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Bellevue ủng hộ cộng đồng người Mỹ gốc Á 
Các quan chức lên án tình trạng bạo lực gia tăng trên toàn quốc, kêu 

gọi người dân báo cáo các vụ việc gây thù oán tại địa phương 
 
BELLEVUE, Wash. – Các trường hợp tấn công bằng lời nói và thể xác đối với các 
thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Á tiếp tục xảy ra trong khu vực và trên khắp 
đất nước. Các ví dụ gần đây về bạo lực ảnh hưởng đến cộng đồng này bao gồm vụ sát 
hại tám người trong một vụ xả súng tại các doanh nghiệp do người châu Á làm chủ ở 
Atlanta ngày hôm qua và một cuộc tấn công bạo lực vào một cặp vợ chồng ở Quận 
Quốc tế của Seattle vào tuần trước. Thành phố Bellevue lên án sự thù oán dưới mọi 
hình thức và cam kết trở thành một cộng đồng hòa nhập, không phân biệt chủng tộc. 
Hội đồng Thành phố Bellevue đã ký tuyên bố trong tuần này với sự đoàn kết với các 
thành viên cộng đồng châu Á, kêu gọi tất cả cư dân từ chối và báo cáo tội ác thiên vị.  
 
Thị trưởng Lynne Robinson cho biết: “Thật đáng lo ngại và đáng báo động khi 
các vụ việc thù oán và phân biệt chủng tộc đối với người Mỹ gốc Á đang xảy ra ở 
đất nước và khu vực của chúng tôi. Chúng tôi ghét tình trạng vô gia cư ở 
Bellevue. Mỗi người chúng ta đều có vai trò trong việc hỗ trợ hàng xóm của mình 
và giúp giữ cho cộng đồng được an toàn.” 
 
Thành phố khuyến khích cư dân báo cáo tất cả các tội ác thù oán và các vụ việc liên 
quan đến thành kiến. Nếu quý vị cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm hoặc có tội ác 
đang diễn ra, vui lòng gọi 911. Quý vị cũng có thể báo cáo các sự cố liên quan đến 
thành kiến thông qua công cụ báo cáo tội phạm trực tuyến hoặc bằng cách gọi cho 
cảnh sát theo số điện thoại không khẩn cấp 425-577-5656. Dữ liệu thu thập được cho 
phép thành phố hiểu rõ hơn về những hành động mà thành phố có thể thực hiện thông 
qua các dịch vụ trong khu dân cư hoặc cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ thêm cho 
người dân chống lại những hình thức tội phạm này.  
 
Thành phố sẽ thực hiện một số hành động để nâng cao nhận thức, cung cấp các công 
cụ để báo cáo các sự cố cũng phát triển các hình thức để hỗ trợ hơn nữa và thu hút sự 
tham gia của các thành viên cộng đồng. Chi tiết chương trình và cơ hội tham gia sẽ 
được chia sẻ với cộng đồng trong những tuần sắp tới. 
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