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Ngày 3 tháng 6 năm 2020
 
 
Bạn đọc thân mến,
 
Thị trưởng London N. Breed đã ban hành tuyên bố sau ngày nay bỏ hoàn toàn lệnh giới nghiêm ở San Francisco có
hiệu quả Thứ năm Tháng 6 4, tại 5:00:
 
"Bắt đầu từ sáng mai lúc 5:00 sáng, chúng tôi sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ở San Francisco.
 
Các cuộc biểu �nh mà chúng ta đã thấy ở thành phố này và trên cả nước là vì một nguyên nhân quan trọng và thành
phố của chúng ta sẽ �ếp tục tạo điều kiện cho bất kỳ và tất cả các cuộc biểu �nh ôn hòa. Sau các sự kiện tối thứ bảy,
điều quan trọng đối với sự an toàn của cư dân chúng tôi là đảm bảo rằng chúng tôi có thể ngăn chặn bạo lực và phá
hoại đã xảy ra, nhưng chúng tôi biết rằng phần lớn người dân biểu �nh đang làm việc rất yên bình và chúng tôi �n
tưởng rằng sẽ �ếp tục.
 
Như tôi đã nói trong cuộc biểu �nh tại Tòa thị chính vào thứ Hai, tôi là Thị trưởng của Thành phố và Hạt San Francisco,
nhưng trước �ên tôi là một phụ nữ da đen. Tôi biết cảm giác bất công như thế nào, và khi một người lớn lên ở đây tôi
nhận thức rõ rằng ở San Francisco, chúng ta có di sản phân biệt chủng tộc của riêng mình để �nh toán và cải chính. Tôi
cam kết �ếp tục làm công việc này, tôi biết Cảnh sát trưởng Sco� và các thành viên của Sở Cảnh sát San Francisco cam
kết �ếp tục thực hiện công việc này và tôi hy vọng sẽ thấy rằng trong những tuần, tháng và năm tới, người dân của San
Francisco �ếp tục ủng hộ sự thay đổi thực sự trên khắp đất nước chúng ta. Chúng tôi sẽ ở ngay đó với bạn. "
 

Để cập nhật thông �n và tài nguyên liên quan đến COVIC-19, hãy đăng ký nhận �n tức điện tử của chúng tôi tại
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
Đoàn kết,
 
Văn phòng nhân viên doanh nghiệp nhỏ
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