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Bellevue tập hợp cộng đồng với nỗ lực chống nạn thù ghét
Chiến dịch "Hate Has No Home Here" (Sự Thù Ghét Không Có Chốn Dung Thân Ở
Đây) cung cấp tài nguyên để tạo nên cộng đồng, đấu tranh với nạn phân biệt đối
xử
BELLEVUE, Wash. – Đẩy mạnh cam kết lâu dài vì tính đa dạng và vun đắp một cộng đồng hòa nhập,
Thành Phố Bellevue đã khởi động một chiến dịch nhằm thu hút sự tham gia của người dân trong cộng
đồng trong việc lan tỏa nhận thức và tinh thần đoàn kết, khuyến khích mọi người khai báo các vụ việc thù
ghét và thành kiến. Sáng kiến – "Hate Has No Home Here" – là một phần trong hành động ứng phó phối
hợp trước tình trạng tăng vọt những vụ phạm tội thù ghét gần đây trên cả nước nhắm đến các cộng đồng
Người Gốc Á và Người Đảo Thái Bình Dương.
"Ở Bellevue không ai đáng phải cảm thấy mất an toàn hay chịu thương tổn vì nạn thù ghét, phân
biệt đối xử hay thành kiến," Thị Trưởng Lynne Robinson cho biết. "Chúng ta thật may mắn vì đều
là một phần của một cộng đồng đa dạng như vậy, nơi những người hàng xóm láng giềng quan
tâm chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi đặc biệt khuyến khích các cư dân thể hiện sự ủng hộ của
mình và khai báo mọi vụ việc thù ghét có đối tượng. Hãy cùng làm rõ: sự thù ghét không có chốn
dung thân ở đây."
Thành phố đang cung cấp tài nguyên Hate Has No Home Here, bao gồm các bảng hiệu và nhãn dán mà
cư dân và doanh nghiệp có thể sử dụng để thể hiện quan điểm phản đối sự thù ghét trước cộng đồng.
Quý vị có thể tới nhận những vật phẩm này tại các điểm tới lấy được chỉ định, có nêu trên trang mạng,
cho đến khi đã cấp phát hết. Trang mạng cũng có các tài liệu có thể tải về để tạo các bảng hiệu và áp
phích ngay tại nhà. Ngoài ra, người dân có thể tìm thấy hướng dẫn tham gia một video truyền tải thông
điệp cộng đồng dựa trên đám đông, sẽ do Thành Phố Bellevue sản xuất.
Trang này có các tài nguyên phù hợp với văn hóa dành cho cộng đồng Người Gốc Á và Người Đảo Thái
Bình Dương cũng như các cộng đồng Người Da Đen, Người Bản Địa và người da màu khác đang chịu
ảnh hưởng trực tiếp từ nạn thù ghét và thành kiến. Chúng tôi cũng có tài nguyên dành cho những người
dân chẳng may chứng kiến những vụ việc thù ghét hay phải chịu ảnh hưởng của nạn thù ghét trong cuộc
sống và tại nơi làm việc.
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 có tình huống cho cảm giác nguy hiểm hoặc hành vi phạm tội đang diễn ra, yêu cầu người dân
gọi 911. Quý vị cũng có thể báo cáo các vụ việc 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.
Trang tài nguyên Hate Has No Home Here đem lại nhiều cách thức hơn để khai báo các vụ việc thù ghét
cụ thể.
Thông tin về Thành Phố Bellevue
Được biết đến với tên gọi "Thành Phố trong Công Viên" với gần 100 công viên và mạng lưới đường mòn, vành đai xanh
rộng khắp, Bellevue là thành phố lớn thứ năm ở bang Washington. Khu Eastside của thành phố trải rộng 33,5 dặm vuông,
từ Hồ Washington đến Hồ Sammamish. Nằm trong Tam Giác Cải Tiến, Bellevue là trung tâm bán lẻ và công nghệ cao với
những tòa cao ốc bóng bẩy sừng sững nơi trung tâm thành phố, dân số đa dạng với hơn 145.000 người và các trường học
liên tục được xếp hạng thuộc hàng tốt nhất trên cả nước. Để tìm hiểu thêm về lý do tại sao Bellevue là thành phố đáng
sống, hãy truy cập BellevueWA.gov.
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