dài của 

chúng tôi và cộng đồng bao gồm tôn trọng quyền tự thể hiện của họ và cho phép thực hiện 

điều đó ở môi trường thích hợp.  Mặt khác, chúng tôi cũng hy vọng cộng đồng sẽ duy trì 

tính hợp pháp để chúng tôi có thể giữ an toàn cho họ và những người khác."  

Tổng quản trị thành phố Garden Grove ông Scott Stiles nhấn mạnh tầm quan trọng của 

Thành phố và cộng đồng khi cùng nhau làm việc. 

“Mặc dù có những thời điểm khó khăn mà chúng tôi phải đối mặt, tôi rất tin tưởng vào 

cộng đồng, nhân viên Thành phố và nhân viên an toàn công cộng luôn cùng nhau làm việc 

để mang đến những điều tốt đẹp và bình an trong Garden Grove.” 

 

 

 

 

 

 

 


