
Nghiệp Đoàn Cảnh Sát Lớn Nhất Hoa Kỳ Hậu Thuẫn Ông Trump 
 
Nghiệp đoàn cảnh sát lớn nhất Hoa Kỳ đại diện hơn 355.000 cảnh sát viên vào thứ Sáu tuyên bố hậu thuẫn 
Tổng thống Donald Trump.  
“Nhìn vào những gì đàm luận quốc gia tập trung vào trong 6 tháng qua, Tổng thống thường xuyên cho thấy 
ông ủng hộ nhân viên thực thi công lực, và hiểu những vấn đề mà thành viên chúng tôi đối diện mỗi ngày,” 
Chủ tịch Fraternal Order of Police (FOP), ông Patrick Yoes ghi trong thông cáo báo chí. “FOP hãnh diện hậu 
thuẫn một ứng cử viên kêu gọi luật pháp và trật tự trên khắp quốc gia.”  
 
Tuyên bố trên phù hợp với nỗ lực  của Tổng thống gây dựng hình ảnh bản thân là “tổng thống luật pháp và 
trật tự của quý vị,” một tuyên bố mà đối thủ Joe Biden đặt nghi vấn. Ông Trump phản ứng đối với những 
cuộc biểu tình trên toàn quốc gia chống lại bạo lực cảnh sát bằng cách lên án cướp phá, bạo loạn, và triển 
khai Vệ binh Quốc gia cũng như lực lượng thực thi công lực liên bang đến Washington D.C và Portland, 
Oregon.  
 
The FOP endorsed former President George H.W. Bush in 1992, former President Bill Clinton in 1996, former 
President George W. Bush in 2000 and 2004, the late Sen. John McCain in 2008, and Trump in 2016. The 
FOP did not endorse any candidate—former President Barack Obama or now-Sen. Mitt Romney—in 
2012. 
Trước đây FOP đã hậu thuẫn cố Tổng thống George H. W. Bush năm 1992, cựu Tổng thống Bill Clinton năm 
1996, Cựu Tổng Thống George W. Bush năm 2000 và 2004 , cố Thượng nghị sĩ  John McCain năm 2008 và 
ông Trump năm 2016. Nghiệp đoàn này không ủng hộ Barack Obama và Mitt Romney. 
 
The Trump campaign pointed to more than a dozen police and law enforcement organizations endorsing the 
president, including  

1. . 
 
FOP không phải là nghiệp đoàn cảnh sát duy nhất hậu thuẫn ông Trump. Ngoài ra, còn những tổ cức sau đây 
cũng hậ thuẫn TT Trump: 

1. the National Association of Police Organizations là hội của 241,000 cảnh sát viên đã tuyên thệ thi 
hành đúng theo luật phap (sworn law enforcement officers);  

2. the International Union of Police Associations, nghiệp đoàn cảnh sát lớn nhất  tại thành phố New 
York là hội có hơn 100,000 hộ viên;  

3. the New York City Police Benevolent Association với 24,000 members;  
4. and the Florida Police Benevolent Association có hơn 30,000 hội viên. 
5. Và nhiều hội khác nữa.  
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