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QUẬN CAM CHÀO MỪNG THÁNG NHẬN THỨC KHUYẾT TẬT NHÂN 

DỤNG TOÀN QUỐC 

Santa Ana, Calif. (29 tháng Chín, 2022) – Quận Cam, trong sự hợp tác với Hội Đồng 

Phát Triển Nhân Dụng Quận Cam (OCWDB) và Cơ Quan Phục Hồi Tiểu Bang 

California (DOR), sẽ tham dự vào tháng Nhận Thức Khuyết Tật Nhân Dụng Toàn Quốc, 

một chiến dịch tạo sự thông hiểu thường niên nhăm mục đích hướng dẫn vể những vấn 

đề liên quan đến khuyết tật nhân dụng và chào mừng nhiều sự đóng góp khác biệt của 

lực lượng nhân dụng khuyết tật Hoa Kỳ.  

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Doug Chaffee, Giám Sát Viên Địa Hạt 4 phát 
biểu: “Quận Cam rất hãnh diện là một phần của Tháng Nhận Thức Khuyết Tật Nhân 
Dụng Toàn Quốc năm nay để loan truyền một thông điệp quan trọng là chúng ta đề cao 
giá trị mọi người, kể cả những người với khuyết tật.” 
 
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Don Wagner, Giám Sát Viên Địa Hạt 3 
phát biểu: “Quận Cam không thể hồi phục một cách toàn diện nếu không bao gồm tất 
cả mọi người dân Hoa Kỳ, đặc biệt với những người khuyết tật. Từ nhân viên của tôi 
cho tới mọi người trong cộng đồng, tôi muốn bảo đảm rằng lực lượng nhân dụng của 
chúng ta mang tính cách đa dạng bởi vì nó là nền tảng cho sự tăng trưởng của nền 
kinh tế chúng ta. Chúng ta phải ủng hộ cho bất cứ dân cư nào muốn trở thành hữu 
dụng và muốn đóng góp cho sự thành công của Quận Cam.” 
 
Trong suốt tháng Mười, hai Cơ Quan OCWDB và DOR sẽ tham dự vào nhiều hoạt 
động khác biệt để hướng dẫn cộng đồng tại Quận Cam về những vấn đề nhân dụng 
khuyết tật và những quyết tâm đối với văn hóa làm việc hòa nhập. Những nỗ lực này 
bao gồm các chiến dịch vận động ngoại vi để hướng dẫn cộng đồng, các tổ chức thuộc 
cộng đồng, và các chủ nhân về nhiều loại dịch vụ khác biệt mà hai Cơ Quan OCWDB 
và DOR có sẵn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với : dịch vụ nghề nghiệp cá biệt, 
dịch vụ huấn luyện, phục hồi chức năng, dịch vụ hỗ trợ, cơ hội học nghề và những dịch 
vụ sống tự lập. 
 
Giám Sát Viên Andrew Đổ, Đại Hạt 1 phát biểu: “Trong khi chúng ta chào mừng Tháng 
Nhận Thức Nhân Dụng Khuyết Tật Toàn Quốc, rất quan trọng để ghi nhận những tài 
năng và quyết tâm của những người sống trong tình trạng khuyết tật và những đóng 
góp của của họ cho lực lượng nhân dụng Quận Cam.” 
 
Giám Sát Viên Katrina Foley, Giám Sát Viên Địa Hạt 2 phát biểu: “Những cá nhân với 
khuyết tật là những thành viên tích hợp của cộng đồng chúng ta. Trong lúc nạn thất 
nghiệp suy giảm và các doanh nghiệp hiện đang tuyển dụng để điền khuyết, xin hãy 
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quan tâm đến việc tuyển mộ từ thành phần nhân dụng chưa được khai thác họ là 
những người có đầy đủ sự trung thành, tài nghệ giá trị, thông suốt, và khéo léo. Tôi 
khuyến khích các chủ nhân tuyển mộ một cách rộng rãi để bảo đảm những ứng viên đủ 
tiêu chuẩn không bị bỏ sót.” 
 
Giám Sát Viên Lisa Bartlett, Địa Hạt 5 phát biểu: “Trong lúc chúng ta chào mừng Tháng 
Nhận Thức Nhân Dụng Khuyết Tật Toàn Quốc, chúng ta hết lòng ghi nhận giá trị và tài 
năng của những người khuyết tật đã mang đến cho lực lượng nhân dụng và các chủ 
nhân và doanh nghiệp những người ủng hộ họ.” 
 
Truyền thống của Tháng Nhận Thức Nhân Dụng Khuyết Tật Toàn Quốc khởi nguồn từ 
năm 1945 khi Quốc hội ban hành một đạo luật tuyên bố tuần lễ đầu tiên của tháng 
Mười mổi năm là “Tuần Lễ Nhân Dụng Khuyết Tật Thể Chất Toàn Quốc” . Năm 1962 
chữ “ thể chất” được bỏ đi để công nhận những nhu cầu nhân dụng và đóng góp của 
những cá nhân với tất cả mọi loại khuyết tật. Năm 1988, Quốc Hội nới rộng tuần lễ trở 
thành một tháng ghi nhận và đổi tên thành Tháng Nhận Thức Nhân Dụng Khuyết Tật 
Toàn Quốc. 
 
Giám Đốc Cơ Quan DOR Joe Xavier phát biểu: “Tôi hoan nghênh tất cả những chủ 
nhân nào đã quyết tâm phục vụ cộng đồng bằng cách thực hiện chính sách tuyển mộ 
bao gồm mọi thành phần, bình đẳng và hòa nhập. Cung ứng những cơ hội nhân dụng 
bình đẳng cho những thành phần khuyết tật và cho phép họ không những lương bổng 
để sinh sống mà còn cho họ một sự tự do để sống một cuộc sống độc lập và trong một 
cộng đồng mà họ tự lựa chọn.” 
 
Muốn biết thêm những sinh hoạt của Tháng Nhận Thức Nhân Dụng Khuyết Tật, email 
về info@ocworkforcesolutions.com, xin vào ocworkforcesolutions.com, hay gọi (714) 
480-6500. 
 
Muốn biết thêm về các dịch vụ của DOR, xin vào dor.ca.gov hay gọi Văn Phòng Địa Hạt 
Orange San Gabriel tại (714) 991-0800. 
 

# # # 
 

Hội Đồng Phát Triển Nhân Dụng Quận Cam, xuyên qua Trung Tâm Dịch Vụ Doanh 
Nghiệp Quận Cam và Trung Tâm Giải Pháp Nhân Dụng Quận Cam, cung cấp những 
dịch vụ toàn diện như trợ giúp tuyển dụng, dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp, và dịch vụ 
nhân dụng đối với doanh nghiệp và những người tìm việc miễn phí. 
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