
Hàng xóm thân mến:

Bạn có biết Tháng Năm là Tháng Di sản của Người Mỹ gốc Á & Đảo Thái Bình Dương (AAPI)? 
Năm nay, thay vì tự hào kỷ niệm di sản, văn hóa và thành tựu của họ, nhiều người tỏ ra phẫn nộ 
trước những vụ việc gây thù hận và quấy rối đối với người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái 
Bình Dương, trong khi những người khác lo sợ cho sự an toàn của họ và người thân. Đám mây 
thù hận và quấy rối dù giảm xuống kể từ sau đại dịch vẫn tràn khắp DC. Chúng ta đang ở trong 
bóng tối của nhiều vụ việc, bao gồm cả những vụ chống lại các doanh nghiệp do người châu Á 
sở hữu.

Nhưng đừng quên những đóng góp của cộng đồng AAPI cho DC của chúng ta. Họ làm phong 
phú thêm môi trường của chúng ta với ngôn ngữ, tôn giáo, ẩm thực và âm nhạc đa dạng. Các 
doanh nghiệp châu Á cung cấp hàng hóa và dịch vụ có giá trị trong khi vẫn thực hiện các khoản 
thuế quan trọng. Và họ luôn đoàn kết với người Da đen, người Latinh, các láng giềng khác của 
chúng ta và ủng hộ sự theo đuổi bình đẳng và thịnh vượng của DC. Chúng ta nên ghi nhận và 
tán dương những đóng góp này.

Nếu ai đó trong cộng đồng AAPI là mục tiêu của sự thù hận hoặc quấy rối, DC sẵn sàng đứng về 
phía họ để bảo vệ quyền lợi và cung cấp các nguồn lực để phục hồi. Văn phòng Thị trưởng về 
các vấn đề Châu Á & Đảo Thái Bình Dương, Văn phòng Tổng chưởng lý, Văn phòng Nhân quyền 
và Ủy ban Nhân quyền là một số nguồn lực địa phương.

Ủy ban Nhân quyền DC lắng nghe và xét xử các khiếu nại về phân biệt đối xử theo Đạo luật 
Nhân quyền DC. Đạo luật này là một trong những đạo luật tiến bộ nhất trong nước - cấm phân 
biệt đối xử dựa trên 21 đặc điểm, bao gồm chủng tộc, màu da, tôn giáo và nguồn gốc quốc gia. 
Tôi rất vinh dự được đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban và cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đấu 
tranh chống lại sự phân biệt đối xử đối với người dân và du khách, bao gồm cả những người 
thuộc cộng đồng AAPI. 

Hãy cùng nhau hợp tác để xóa bỏ sự thù hận và quấy rối khỏi DC của chúng ta. Và hãy 
kỷ niệm Tháng Di sản đặc biệt này trong trạng thái cảnh giác và an toàn. 

Trân trọng,

Chủ tịch, Ủy ban Nhân quyền DC


