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 HOAN NGHÊNH                         Bản Tin – Tháng Mười Hai 2022 
  

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 
  

Tin Tức và Cập Nhật 

Giải Thưởng và Thành Tích 

Đi Lanh Quanh 

Viếng thăm chúng tôi tại              

OCRECORDER.COM 

Tháng Mươ ̀i Hai trong Lịch Sử  

Quận Cam 

Giao Tế Cộng Đồng 

Bình Phẩm Của Khách Hàng...  

CHÁNH LỤC SỰ QUẬN CAM 

TRUNG TÂM LIÊN LẠC 

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG TRẢ LỜI MỌI THẮC MẮC CỦA QUÝ 
VỊ 

THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU: 8 GIỜ SÁNG ĐẾN 4:30 CHIỀU 
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TIN TỨC 
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Vào ngày 17 Tháng Mười Hai, chúng tôi đã có thêm một ngày Thứ Bảy đặc biệt bận rộn mở cửa để hoàn tất mọi 

việc vào dịp cuối năm tại các văn phòng chi nhánh tại Anaheim, Laguna Hills và tại Tòa Án Cũ ở Santa Ana cho 

các dịch vụ hôn thú và thông hành. 

Nhân viên đã nhận tất cả 33 đơn xin thông hành, thực hiện tổng số 133 hôn lễ dân sự, và cấp tổng cộng 167 giấy 

chứng chỉ hôn thú. 

Xin cảm tạ tất cả những nhân viên đã làm việc tận lực và tận tâm là những người đã làm cho việc mở cửa ngày 
Thứ Bảy đặc biệt trở thành hiện thực và xin chào mừng tất cả các cặp uyên ương vừa mới thành hôn.  
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TIN TỨC 

Sắp Đến Mùa Lễ 

 

Vào ngày 8 tháng Mười Hai, tôi cùng với những vị lãnh đạo của các văn phòng, cơ quan khác nhau 

và các đồng nghiệp tại Văn Phòng Hành Chánh Quận Cơ Sở Phía Nam và tham gia vào cuộc lễ 

thường niên thắp sáng đèn cây Thông Giáng Sinh tại Trung Tâm Dịch Vụ Quận ở Santa Ana. Tôi xin 

cảm tạ nhóm Nghi Lễ đã biến Trung Tâm Dịch Vụ Quận đầy màu sắc và sáng rực của lễ hội cho tất 

cả khách hàng và nhân viên quận. 

 

Tôi hy vọng mọi người sẽ có một mùa lễ hội ấm cúng và an toàn. 

OCRecorder.com 
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Trong Tháng Mười Hai: 

GIAO TẾ CỘNG ĐỒNG 

Vào ngày 14 Tháng Mười Hai, nhân viên chúng tôi đã 

cùng với Phòng Thương Mại địa phương và các quan 

khách tham dự cuộc lễ chúc mừng cắt băng khánh 

thành Trường Học Cộng Đồng Highlands Community 

Charter School tại Thành Phố Garden Grove. 

Chúng tôi xin cầu chúc trường học thành công vĩ đại 

trong việc phát động sự tiếp cận đến các nền giáo 

dục, kỹ thuật, thông tin và nhân dụng cho những 

người thành tựu trong thế kỷ 21 và vẫn hợp tác với 

Trường Thẩm Mỹ Advanced Beauty College .  

OCRecorder.com 

Vào ngày 15 Tháng Mười Hai, nhóm của chúng tôi đã tham 

dự lễ Tốt Nghiệp Mùa Đông 2022 của Trường Thẩm Mỹ 

Advanced Beauty College để vinh danh sự thành công của 

các sinh viên tốt nghiệp và chào mừng sinh nhật lần thứ 35 

của trường học. 

Chúng tôi rất hãnh diện nhìn thấy sự phát triển của một 

doanh nghiệp trải qua qua hai thế hệ trong lãnh vực huấn 

nghệ và đã chuẩn bị cho 50,000 học viên thành công với 

các nghề nghiệp bao gồm thẩm mỹ, hớt tóc, trang điểm, 

huấn luyện dạy nghề và huấn nghệ xoa bóp trị liệu. 

Tôi cầu chúc Trường Thẩm Mỹ Advanced Beauty College 

và các học viên của trường tiếp tục thành công trong những 

nỗ lực của họ.  

Vào ngày 23 Tháng Mười Hai, nhân viên của chúng 

tôi đã cùng với các dân cử và quan khách chúc 

mừng Gracie JiuJitsu hoàn tất chương trình SBDC 

và họ đã khai trương trong cộng động doanh 

nghiệp La Palma. 

Chúng tôi cầu chúc họ thành công vĩ đại trong việc 

cung ứng chương trình học võ thuật đặc biệt dành 

cho nhu cầu tự vệ cho nhiều thành phần dân số 

khác biệt và trình độ tài năng khác nhau.  
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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 Christopher Jepsen là Nhân Viên Xuất Sắc Trong Tháng Mười Hai. 

Christopher là một Phụ Tá Quản Thủ Văn Khố đầy hữu ích của nhóm Quản Thủ Văn Khố Quận Cam. Anh thi 
hành nhiệm vụ với tất cả những chú tâm và kính nghiệm. Christopher giúp công chúng sưu tầm lịch sử của nhà 
họ và trả lời hàng loạt những thắc mắc từ mọi thành phần cư dân trong cộng đồng. Christopher duy trì một cách 
tỉ mỉ trang mạng Văn Khố Quận Cam Orange County Archives Flickr webpage anh hiểu rõ tầm quan trọng của 
việc giúp những nhà nghiên cứu, học giả, sinh viên và công chúng được dễ dàng tiếp cận với lịch sử Quận Cam 
chỉ cần một cái nhấn nhẹ vào con chuột điện tử. 

Hồi Tháng Mười Một, Christopher đã kiến tạo và trình bày một bài thuyết trình rất đáng chú ý về lịch sử Quận 
Cam tại cuộc hội thảo thường niên của Hiệp Hội Các Văn Phòng Chánh Lục Sự trên toàn tiểu bang California và 
được toàn thể những người tham dự đón nhận và ngợi khen. Sự chú ý của Christopher đến chi tiết và sự nhiệt 
tình chia sẻ lịch sử Quận Cam cho những người khác hoặc giả qua bài thuyết trình hay những trường hợp 
nghiên cứu cá biệt là chứng cớ của sự dam mê vào công việc làm của anh. Điều này giúp mỗi người khách 
viếng thăm văn khố càng trở nên đặc biệt. 

Sự cống hiến tích cực của Christopher đối với văn phòng chúng tôi và sự tận tụy trong việc bảo tồn lịch sử phong 
phú của Quận Cam đều được mọi người rất cảm kích . Chúng tôi rất cảm ơn đã có một thành viên như 
Christopher trong nhóm.. 

Hãy cùng với tôi chúc mừng Chris cho thành quả này! 

GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TÍCH 

OCRecorder.com 
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GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TÍCH 
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CÁC NHÂN VIÊN XUẤT SẮC TRONG NĂM 2022  

Chúc mừng Isabel và Liliana đã nhận được giải thưởng nhân viên xuất sắc 

năm 2022. Cả hai Isabel và Liliana đã chứng tỏ sự tận tâm không sánh được 

trong việc phục vụ công chúng và giúp các đồng nghiệp trong năm qua. Sự 

tình nguyện uyển chuyển trong những thời gian bất định trong khi vẫn chấp 

nhận những thách đố đến với họ một cách đầy ấn tượng và đáng noi gương 

cho toàn thể văn phòng.  Xin cảm tạ những việc làm vĩ đại của hai vị! 

http://www.ocrecorder.com


 6 Tháng Mười 
Hai, 1925  

Làng San Clemente được thành lập bởi cựu thị trưởng Seattle Ole Hanson.  

14 Tháng Mười 

Hai, 1818  

Thuyền Trưởng Hipolito Bouchard và thủy thủ đoàn của ông xâm chiếm San 
Juan Capistrano.  

19 Tháng Mười 

Hai, 1929  
Sở Cứu Hỏa Thiện Nguyện Seal Beach được thành lập.  

26 Tháng Mười 

Hai, 1953  

Cư dân lâu năm của Quận Cam và là nơi sinh trưởng của tác giả T. Jefferson. 
Nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông lấy bối cảnh ở Quận Cam.  

29 Tháng Mười 

Hai, 1946  

William Wendt người được mệnh danh là “ Dean of Southern California 
Landscape Painter,” từ trần tại Laguna Beach.  

Các sự kiện lịch sử cung cấp bởi Phụ Tá Quản Thủ Văn Khố Chris Jepsen.  

Ảnh: Cung cấp bởi Văn Khố Quận Cam . 

Văn Khố Quận Cam, cơ quan trực thuộc Văn Phòng Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn. 

OCArchives.com 

LỊCH SỬ QUẬN CAM THÁNG MƯỜI HAI  
 

Quang cảnh trong bưu thiếp vào thời kỳ cuối của thập niến 1920s về hàng hiên 

của căn nhà Ole Hanson’s tại San Clemente, hiện nay được gọi Casa Romantica.  

(Photo: Ảnh cung cấp bởi Văn Khố Quận Cam.) 
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BÌNH PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG...  
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Văn Phòng Chính của chúng tôi tại Santa Ana đã nhận được những lời bình phẩm 

dưới đây. Dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả của quý vị rất được cảm kích! 

Một trong những khách hàng của chúng tôi đã viết lời phẩm bình sau 

đây cho văn phòng tại Tòa Án Cũ. Xin cảm tạ cho sự quyết tâm phục vụ 

tử tế và hiệu quả! 

Văn Phòng Chi Nhánh phía Bắc nhận được lời bình phẩm sau đây. Lời cảm tạ 

cho nhân viên chúng tôi về sự phục vụ hảo hang. 

1 Tuần Lễ trước đây  

Thất đáng ngạc nhiên về sự nhanh chóng của dịch vụ, tôi điền đơn qua mạng, và được đón vào chỉ 

chưa đầy một phút đã được gọi đến cửa sổ thâu nhận để được phục vụ và tôi chỉ ở đó tối đa 5 phút.   

Tôi rất lấy làm ngạc nhiên về sự nhanh chóng cho tất cả những gì đã phục vụ. Tôi 

đến văn phòng và chưa đầy 10 phút sau đó tôi đã nói lời hứa hốn phối. Thật rất là 

yên tỉnh . Hai phòng hôn lễ/ nhà nguyện mà họ có thật xinh đẹp với nhiều phòng 

cho khách nếu bạn muốn. Tôi chọn kiểu hôn lễ bỏ trốn với người yêu với một khách 

mời làm nhân chứng và hai đứa con xinh đẹp của chúng tôi. Nếu quý vị ưa chuộng 

cổ kính đây là chỗ lý tưởng để thành hôn  

1 Tuần Lễ trước đây  

Quý vị gọi và họ giúp điền đơn ngay tức khắc. Quý vị đi vào và coi như chẳng có chờ đợi gì. Đây là nơi tốt nhất để đến cho những 

chứng chỉ đơn giản. Nhân viên thật thân thiện và nhanh chóng. Tôi không biết chỗ đậu xe nhưng sau cùng tìm được một chỗ gần sân 

chơi ice rink. Họ có chỗ đậu xe ngoài đường nhưng đã hết chỗ và họ chắc có chỗ đậu xe trong bãi đậu xe nhưng tôi không tìm thấy. Nó 

nằm bên cạnh Rare goodwill. 
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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 này trong khi đi bộ để ngắm đèn 
Giáng Sinh được trưng bày và các trang trí ngày lễ tại Naples Island, CA. 

ĐI LOANH QUANH  
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