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*** CẢNH BÁO TRUYỀN THÔNG*** 
THÔNG BÁO CẤP THỜI Liên Lạc: Norma Lopez 

Giám Đốc Điều Hành 
Ủy Ban Đặc Trách Giao Tế Nhân Quyền  

(714) 697-5069  
Norma@ochumanrelations.org  

QUẬN CAM CÔNG BỐ PHÚC TRÌNH TỘI ÁC VÌ THÙ GHÉT NĂM 2021 
Phúc Trình cho thấy một sự gia tăng 6% các hoạt động vì thù ghét kể từ năm 2020 tại 

Quận Cam. 

SANTA ANA, Calif. (Ngày 6 tháng Chín, 2022) – Vào ngày 15 tháng Chín, 2022, toàn thể công 
chúng được mời tham dự trực tuyến việc công bố Bản Phúc Trình về những Tội Ác Vì Thù Ghét 
tại Quận Cam (OC) trong năm 2021, và Ủy Ban Đặc Trách Giao Tế Nhân Quyền Quận Cam (Ủy 
Ban) sẽ trình bày chiều hướng các hoạt động vì thù ghét trong năm 2021. Quận Hạt cung cấp và 
xuất bản phúc trình này thường niên để gia tăng sự hiểu biết, và tăng cường chương trình ngăn 
ngừa tội ác vì thù ghét, và quảng bá một công đồng hoàn toàn không có tính cách kỳ thị.  Phúc 
trình sẽ có sẵn một khi được công bố trên trang mạng của Ủy Ban Đặc Trách Giao Tế Nhân 
Quyền Quận Cam tại http://occommunityservices.org/ochrc.  

Phúc trình Tội Ác Vì Thù Ghét tại Quận Cam năm 2021 phản ảnh 6% tỷ lệ gia tăng tổng số các 
tội ác vì thù ghét và những sự kiện liên quan xảy ra từ năm 2020 tại Quận Cam. Trong số 398 tội 
ác vì thù ghét và các sự kiện liên quan xảy ra được phúc trình, 60% các trường hợp được khích 
động bởi sắc tộc của con người , chủng tộc, và /hay nguồn gốc quốc gia. 

Giám Sát Viên Doug Chaffee, Địa Hạt 4, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam phát biểu: “ Là 
một cộng đồng, thật là quan trọng chúng ta phải tiếp tục đứng lên chống lại những định kiến, để 
mọi người đều cảm thấy an toàn và được bảo vệ, việc gia tăng liên tục của các hoạt động tội ác 
vì thù ghét trên toàn quốc đã cho chúng ta thấy cần phải làm thêm nhiều hơn để tạo nên một môi 
trường hòa đồng, đó là lý do tai sao các đồng viện của tôi trong Hội Đồng và tôi đã mạnh dạn 
ủng hộ sự nới rộng những nỗ lực chống lại sự thù ghét tại Quận Hạt.” 

Vào tháng Mười Hai năm 2021, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã đồng thanh bỏ phiếu chấp 
thuận đề nghị $1 triệu Mỹ Kim đệ trình bởi Ủy Ban để nới rộng những nỗ lực chống lại sự thù 
ghét, và đã nhận được tất cả những phiếu thuận của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam. Những nỗ 
lực này tập trung vào việc nới rộng sự tiếp cận ngôn ngữ và những đường lối phúc trình tội ác 
khích động bởi sự kỳ thị; kiến tạo một mạng lưới cung cấp các dịch vụ toàn diện để cải thiện và 
nới rộng những dịch vụ yểm trợ cho những nạn nhân vì sự thù ghét; và khởi xướng một chiến 
dịch đa văn hóa, đa ngôn ngữ, và hiểu biết/giáo dục khác biệt cho toàn thể Quận Cam. 

2021 Thông Tin Công Bố Phúc Trình Tội Ác Vì Thù Ghét tại Quận Cam: 

Ngày: Thứ Năm, 15 tháng Chín, 2022 
Thời Gian: từ 10 giờ - 11:30 sáng 
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Địa Điểm:  Webinar qua Zoom 
Thành Phần Thuyết Trình Viên: Cảnh Sát Trưởng Michael Kent, Sở Cảnh Sát Irvine, Phụ Tá 
Cao Cấp Chánh Biện Lý Brett Brian, Văn Phòng Chánh Biện Lý Quận Cam, Giám Đốc Chương 
Trình Cộng Đồng Amy Arambulo, 211OC 
Ghi Danh: https://conta.cc/3yMHyl2; Thời Hạn Ghi Danh chấm dứt ngày thứ Ba, 13 Tháng 
Chín. 

Để trợ giúp việc ghi danh, xin liên lạc Ginrich Muoa tại ginrich@ochumanrelations.org. 

Quận Cam xin chân thành cảm tạ Ủy Ban Đặc Trách Giao Tế Nhân Quyền với sự đóng góp của 
các thành viên tự nguyện từ công chúng và được Hội Đồng Giám Sát Quận Cam bổ nhiệm nhằm 
giúp giải quyết những xung đột hay bất đồng; kỳ thị và sự không khoan dung căn cứ trên chủng 
tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, sắc tộc, khuyết tật , tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục, 
tình trạng xã hội- kinh tế, hay tình trạng gia đình; và tìm cách loại trừ những nguyên nhân gây ra.  

Quận Cam đồng thời cũng xin cảm tạ Hội Đồng Đặc Trách Giao Tế Nhân Quyền, có khế ước với 
Quận Hạt để yểm trợ Ủy Ban và làm việc mật thiết, với các nhà hữu trách, các tổ chức vô vị lợi, 
các lãnh tụ tinh thần khác nhau, và các thành viên trong cộng đồng đã đáp ứng và theo dõi các 
tội ác vì thù ghét và các sự kiện xảy ra liên quan thay mặt cho Quận Hạt.  

Muốn biết thêm về các dịch vụ cung cấp bởi Quận Hạt xuyên qua Ủy Ban Đặc Trách Giao Tế 
Nhân Quyền Quận Cam xin vào occommunityservices.org/ochrc.  
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