
LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
CHƯƠNG TRÌNH CHIẾU PHIM MIỄN PHÍ ‘MOVIE IN THE PARK’
Cộng đồng được mời đến tham dự buổi chiếu phim miễn phí ngoài trời 
với các hoạt động tự do vào thứ Tư, ngày 17 tháng Tám tại Village 
Green Park ở góc đường Main và Euclid. Bộ phim được trình chiếu là 
phim Minions, được bắt đầu lúc 8:00 giờ tối.  Chương trình giải trí 
cho gia đình bắt đầu vào lúc 6:30 chiều, bao gồm các trò chơi bounce 
house, carnival games, etc.
Thành phố sẽ live streming (phát sóng trực tuyến) sự kiện thông qua 
trang Facebook của Thành phố. Vì sự an toàn của mọi người, không 
nên mang ghế có mái che, xe golf, hoặc rượu bia tới khu vực chiếu 
phim. Để biết thêm chi tiết, xin gọi Ban Phục vụ Cộng đồng tại số 
(714) 741-5200.
Thứ Hai, ngày 5 tháng 9, 2016 - Garden Grove City Hall sẽ đóng 
cửa nghĩ lễ vào ngày Thứ Hai nhân dịp lễ Lao Động (Labor Day), vì 
vậy phục vụ quét đường cũng sẽ tạm nghĩ vào ngày lễ này. Sau đó sẽ 
được tiếp tục phục vụ lại như thường lệ.
Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016 - Chương trình Jack O’Lantern 
Jamboree dành cho các em thiếu nhi vui chơi trong dịp lễ Halloween 
sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Sáu, 28/10 từ 5:30 chiều đến 8:30 tối. 
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc về Ban phục vụ cộng đồng tại số 
(714) 741-5200.
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11, 2016 - Ngày lễ Cựu Chiến Binh 
(Veteran’s Day), Thành phố đóng cửa nghĩ lễ.
Thứ Năm & Thứ Sáu, ngày 24-25 tháng 11, 2016 - Lễ Tạ Ơn, 
Thành phố đóng cửa.

Để theo dõi những thông tin cập nhật bằng tiếng Việt, 
xin lên trang nhà tại địa chỉ:

http://www.ci.garden-grove.ca.us/Vietnamese
Mọi thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến, xin liên lạc:

Kristy Thai Kelly Huynh
Thành Phố Garden Grove Sở Cảnh Sát Garden Grove
(714) 741-5101 (714) 554-2478
kristyt@ci.garden-grove.ca.us kellyh@ci.garden-grove.ca.us
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SỞ CẢNH SÁT GARDEN GROVE LẮP ĐẶT HỆ 
THÔNG ĐIỆN TOÁN GIÚP CÔNG CHÚNG TRUY 

CẬP NHIỀU THÔNG TIN HƠN

Sở Cảnh Sát Garden Grove gần đây đã 
cài đặt một hệ thống phần mềm từ hãng 
Spillman Technologies để quản lý toàn bộ 
hoạt động của Cục Cảnh Sát. Các phần 
mềm đã được cài đặt vào tháng Chín, 
năm 2015 và có thể điều khiển các chức 
năng như công văn, quản lý hồ sơ, báo 

cáo bằng văn bản, bằng chứng, thông tin liên lạc di động, và 
phân tích tội phạm. Hệ thống này sẽ cho phép công chúng truy 
cập nhiều hơn đến thông tin tội 
phạm trong thời gian sớm nhất và 
hữu hiệu hơn.

Vui lòng truy cập trang web của 
Sở Cảnh Sát Garden Grove tại 
www.ci.garden-grove.ca.us/police, 
để truy cập vào bảng điều khiển 
công cộng và bản đồ tội phạm. Cư 
dân nếu quan tâm đến việc chương trình “Neighborhood watch” 
trong cộng đồng mình có thể liên lạc cô Cindy Nagamatsu từ 
Ban liên lạc cộng đồng tại (714) 741-5760.



chứng từ nhà trọ, di chuyển, giấy 
chứng nhận thực phẩm, và các mặt 
hàng khác cho cá nhân hoặc gia 
đình có nhu cầu trước mắt.  Muốn 
đóng góp, xin liên lạc với cô Cindy 
Nagamatsu, Cục Cảnh sát Garden 
Grove, Bộ phận quản lý, tại số 
(714) 741-5760.

HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ ĐỒNG Ý BẢN ĐỒ BẦU 
CỬ THEO QUẬN CHO GARDEN GROVE

Sau một loạt các cuộc họp liên tục, Hội đồng thành phố 
Garden Grove thông qua Bản đồ # 1 là bản đồ bầu cử sáu 
huyện mới có hiệu lực trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 
2016 sắp tới.  Hệ thống hiện nay của Thành phố sẽ thay 
đổi sang hệ thống “by district”, và Thị trưởng sẽ tiếp tục 
được bầu cùng với sáu nghị viên cho mỗi quận hạt tương 
ứng của họ.

Để biết thêm thông tin chi tiết trên bản đồ ‘districting’ đầu tiên 
của Thành phố, hãy truy cập trang Open Government trên 
trang web của thành phố www.ci.garden-grove.ca.us.

CẢNH SÁT GARDEN 
GROVE THÀNH LẬP ĐỘI 

ĐẶC NHIỆM GIÚP ĐỠ 
NGƯỜI VÔ GIA CƯ

Sở Cảnh Sát Garden Grove 
giới thiệu một đội ngũ đào 
tạo đặc biệt gồm năm cảnh 
sát viên phụ trách giúp đỡ người vô gia cư (homeless 
community) và những người bị ảnh hưởng rối loạn sức 
khỏe tâm thần (mental health disorders.) Đội Tài nguyên 

đặc biệt (Special Resources 
Team/ SRT) sẽ tập trung vào 
việc cung cấp nguồn lực để giúp 
giảm số lượng những người vô 
gia cư và mắc chứng bệnh tâm 
thần.  Ngoài những cảnh sát 
viên đi tuần, đội SRT cũng sẽ 
bao gồm một bác sĩ toàn thời 

gian của cơ quan Y Tế Tâm Thần Quận Cam (Orange 
County Mental Health Agency.)

Đội Tài nguyên đặc biệt (Special 
Resources Team) chính thức khởi 
động trong vài tháng qua.  Cảnh 
viên Hatfield và các thành viên 
trong đội SRT khác đã tiến hành 
tiếp cận cộng đồng vô gia cư trong 
sáu tháng qua, bao gồm hai lần nỗ 

lực di chuyển những người vô gia 
cư sống ở những gầm cầu nguy 
hiểm chuyển đưa đi nơi khác.

Sở cảnh sát cũng đã hợp tác 
với Garden Grove Community 
Foundation để nhận sự đóng góp 
về mặt tài chánh cũng như hỗ 

trợ thêm cho người vô gia cư địa phương mang bệnh 
tâm thần. Tiền thu được sẽ được sử dụng để cung cấp 


