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GGPD SẼ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ‘NATIONAL NIGHT OUT’ QUA MẠNG,  
MỜI CỘNG ĐỒNG THAM GIA 

 

 Do dịch COVID-19 và tuân thủ những quy định về các cuộc tụ họp do Thống đốc Gavin 

Newsom ban hành, Sở Cảnh sát Garden Grove (GGPD) sẽ tổ chức buổi lễ ‘National Night Out’ 

như thông lệ hàng năm qua mạng (virtually), với một video được sản xuất bởi đài Garden Grove 

TV3 (GGTV3).  Vào Thứ Ba, ngày 4 tháng Tám, lúc 12:00 giờ trưa, cộng đồng được mời xem 

video đặc biệt trên GGPD Facebook tại facebook.com/gardengrovepd và kênh YouTube GGTV3, 

tại youtube.com/gardengrovetv3. 

 Trong hơn 30 năm qua, GGPD đã tổ chức các chương trình cộng đồng hàng năm để bồi 

dưỡng mối quan hệ cảnh dân, tập trung vào tầm quan trọng của việc xây dựng giữ an toàn cho 

các khu phố, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và tăng cường quan hệ giữa cảnh sát và 

cư dân thành phố. 

 Người theo dõi video qua mạng sẽ được gặp các thành viên của sở cảnh sát và tìm hiểu 

những nỗ lực của GGPD, làm thế nào để giữ an toàn cho cộng đồng và các đơn vị cảnh sát khác 

nhau tạo nên bộ phận này.  Sau khi xem video, người xem có thể tham gia thử thách trên 

phương tiện truyền thông xã hội để có cơ hội giành được thẻ quà tặng (gift card) trị giá $20 để 

lựa chọn một nhà hàng tại Garden Grove. 
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 Để tham gia, hãy truy cập trang Facebook trong ngày tổ chức 'National Night Out', tại 

bit.ly/NNO20; nhấn vào “Going” và kiểm tra thường xuyên để cập nhật sự kiện, bao gồm các 

hướng dẫn trên trang mạng xã hội. 

 Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập ggpd.org hoặc gọi (714) 741-5760.          

            ### 


