
An Toàn Thành Phố (Safe City)
Chương trình này nhằm nâng cao 
đề phòng về an toàn giao thông trên 
đường đi học.  Nhân viên cảnh sát 
sẽ đi bộ với các em từ môt nơi trong 
thành phố, chỉ ra những nguy hiểm về 
an toàn giao thông và đưa ra các giải 
quyết an toàn.
Đi Xe Đạp An Toàn/
Khách Bộ Hành
Nhân viên cảnh sát sẽ nói về an toàn 
đi xe đạp, cách đội mũ helmet, và các 
điều lệ an toàn cho người đi bộ.
An Toàn Giao Thông
Lớp an toàn giao thông này là một 
chương trình được soạn thảo cho các 
bạn trẻ. Một nhân viên sẽ giải thích 
những gì nguy hiểm hàng ngày và 
đưa ra lời khuyên để giữ an toàn.  Các 
bạn trẻ sẽ chơi “Nếu Chuyện Này Xảy 
Ra?” để tìm hiểu cách giữ an toàn giảo 
thông và khi đi bộ.
An Toàn Ghế Trẻ Em
Một kỹ thuật viên có kiến thức về ghế 
trẻ em (Car Seat Technician) sẽ giải 
thích luật lệ và an toàn về ghế với quý 
vị và em bé. Phải cần làm hẹn để được 
kiểm tra ghế trẻ em.  

Chúng tôi cam kết 
phục vụ cộng đồng.

Sở Cảnh Sát 
Garden Grove

Chương Trình Từ 
Văn Phòng Liên 
Lạc Thông Tin 
Cộng Đồng 
Mục tiêu của Văn Phòng Liên 
Lạc Thông Tin Cộng Đồng là xây 
dựng mối quan hệ cảnh dân 
chặt chẽ để phục vụ và giữ an 
toàn cho cộng đồng. Để đạt được 
điều này, chúng tôi có nhiều 
chương trình chia sẻ cùng quý 
vị cũng như những thông tin 
bảo vệ an toàn cho người dân.
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An Toàn Khi Sử 
Dụng Internet

Chương trình này dành 
cho các học sinh và phụ 

huynh để thảo luận về việc 
sử dụng internet và những 

nguy hiểm trên mạng.

Sự Lạm Dụng
Chương trình này sẽ xác định, kiểm 

tra, và thảo luận về tác động sự lạm 
dụng chất gây nghiện và ma túy trong 
cộng đồng của quý vị.

Lựa Chọn và Hành 
Vi Phạm Pháp
Chương trình đánh giá những quyết 
định và giải thích tại sao lựa chọn cá 
nhân quan trọng đối với tất cả chúng 
ta.  Những hành vi nguy hiểm, chống 
băng đảng, và những hoạt động phạm 
pháp sẽ được thảo luận.

An Toàn Cá Nhân
Chương trình này được soạn thảo 
nhằm để giúp quý vị giữ an toàn cho 
gia đình. Chương trình này dành cho 
tất cả mọi người. 

Tham Quan Sở Cảnh Sát
Quý vị có cơ hội tham quan sở cảnh 
sát và tìm hiểu cách làm việc ở mỗi bộ 
phận khác nhau để cùng giữ an toàn 
cho cộng đồng chúng ta.

Học Viện Công Dân
(Citizen Academy)
Chương trình được cung cấp 
mỗi năm cho cư dân và 
thành viên trong cộng 
đồng, và chủ nhân 
các cơ sở thương 
mại có thể tìm hiểu 
các dịch vụ và hoạt 
động hàng ngày 
của Sở cảnh sát. 

Chương Trình 
Chúng tôi hợp tác với những thành 
viên trong cộng đồng, hàng xóm, cơ 
quan và học khu để cung cấp nhiều 
chương trình giáo dục.  Những 
chương trình này được điều chỉnh 
và xem xét để thích hợp cho từng 
độ tuổi.

Tóm Tắt Các 
Chương Trình
Chống Bắt Nạt
Những hành động bắt nạt sẽ được 
thảo luận và xem xét. Các em học 
sinh học cách trở thành leader bằng 
cách chống bắt nạt.  Phụ huynh 
được chia sẻ cách nói chuyện với 
con cái về vấn đề bắt nạt.

Họp An Ninh Cộng Đồng
Gặp gỡ những người hàng xóm của 
quý vị, nhân viên tuần tra cộng đồng, 
và nhân viên của Ban Chống Tội Phạm 
để tìm hiểu cách giữ an toàn cho gia 
đình và hàng xóm của quý vị.

Họp An Ninh Cộng 
Đồng Cho Trẻ Em
Chương trình này tạo mối quan hệ đối 
tác nhân viên cảnh sát và trẻ em để 
khuyến khích các em phục vụ cộng 
đồng. 

Giới Thiệu Nhân Viên Cảnh Sát 
(Officer Friendly)
Nhân viên của Ban Chống Tội Phạm 
chia sẻ thông tin về trách nhiệm, bổn 
phận của nhân viên cảnh sát.  Chương 
trình này giúp các em hiểu rõ hơn công 
việc của cảnh sát và có lòng tin với họ.

An Toàn Trẻ Em
Chương trình này hướng dẫn các bạn 
trẻ cách để nhận ra những điều nguy 
hiểm và cách phản ứng an toàn theo 
độ tuổi.  Vấn đề thảo luận bao gồm bảo 
vệ và giữ an toàn cá nhân, nhận biết 
những điều nguy hiểm và các thông 
tin an toàn thực tập hàng ngày.


