HUGH NGUYEN

BIRTH AND DEATH RECORDS
FICTITIOUS BUSINESS NAMES

CL E RK -RE CO RDE R

MARRIAGE LICENSES/RECORDS
NOTARY REGISTRATION
ORANGE COUNTY ARCHIVES
PASSPORTS
PROPERTY RECORDS

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Thông Báo Tức Thời
17 Tháng Ba, 2022

Liên Lạc : David Cabrera
ĐT : (714) 834-2248
David.Cabrera@rec.ocgov.com

Lễ Cưới Sẽ Vang Vọng Trở Lại Tại Các Phòng Nghi Lễ Cưới Hỏi
của Văn Phòng Chánh Lục Sự
Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn hãnh diện tuyên bố mở cửa lại các phòng nghi lễ cưới hỏi tại các văn
phòng lục sự của ông có hiệu lực kể từ ngày 24 Tháng Ba, 2022. Sau một thời gian dài phải đóng cửa
vì hậu quả của đại dịch. Văn Phòng Chánh Lục Sự sẽ tái tục các lễ cưới dân sự trong các phòng lễ nghi
tọa lạc tại các địa điểm văn phòng thuộc các thành phố Anaheim, Laguna Hill và tại trụ sở Tòa Án Cũ
trong thành phố Santa Ana. Văn Phòng Lục Sự sẽ gia tăng số khách mời tham dự lễ cưới từ một lên
đến năm người. Nhu cầu được coi là sẽ gia tăng, vì vậy nên lấy hẹn trước. Đối với những người muốn
có được một lễ cưới dân sự tổ chức tại một trong những phòng cưới trang hoàng thật đẹp của cơ quan,
xin vào OCRecorder.com để hoàn tất đơn/hay lấy hẹn.
Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn phát biểu: “Tôi mong đợi nhìn các cặp uyên ương trao đổi lời hứa,
trước sự hiện diện của thân nhân của họ trong các phòng nghi lễ cưới thật đẹp của chúng tôi.
Hãy tin tôi, văn phòng chúng tôi đang chờ đón cũng như công chúng, không có gì vĩ đại hơn là
nhìn thấy những đôi uyên ương sử dụng tất cả những tiện nghi sẵn có cho việc thành hôn.”
Các phòng tổ chức lễ cưới dân sự đã phải đóng cửa từ tháng Ba 2020, khi lệnh từ tiểu bang buộc các
văn phòng phải đóng cửa có hiệu lực. Hiện tại văn phòng phải thực hiện các thủ tục cưới hỏi dân sự
ngay tại nơi cung cấp dịch vụ và đồng thời cũng giới hạn số khách có thể hiện diện trong lúc làm lễ
cưới chỉ có một người. Việc tái mở cửa trở lại các phòng làm lễ cưới là một sự thay đổi cho việc đón
tiếp tất cả mọi người. Văn phòng lục sự rất lấy làm phấn khởi được chào đón trở lại các cập uyên
ương và thân nhân của họ một khi họ cùng nhau ăn mừng cơ hội đặc biệt này.
Văn Phòng Chánh Lục Sư Quận Cam có một giá biểu thấp nhất cho dịch vụ làm giấy phép kết hôn và
lễ cưới dân sự trên toàn tiểu bang. Tại Quận Cam, các cặp uyên ương có thể làm giấy giấy phép kết
hôn công khai với giá biểu $61 Mỹ Kim và giấy phép kết hôn bảo mật giá là $66. Các cặp uyên ương
có thể tổ chức lễ cưới dân sự tại một trong những phòng cưới của cơ quan với một giá biểu phụ trội
$28. Họ có thể trả trước $17 cho một bản hôn thú của họ với chứng nhận.
Muốn biết thêm chi tiết, về các dịch vụ liên quan tới lễ cưới dân sự và những dịch vụ được cung ứng
tại Văn Phòng Chánh Lục Sự, xin vào OCRecorder.com hoặc gọi đường giây thông tin của văn phòng
tại số (714) 834-2500. Đường giây thông tin này làm việc từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều, Thứ Hai đến
Thứ Sáu, ngoại trừ ngày lễ.
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NORTH COUNTY BRANCH OFFICE
WELLS FARGO BUILDING
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SOUTH COUNTY BRANCH OFFICE
LAGUNA HILLS CIVIC CENTER
24031 EL TORO ROAD, SUITE 150
LAGUNA HILLS, CALIFORNIA 92653
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