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Gia Đình và Cộng Đồng 
Chung Tay  (FaCT)
(714) 566-2878
factoc.org

Hiệp Hội Á Châu Thái Bình 
Dương (OCAPICA)
(714) 636-9095
www.ocapica.org

Dịch vụ NAMI-OC Warmline
(714) 991-6412

Đường Dây Khủng Hoảng Tự T
ử tại Quận Cam
(877) 727-4747

Đường Dây Nóng Về Bạo Lực 
Gia Đình
(800) 799-7233

2-1-1 Quận Orange
 Gọi Đến Số 2-1-1
211oc.org

Các Dịch Vụ Tiếp Cận Của California 
(714) 917-0440
accesscal.org

Hiệp Hội Tổ Ấm Cho Trẻ Em
(714) 543-2273
chs-ca.org/for-families/child-care-referrals

Sáng Kiến Y Tế Cộng Đồng Của 
Quận Cam (CHIOC)
(714) 619-4050
Chioc.org

Các Liên Kết tại Quận Cam
(855) 625-4657
ochealthinfo.com/oclinks
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Những Nguồn Lực cho Gia Đình
Các Gia Đình Đôi Khi Có Thể Sử Dụng Một Số Trợ Giúp. Chúng Tôi Có Thể Giúp.

Các Dịch Vụ Miễn Phí hoặc Chi Phí Thấp

xem mặt sau

E/S

Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ trực tiếp với các tổ chức.
Các Ngôn Ngữ : E: Anh, S: Tây Ban Nha, V: Việt, K: Hàn, C: Trung; F: Farsi, A: Ả Rập, T: Tagalog, Kh=Khmer Farsi, A: Arabic, T: Tagalog, Kh: Khmer

Liên Minh WE CAN cùng các nhà tài trợ và thành viên của Liên Minh không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ tổ chức hoặc dịch vụ nào. Việc đề cập đến các tổ chức và dịch vụ trong tờ 
rơi này không nên hiểu là một sự xác nhận hoặc khuyến nghị, mà chỉ là đề cập đến với mục đích cung cấp thông tin và vì sự thuận tiện của người sử dụng.



Mô Tả các Dịch Vụ
Nhu Cầu Cơ Bản: Các tổ chức này có thể giúp quý vị đăng ký CalWorks (hỗ trợ công cộng), CalFresh (thực phẩm), và CalOptima (y tế) và có thể kết nối quý vị với các hỗ trợ 
khác như dịch vụ tiện ích, giao thông, nhà ở, hoặc khuyết tật.
Nhu Cầu Chăm Sóc Trẻ Em: Nếu quý vị cần trợ giúp để tìm kiếm hoặc chi trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ em có chất lượng hoặc cho các chương trình sau giờ học, hãy liên 
hệ với các tổ chức này.
Bạo Lực Gia Đình: Các tổ chức này có thể trợ giúp nếu quý vị, một thành viên gia đình hoặc bạn bè của quý vị là nạn nhân của lạm dụng thể chất, tình dục hoặc tình cảm. 
Hỗ Trợ và Giáo Dục Gia Đình: Các tổ chức này cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ gia đình quý vị, chẳng hạn như tư vấn, lập kế hoạch tài chính, các lớp học nuôi dạy con cái, 
dịch vụ y tế và nhiều hơn thế nữa.
Các Nguồn Lực về Thực phẩm: Nếu quý vị thiếu thực phẩm hoặc cần thực phẩm lành mạnh, các tổ chức này có thể cung cấp hoặc kết nối quý vị với những nơi có thể 
cung cấp cho quý vị.
Sức Khỏe Tinh Thần: Nếu quý vị hoặc một thành viên trong gia đình quý vị đang phải đối phó với những lo lắng về sức khỏe tinh thần, các tổ chức này có thể giúp đỡ quý 
vị.
Lạm Dụng Chất Gây Nghiện: Các tổ chức này có thể kết nối những người đang chống chọi với ma túy hoặc rượu tới những nơi có thể giúp đỡ

Mô Tả các Tổ Chức
2-1-1 Quận Cam: 2-1-1 là hệ thống thông tin và giới thiệu lớn nhất cho những nhu cầu không cấp thiết ở Quận Orange. Hãy gọi điện hoặc truy cập vào trang web của họ để 
được kết nối nhanh chóng với sự trợ giúp mà gia đình quý vị cần.
Các Dịch Vụ Tiếp Cận Của California: Các Dịch Vụ Tiếp Cận Của California cung cấp nhiều dịch vụ cho tất cả cư dân của Quận, tập trung vào cộng đồng người Mỹ gốc Ả 
Rập và người Mỹ gốc Hồi Giáo. Dịch vụ nằm ở Anaheim nhưng có thể nhận điện thoại từ bất cứ đâu.
Hiệp Hội Tổ Ấm Cho Trẻ Em: Hiệp Hội Tổ Ấm Cho Trẻ Em hỗ trợ tất cả trẻ em và gia đình, tập trung vào giáo dục gia đình và giúp các bậc cha mẹ tìm và chi trả cho dịch vụ 
chăm sóc trẻ em. Hiệp Hội nằm ở Orange, nhưng có thể nhận cuộc gọi từ bất kỳ ai.
Sáng Kiến Y Tế Cộng Đồng Của Quận Cam (CHIOC): CHIOC giúp các gia đình đăng ký các chương trình y tế như CalOptima và các chương trình nhu cầu cơ bản như 
CalWorks và CalFresh. Trụ sở chính của họ là ở Santa Ana và tổ chức có các địa điểm ghi danh trên toàn quận.
Đường Dây Nóng về Bạo Lực Gia Đình: Hãy gọi Đường Dây Nóng Quốc Gia nếu quý vị là nạn nhân của bạo lực gia đình và họ sẽ kết nối quý vị với một tổ chức địa 
phương có thể trợ giúp quý vị.
Gia Đình và Cộng Đồng Chung Tay (FaCT): FaCT điều hành các Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình (FRC) trên toàn Quận Orange. Các gia đình có thể nhận được các dịch vụ 
miễn phí từ các FRC, bao gồm tư vấn, các lớp học làm cha mẹ, các chương trình sau giờ học, hỗ trợ các nhu cầu cơ bản, và nhiều hơn nữa.
Dịch vụ NAMI-OC Warmline: Warmline là một dịch vụ điện thoại miễn phí và bảo mật, cung cấp hỗ trợ và các nguồn lực tinh thần.
Hiệp Hội Á Châu Thái Bình Dương (OCAPICA): OCAPICA hoạt động để hỗ trợ cộng đồng Người Châu Á và Người Dân Đảo Thái Bình Dương thông qua hỗ trợ về sức khỏe 
tinh thần và thể chất, đào tạo lực lượng lao động và giáo dục thanh thiếu niên. Họ có 5 địa điểm trên toàn Quận Orange. 
Các Liên Kết tại Quận Cam: Cung cấp hỗ trợ qua điện thoại và trực tuyến cho những người đang tìm kiếm phương pháp điều trị về sức khỏe tâm thần hoặc điều trị ma túy 
và rượu.
Đường Dây Khủng Hoảng Tự Tử tại Quận Cam: Là dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại ngay lập tức, hoạt động 24 giờ một ngày cho những người đang bị khủng hoảng hoặc 
đang có những suy nghĩ về tự tử




