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HAI MƯƠI LĂM TỔ CHỨC NGƯỜI VIỆT, NGƯỜI MỸ GỐC Á, VÀ CÁC HỘI CỘNG ĐỒNG 

KÊU GỌI CÁC DÂN CỬ ĐỊA PHƯƠNG GỐC VIỆT ỦNG HỘ NHÂN QUYỀN CỦA DÂN NHẬP 
CƯ VÀ NGƯỜI TỊ NẠN   

 
Little Saigon, Orange County, CA – Vào chiều thứ hai các tổ chức gồm người Việt, người Mỹ gốc Á, các sinh 
viên, người nhập cư và các tổ chức nhân quyền tố cáo Giám Sát Viên Andrew Đỗ và Thị Trưởng Trí Tạ, vì họ 
đã không bảo vệ nhân quyền của người nhập cư và người tị nạn. Các tổ chức đã viết một bức thư tố cáo các dân 
cử địa phương gốc Việt sau một cuộc biểu tình ở thành phố Westminster với hơn 300 thành viên cộng đồng 
kêu gọi các dân cử địa phương phải “ Mang Về Nhân Quyền ”.  
 
Bức thư này tố cáo những dân cử địa phương gốc Việt đã ủng hộ nhóm  FAIR. Nhóm ấy là tổ chức Chủ nghĩa 
dân tộc da trắng đã dàn xếp các cuộc tấn công chống lại luật pháp California hạn chế việc sử dụng các nguồn 
lực địa phương và tiểu bang để thực thi di trú. Hội Đồng Giám Sát Orange County là một trông số hai Hội 
Đồng Giám Sát ở tiểu băng Califoria đã tham gia vụ kiện chống lại California của cựu Bộ trưởng Tư pháp Je� 
Sessions. Bức thư này nói,   
 

“Nhân quyền của các cộng đồng người Việt, người tị nạn, và người nhập cư ở Orange  
County được bảo vệ bởi các chính sách của tiểu băng California. Các dân cử địa phương phải ủng hộ 
các chính sách ấy để bảo vệ sự an toàn của chúng ta. Chúng tôi đã tham dự các cuộc họp công cộng để 
khuyên các dân cử địa phương về vấn đề này nhưng họ đã phớt lờ.”  

 
Các tổ chức đã ký vào bức thư này đại diện hai mươi lăm nhóm trong các lĩnh vực khác nhau ở Orange 
County. Bức thư này khẩn cầu Giám Sát Viên Andrew Đỗ và Thị Trưởng Trí Tạ phải bảo vệ nhân quyền bằng 
cách tố cáo các trại tù, ICE bố ráp, và các nhóm Chủ nghĩa dân tộc da trắng. Tiếp theo họ nên thông qua một 
nghị quyết để ủng hộ luật sanctuary “California Values Act”. 
 
Xin đọc bức thư ở đây:  Westminster City Council; OC Board of Supervisors 
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