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Xin cảm tạ đã lưu tâm đến bản tin của Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam. Chúng tôi sẽ mang đến những sự 
cập nhật hạn kỳ của những tin tức sau cùng, thông tin và những sinh hoạt đặc biệt của văn phòng. Tôi rất lấy 
làm hân hạnh và vinh dự được phục vụ quý vị trong cương vị Chánh Lục Sự Quận Hạt. Xin hãy liên lạc với văn 
phòng của tôi tại số (714) 834-2500 hay vào trang mạng của chúng tôi tại OCRecorder.com để biết thêm các 
thông tin về văn phòng và những dịch vụ được cung cấp cho công chúng. 

               Trân Trọng, 

 

                                      Hugh Nguyen 

                                                     Chánh Lục Sự  Quận Cam 
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Văn Phòng Chánh Lục Sự Dự Trù Sẽ Đóng Cửa Cuối Năm Với                                    
Những Giờ Mở Cửa Đặc Biệt Thứ Bảy! 

Để tránh những sự bận rộn của ngày lễ hãy thực hiện những dịch vụ hôn phối và thông hành mà quý vị cần! Thiết 
lập kế hoạch ngay từ bây giờ để lợi dụng những giờ đặc biệt Ngày Thứ Bảy dự trù cho ngày Thứ Bảy của văn phòng 
Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn, vào ngày 17 tháng Mười Hai, 2022 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại trụ sở Tòa Án Cũ 
tại thành phố Santa Ana và tại các chi nhánh của văn phòng ở Anaheim và Laguna Hills. Văn phòng Chánh Lục Sự sẽ 
cung cấp dịch vụ hôn phối tại ba địa điểm. Dịch vụ Thông Hành cũng sẽ có sẵn tại Tòa Án Cũ ở Santa Ana và tại văn 
phòng chi nhánh Bắc Quận Cam ở Anaheim. Xin lưu ý, sẽ không có dịch vụ thông hành được thực hiện tại văn 
phòng chi nhánh Nam Quận Cam ở Laguna Hills. Đề nghị rất cần thiết phải nên lấy hẹn vì nhu cầu khá cao cho các 
dịch vụ hôn phối và thông hành trong những thời gian đặc biệt này. Tự động tới không lấy hẹn vẫn được nhận. 
Muốn biết thêm thông tin và hoàn tất hồ sơ qua mạng trước cho giấy hôn thú, hôn lễ dân sự, hay dịch vụ thông 
hành xin vào OCRecorder.com. 

“Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn phát biểu: “ Chúng tôi luôn luôn có kinh nghiệm việc gia tăng cho các 
dịch vụ hôn phối vào cuối năm và tôi biết chắc năm nay cũng sẽ không ra ngoài sự kiện này. Tôi rất lấy làm hân 
hạnh là tôi có thể tạo sự tiện nghi cho các gia đình và các cá nhân bận rôn đến các văn phòng của chúng tôi để 
thực hiện các dịch vụ mà họ cần trong mùa lễ bận rộn .”  

Một lý do khác hãy tham gia với chúng tôi trong những giờ đặc biệt này, văn phòng là một nơi có giá biểu cho giấy 
giá thú hạ và lễ hôn phối dân sự hạ nhất trong tiểu bang. Tại Quận Cam, các cặp uyên ương có thể nhận được giấy 
hôn thú công cộng với lệ phí $61 và giấy giá thú riêng tư với giá $66. Hỗn lễ dân sự được thực hiện với một phí tổn 
phụ trội $28. Văn phòng chỉ thực hiện việc nhận đơn xin thông hành mà thôi. Chụp ảnh thông hành có sẵn với giá 
$7 – đây là giá cả có thể thấp nhất cho chụp ảnh thông hành tại Quận Cam .  

Một lý do khác hãy tham gia với chúng tôi trong những giờ đặc biệt này, văn phòng là một nơi có giá biểu cho giấy 
giá thú hạ và lễ hôn phối dân sự hạ nhất trong tiểu bang. Tại Quận Cam, các cặp uyên ương có thể nhận được giấy 
hôn thú công cộng với lệ phí $61 và giấy giá thú riêng tư với giá $66. Hỗn lễ dân sự được thực hiện với một phí tổn 
phụ trội $28. Văn phòng chỉ thực hiện việc nhận đơn xin thông hành mà thôi. Chụp ảnh thông hành có sẵn với giá 
$7 – đây là giá cả có thể thấp nhất cho chụp ảnh thông hành tại Quận Cam OCRecorder.com. để thêm tiện nghi, 
chụp ảnh thông hành cũng có sẵn tại chổ với giá $7. Chổ đậu xe miễn phí tại ba địa điểm.  

Muốn biết thêm thông tin hay muốn biết về các dịch vụ có sẵn tại văn phòng Chánh Biện Lý Quận Cam, xin vào 
OCRecorder.com.  
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Chánh Lục Sự Quận Cam được Trao Tặng Giải Thưởng Lãnh Đạo Trong 
Ngành Phục Vụ Công Cộng bởi Hội Đồng Doanh Nghiệp Quận Cam 

 

Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn đã được trao tặng giải thưởng Lãnh Đạo Trong Ngành 

Phục Vụ Công Công bởi Hội Đồng Doanh Nghiệp Quận Cam (OCBC) trong các Giải Thưởng 

Biến Cải Thủ Tục Rườm Rà Hành Chánh Băng Đỏ trở thành Thảm Đỏ lần thứ 12 thường niên. 

Giải thưởng được trao tặng cho Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn bởi Chủ Tịch kiêm Tổng 

Quản Trị Tổ Chức OCBC, Jeffrey Ball và thành viên Hội Đồng Quản Trị, Mark Taylor. 

 

Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn chân thành cảm tạ Tổ Chức OCBC cho việc vinh danh 

này và đồng thời cũng chúc mừng tất cả những người được đề cử và nhận giải thưởng. 

 

Lúc nào mục tiêu của Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn cũng là tạo sự dễ dàng để công 

chúng có thể tiếp cận một cách hiệu quả nhất các dịch vụ tại văn phòng của Chánh Lục Sự Quận 

Cam. Ông cũng rất lấy làm cảm kích  đã có một đội ngũ nhân viên tuyệt vời và chăm chỉ đã làm 

việc ngoài sức của mình  để giúp cho mỗi khách hàng đều có những kinh nghiệm đầy thiện 

cảm. Văn phòng đã hoàn thành những biện pháp canh tân và tiết kiệm tiền thuế cho công chúng 

như chương trình Hitched tại Trong Tâm Honda liên quan đến Chương Trình Dịch Vụ Hôn Phối, 

giảm thiểu giá chụp ảnh thông hành, và nới rộng văn phòng chi nhánh Phía Nam Quận Cam để 

đáp ứng nhu cầu đòi hỏi các dịch vụ gia tăng . 

http://www.ocrecorder.com


TIN TỨC 

OCRecorder.com 

Nếu quý vị dự định viếng thăm văn phòng Chánh Lục Sự Quận Cam tại văn phòng ở Santa Ana, chúng 

đề nghị đậu xe tại Lot P4 (630 N. Broadway St., Santa Ana, CA 92701) chỉ có đi bộ một đoạn ngắn và 

nhanh chóng là đến văn phòng chúng tôi, tọa lạc tại 601 N Ross St, Santa Ana, CA 92701 

Muốn biết thêm thông tin, xin vào OCRecorder.com hay gọi chúng tôi tại số (714) 834-2500 

http://www.ocrecorder.com


 

 

 

 

 

 

TIN TỨC 
Quý vị có biết rằng mỗi Thứ Sáu đầu tiên của tháng Mười Một là Ngày Thứ Sáu Jersey 

Toàn Quốc Hoa Kỳ? Tôi khuyến khích nhân viên của tôi đi làm việc trong tinh thần trọn 

vẹn ủng hộ những đội ưa chuộng của họ !  

OCRecorder.com 
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Trong Tháng Mươ ̀i Một: 

GIAO TẾ CỘNG ĐỒNG 

Xin chúc mừng cho hơn 40 người đã 

tốt nghiệp trong việc hoàn tất chương 

trình Làm Tại OC tổ chức bởi 

America’s SBCD. Trong dịp cuối tuần 

của ngày lễ, nhân viên của tôi đã cùng 

với những chức sắc chúc tụng tất cả 

các sinh viên đầy sự may mắn trong 

việc tạo thành một doanh nghiệp thành 

công cho nhiều năm sắp đến. 

OCRecorder.com 
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Trong Tháng Mươ ̀i Một: 

GIAO TẾ CỘNG ĐỒNG 
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Vào ngày 30 Tháng Mười Một, tôi đã tham 

dự Ngày Lễ Khánh Thành Thiết Lập Kỳ 

Đài Hoa Kỳ tại địa điểm xây cất Nghĩa 

Trang Cựu Chiến Binh trong tương lai tại 

Anaheim Hill, Đây là một vinh dự đầy kinh 

ngạc đối với tôi được chứng kiến việc vinh 

danh cho những người cựu chiến binh 

can đảm đã bảo vệ đất nước chúng ta và 

nhìn thấy tận mắt nghĩa trang dành riêng 

cho các cựu chiến binh tại Quận Cam. 

http://www.ocrecorder.com


Mỗi tháng chúng tôi đều ghi nhận thành tích của một nhân viên vượt trội nhiệm vụ bình thường 

của họ và cống hiến những dịch vụ tối hảo cho khách hàng chúng ta. Nhân Viên Xuất Sắc 

Trong Tháng sẽ nhận được chứng chỉ ghi nhận thành tích, tên của họ sẽ được gắn lên trên 

bảng thành tích và có thể ăn vận quần áo bình thường trong suốt tháng mà họ đạt được thành 

tích. 

Thật là hân hạnh cho tôi được loan báo April Meza là Nhân Viên Xuất Sắc Trong Tháng Mười 

Một. 

Kể từ khi gia nhập vào văn phòng Chánh Lục Sự Quận Cam thắng Năm 2022, April đã nhanh 

chóng tham dự vào môi trường làm việc của cô và đã trở nên thành thạo và là một thành viên 

hiếm quý của phần vụ điều hành của văn phòng Chánh Lục sự. April đã nhanh chóng và thành 

công hoàn tất việc huấn luyện để trở thành nhân viên đặc trách thông hành. Cô đã vượt ra 

ngoài khả năng để bảo đảm mỗi khách hàng được phục vụ với những sự tương kính và làm 

mọi nỗ lực để bảo đảm khách hàng khi rời khỏi văn phòng chúng tôi với sự tin tưởng trong việc 

nạp trình đơn xin thông hành. April có một khả năng tuyệt hảo bảo đảm các em nhi đồng và trẻ 

em dễ dàng khi chụp ảnh thông hành là một nhiệm vụ rất khó khăn. Tỷ lệ làm sai của cô rất 

thấp điều này rất có giá trị cho cả văn phòng và khách hàng của chúng tôi. 

Thái độ thân thiện và tích cực của April trong tất cả mọi hoàn cảnh thực sự là một thí dụ để tất 

cả mọi người cần theo gương. Cô chấp nhận những nhiệm vụ có tính cách thách đố với một 

phong cách điềm tĩnh và thận trọng. April đã bày tỏ một sự thông hiểu rõ ràng về chính sách và 

thủ tục của văn phòng, và thượng cấp của cô đã lưu ý đến khả năng trợ giúp công chúng với 

phong thái rất rõ ràng, tử tế và chuyên môn. 

Sự cống hiến tích cực của April đối với văn phòng chúng tôi đều được mọi người rất cảm kích . 

Chúng tôi rất cảm ơn đã có một thành viên như April. 

Hãy cùng với tôi chúc mừng April về những thành quả đạt được của cô ! 

GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TÍCH 

OCRecorder.com 
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2 Tháng 11, 1967  
Yorba Linda chính thức trở thành thành phố với dân số vào khoảng 11,433 
người.  

4 Tháng 11, 1841   
Nhóm người Bidwell-Bartleson đến California từ Missouri, trở thành một trong 
những chuyến xe lửa dầu tiên di dân đến California từ miền Trung Tây Hoa 
Kỳ.  

4 Tháng 11, 1948  
Trận hỏa hoạn Green River Fire kéo dài một tuần lễ bắt đầu ở chỗ bây giờ là 
Công Viên Featherly Regional Park ở Anahiem. Cuộc cháy rừng lần hồi đã 
thiêu rụi hơn 53,000 mẫu và thiêu hủy 22 căn nhà.  

6 Tháng 11, 1905  

Hệ thống thiết lộ Pacific Electric Railway chính thức khai trương lộ trình Watts 
đến Santa Ana (Với lộ trình nối kết giúp phần lớn Los Angeles được tiếp cận 
dễ dàng). Tuyến đường xe điện đầu tiên “Red Car” tại Santa Ana- một xe chở 
hành khách dạng cao cấp mang tên “El Peregino” đã đến một ngày trước đó. 
Vào ngày 22 Tháng Mười Một, Santa Ana chào mừng sự xuất hiện của xe 
điện với cuộc diễn hành “ Parade of Products” xuyên qua trung tâm thành phố 
với pháo bông và đại tiệc.  

29 Tháng 11, 1831  
Pio Pico, Juan Bandini và Jose Antonio Carrillo lãnh đạo cuộc nổi loạn chống 
lại Thống Đốc California Manuel Victoria, khiến ông này nhanh chóng từ 
chức.  

OCArchives.com 

LỊCH SỬ QUẬN CAM THÁNG MƯỜI MỘT  
 

Nhân viên Cứu Hỏa đã dung Công Viên Irvine Park như một trung tâm điều hành trong trận 
Hỏa Hỏa Green River Fire năm 1948 .  

Sự kiện lịch sử được cung cấp bởi Phụ Tá Quản Thủ Văn Khố Chris Jepsen. Ảnh: Do Văn Khố Quận Cam. 
Văn Khố Quận Cam, một phần hành dưới sự quản trị của Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn . 
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Xin vào trang mạng của chúng tôi tại: OCRecorder.com 
 

Muốn biết thêm thông tin về Văn Khố  

của Quận Cam xin vào:  

OCArchives.com 

 

 

Theo dõi chúng tôi trên 
mạng xã hội 

@ocrecorder 

 

 

 

 

 

 

Một trong số nhân viên của tôi đã chụp bức ảnh the Crowley Lake Columns nhân 
chuyến đi đến Bishop, CA. Các cột này có vẻ liên hệ đến một vụ nổ núi lửa lớn đã 

xảy ra cách đây 760,000 năm .  

ĐI LOANH QUANH  
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