
 

 

 
 

 
 

 
 

LIÊN LẠC: Đại Úy Robert Bogue (714) 741-5786 
               Sở Cảnh Sát 

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016 

SỞ CẢNH SÁT PHỐI HỢP SỰ KIỆN TIẾP CẬN 

 CỘNG ĐỒNG VÔ GIA CƯ VỚI NHIỀU CƠ QUAN 
 

Sở Cảnh Sát Garden Grove đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật 

từ Westminster, Sở Cảnh Sát của Quận Cam,và Anaheim để phối hợp một sự kiện 

hổ trợ cho cộng đồng vô gia cư. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày Thứ Bảy, ngày 30 

tháng 7, 2016, tại 12645 Beach Boulevard ở Stanton, bắt đầu lúc 10:00 giờ sáng. 

Các dịch vụ như nhà ở, hỗ trợ phục hồi, điều trị bệnh tâm thần, công ăn việc 

làm, và các dịch vụ cho cựu chiến binh sẽ có sẵn cho người vô gia cư. 

Sở Cảnh Sát Garden Grove gần đây đã giới thiệu Đội Đặc Nhiệm (SRT), một 

đội được huấn luyện đặc biệt gồm năm Cảnh viên tuần tra, có trách nhiệm phục vụ 

cộng đồng người vô gia cư và những người bị ảnh hưởng với các rối loạn sức khỏe 

tâm thần. Đội SRT tập trung vào việc cung cấp các nguồn lực để giúp giảm số lượng 

người vô gia cư và những đáp ứng của cảnh sát liên quan đến người vô gia cư và bị 

bệnh tâm thần. 

Đội hoạt động hướng tới việc tìm kiếm giải pháp lâu dài cho những khó khăn 

đang gia tăng trên toàn quốc. Theo Sở Cảnh Sát Garden Grove, các cuộc gọi liên 

quan đến sức khỏe tinh thần và vô gia cư tăng hơn 40% so với năm ngoái ở Garden 

Grove. 
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Đội đặc nhiệm SRT cộng tác với một số cơ quan thực thi pháp luật, các tổ 

chức phi lợi nhuận, và các cơ quan dịch vụ của quận và nhà nước để hỗ trợ người vô 

gia cư dọc theo quốc lộ Beach Boulevard, ở các thành phố Anaheim, Garden Grove 

và Westminster. 

 "Điều quan trọng là sự phối hợp của nhiều cơ quan và có chiến lược nhắm 

mục tiêu vào các khu vực có nhu cầu lớn nhất," Cảnh sát Brian Hatfield của Đội Đặc 

Nhiệm Garden Grove SRT phát biểu. 

         Để biết thêm thông tin về các sự kiện hoặc đội SRT, xin vui lòng liên hệ với 

co Cindy Nagamatsu, Giám đốc Bộ Phận Liên Lạc Cộng Đồng của Cục Cảnh Sát 

Garden Grove, tại số (714) 741-5760 hoặc email cindyn@ci.garden-grove.ca.us. 
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