
 
 
 
 
 
Thông điệp gửi đến Cộng đồng Milpitas của chúng tôi về bất bình đẳng về chủng tộc và kinh tế 
 
 
Thành phố Milpitas hoàn toàn tôn trọng các quyền của cư dân của chúng tôi để thu thập, để nói ra 
về những gì là quan trọng, và để truyền đạt cảm xúc của họ về sự thay đổi cần thiết trong cộng 
đồng của chúng tôi và ở nước ta. Nó đặc biệt quan trọng ở thành phố này, đó là một trong những 
cộng đồng tích hợp đầu tiên ở Mỹ với một lịch sử của sự đa dạng và Progressivism. Các gốc rễ của 
các cuộc biểu tình gần đây, kể cả trong Milpitas, là một nỗ lực để chống lại bất công xã hội và cung 
cấp một môi trường bình đẳng cho tất cả mọi người. Chứng kiến việc giết chết của George Floyd, ở 
Minneapolis, tại tay của các cá nhân thề để bảo vệ anh ta đã đặt trần một thực tế là xã hội đang cần 
sự thay đổi mạnh mẽ, bao gồm cả giữ cá nhân và chính phủ trách nhiệm cho các chính sách và hành 
động của họ. Thành phố Milpitas tin tưởng vào công bằng xã hội và điều trị hợp lý cho tất cả các 
thành viên trong cộng đồng của chúng tôi. Áp bức và bạo lực không thể tha thứ không được dung 
thứ ở bất kỳ góc của cộng đồng này, của tiểu bang này hoặc của đất nước này. Tất cả chúng ta phải 
làm tốt hơn, và chúng tôi cam kết dẫn đầu các cuộc đàm thoại mà sẽ dẫn đến thay đổi thực sự. 
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