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Quận Cam Tổ Chức Hội Chợ Nghề Nghiệp và Tài Nguyên cho các Cựu Chiến Binh và 

Gia Đình Quân Nhân 
 
SANTA ANA, Calif. (10 Tháng Mười Một, 2022) – Quận Cam sẽ tổ chức một Hội Chợ Nghề Nghiệp và Tài 
Nguyên cho Cựu Chiến Binh và Gia Đình Quân Nhân vào đầu năm 2023. Giám Sát Viên Lisa Bartlett, Địa Hạt 5, 
đã cam kết $10,000 Mỹ Kim đễ yểm trợ nỗ lực này, sẽ giúp cho các cựu chiến binh và gia đình quân nhân tiếp 
cận được những tài nguyên quý giá và nhận được cơ hội việc làm đưa đến tình trạng tự túc tự cường. 
 
Giám Sát Viên Lisa Bartlett , Địa Hạt 5 phát biểu: “Tôi luôn luôn là một người biện hộ mạnh mẽ nhất cho các 
cựu chiến binh và gia đình quân nhân trong suốt thời gian tôi phục vụ Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, đã tổ 
chức nhiều hội chợ tìm việc làm và những cuộc lễ hội cộng đồng tại Quận Cam chuyên trách về cộng đồng cựu 
chiến binh, và tôi ủng hộ những nỗ lực đưa đến việc thành lập nghĩa trang cựu chiến binh tại Quận Cam, chỉ là 
một số phương cách tôi tiếp tục ủng hộ những nam nữ anh dũng đã cống hiến vào sự bảo vệ đất nước và tự do 
của chúng ta.” 
 
Theo thống kê của Bộ Cựu Chiến Binh California (CalVet), có vào khoảng 125,000 cựu chiến binh hiện đang cư 
ngụ tại Quận Cam. Trong số có nhiều cựu chiến binh sinh sống tại Quận Cam trong một thời gian ngắn. Ước 
tính có 6,500 cựu chiến binh quyết định sống thường trực tại Quận Cam mỗi năm. Hội Chợ Nghề Nghiệp cho 
Cựu Chiến Binh và Gia Đình Quân Nhân sẽ cho phép trưng bày những sự khéo léo chuyển từ quân đội trong 
nhiều lãnh vực khác nhau và kết nối với những chủ nhân có tiềm năng với những cơ hội tìm việc làm liên quan 
đến kinh nghiệm mà họ nhận được trong thời gian phục vụ trong quân ngũ. Các Cựu Chiến Binh và gia đình của 
họ sẽ có cơ hội để nối kết với những tài nguyên sẵn có tập trung dành cho cựu chiến binh tại Quận Cam 
 
Các chủ nhân tham dự sẽ bao gồm những công ty hiện đang có nhu cầu tuyển mộ nhân viên trong nhiều lãnh 
vực từ kỹ nghệ dịch vụ đến những công ty cấp độ cao và các tổ chức công nghệ. Những người tìm việc có thể 
mong đợi các chủ nhân thu thập bản tóm tắt lý lịch, phỏng vấn nhân viên tiềm năng trong tương lai, và có thể 
thuê mướn ngay tại chổ. 
 
Những ai muốn tham dự Hội Chợ Nghề Nghiệp cho Cựu Chiến Binh và Gia Đình Thân Nhân nên gởi email về 
businesservices@ocworkforcesolutions.com hay gọi số (714) 480-6500 để tìm hiểu thêm. Chi tiết cũng có thể 
được đăng tải trong các phương tiện truyền thông mạng xã hội của Phát Triển Nhân Dụng & Kinh Tế OC tại 
facebook.com/orangecountyworkforce, @oc workforce trên Twwitter, và @ocworkforce trên Instagram. 

### 
Chương Trình Trợ giúp tài chánh của Đạo Luật WIOA Tittle I này hay các hoạt động là chương trình cơ hội chủ 
nhân bình đẳng. Những trợ giúp và dịch vụ phụ trội có sẵn theo sự yêu cầu của các cá nhân khuyết tật. Nếu 
bạn cần sự trợ giúp đặc biệt để tham dự chương trình này, xin gọi 949-241-8000. Những người sử dụng 
TDD/TTY, xin gọi Dịch vụ California Relay Service tại (800) 735-2922 hay 711. Xin gọi trước 48 tiếng đồng hồ để 
cho phép Trung Tâm One-Stop Center có thể chuẩn bị đầy đủ để bảo đảm có thể tiếp cận được chương trình 
này. 
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