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Cơ Quan Cải Huấn Quận Cam ChínhThức Loan Báo 
Khai Trương Trung Tâm Phục Hồi Đa Mục Tiêu 

 
Santa Ana, CA (Ngày 17 Tháng Mười Một, 2022) – Cơ Quan Cải Huấn Quận Cam loan bào 
chính thức khai trương Trung Tâm Phục Hồi Đa Muc Tiêu (MRC) tọa lạc trong khuôn viên 
Trại Cải Huấn Thanh Thiếu Niên Quận Cam trong Thành Phố Orange. 

 
Sự khởi đầu trước tiên của MRC bắt đầu vào ngày 15 Tháng Tư, 2015 khi Hội Đồng Tiểu 
Bang California và Cải Huấn Cộng Đồng đã cung cấp ngân khoản cho Quận Cam để xây 
dựng cơ sở này. Một trong những mục tiêu đầu tiên của MRC nhằm giúp đỡ trong việc tăng 
cường sự phục hồi của công lý cho giới trẻ tại Quận Cam. Cơ sở bao gồm một số các lớp 
huấn nghệ và phòng ốc tin học, một chỗ dạy sửa xe, một phòng tập thể thao, và một trung 
tâm thể dục, và một phòng đa dụng có thể được dùng làm nơi thăm viếng và chăm sóc trẻ 
em. 

 
Với những khoảng không gian được phác họa để mang lại lợi ích cho một môi trường học hỏi 
tốt đẹp hơn và phòng ốc để học và thực hành những khéo léo về huấn nghệ, MRC có thể 
mang lại những cơ hội cho thanh thiếu niên trở nên hữu dụng chuẩn bị cho họ sẵn sàng một 
khi trở lại cộng đồng. Thêm vào đó MRC cung ứng một nơi hoàn toàn mới, rộng rãi cho những 
gia đình và thân nhân thăm viếng, cũng như phòng chăm sóc trẻ em dành cho các em thiếu 
nhi, để họ có thể chú tâm vào việc thăm viếng với các trẻ em của họ là những người hiện còn 
đang bị lưu giữ. 

 
Cao ốc này biểu hiện cho sự quyết tâm của Quận tiếp tục biến Quận Cam trở nên một nơi an 
toàn, lành mạnh, và toàn vẹn để an cư, làm việc và tiêu khiển do sự cung cấp những dịch vụ 
công cộng trong khu vực vượt bực và ít tốn kém. Danh hiệu Trung Tâm Khục Hồi Đa Mục 
Tiêu đã nói lên tất cả những gì, với ưu tiên được sử dụng bởi vô số các Cơ Quan của Quận 
và các đối tác cộng đồng, trung tâm cung ứng một địa điểm tập trung và tiếp cận dễ dàng cho 
những nhóm đông đảo người tập họp cùng chung một mục đích hướng dẫn thanh thiếu niên 
tiến đến một đời sống thành đạt và hỗ trợ các gia đình trong hành trình này.  
 
Muốn biết thêm chi tiết về MRC, xin vào: https://www.youtube.com/watch?v=98_SqAYPi6U. 
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