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Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) Hợp Tác 

với Anaheim Ducks Quảng Bá Sức Khỏe Tâm Thần 
SANTA ANA, CA – Cơ Quan Đặc Trách Y tế Công Cộng Quận Cam (HCA) hiện đang hợp tác với Câu 

Lạc Bộ của Đội Tuyển Khúc Côn Cầu (NHL) Anaheim Ducks National Hockey League Club lần đầu tiên 

trong sự hợp tác nhiều năm để quảng bá về sự hiểu biết liên quan đến sức khỏe tâm thần.  

 
Là một phần trong sự hợp tác ba năm, Cơ Quan HCA sẽ quảng bá chương trình tài nguyên về sức khỏe 

tâm thần xuyên qua Cơ Quan Hướng Dẫn OC cùng với Anaheim Ducks. Việc quảng bá sẽ bao gồm phù 

hiệu của Cơ Quan Hướng Dẫn OC được trưng bày trên các nón an toàn của tất cả cầu thủ. Dụng cụ 

của Cơ Quan Hướng Dẫn OC là một tài nguyên chắc chắn trên mạng được thiết kế để nối kết cộng 

đồng với các dịch vụ yểm trợ và sức khỏe tâm thần địa phương, bao gồm tài nguyên hồi phục.  

 
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Doug Chaffee, Giám Sát Viên Địa Hạt 4 phát biểu: “Chú trọng vào sức 

khỏe tâm thần rất quan trọng cho mọi lứa tuổi, chúng tôi rất kích động để yểm trợ cho sự hợp tác này 

với tổ chức Anaheim Ducks.”  

 
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Donald P. Wagner, Giám Sát Viên Địa Hạt 3  phát biểu: “Chúng tôi 

rất cảm kích có một dụng cụ hiệu quả như việc Cơ Quan Hướng Dẫn OC nối kết mọi thứ của Quận Cam 

với những tài nguyên liên quan đến sức khỏe tâm thần. Chia sẻ thông điệp là điều chính yếu.” 

 
Việc hợp tác sẽ tập trung vào chiến dịch sức khỏe tâm thần của HCA xuyên qua tổ chức của Ducks. 

Vượt ra ngoài Trung Tâm Honda và tổ chức Anaheim Ducks, HCA sẽ có bảng chỉ dẫn trực quang tại 

những địa điểm Rinks trên toàn Quận Cam và tại Trung Tâm Vận Chuyển ARTIC. Những sự nhận thức 

phụ thuộc sẽ được chuyển tải trên các băng tần truyền thông điện tử của Câu Lạc Bộ NHL, trang mạng , 

TV , và đài phát thanh. 
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Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Địa Hạt 1 phát biểu: “Mỗi ngày, có những gia đình, bạn bè, và những người 

đồng viện hiện đang ngụp lặn trong sự im lặng. Điều quan trọng là phải hiểu không chỉ có bạn. Nếu bạn 

không thể nói chuyện được với một người bạn hay thân nhân trong gia đình, luôn luôn có người tại 

Đường Giây Nóng Toàn Quốc -9-8-8- sẵn sàng nghe bạn.” 

 

Giám Sát Viên, Katrina Foley, Địa Hạt 2 phát biểu: “Đối phó một cách khẩn trương với cuộc khủng 

hoảng sức khỏe tâm thần tại Quận Cam, chúng ta phải ưu tiên hóa việc dẹp bỏ sự kỳ thị về sức khỏe 

tâm thần và tìm kiếm sự giúp đỡ. Chúng ta phải dẹp bỏ sự kỳ thị khi nói về sự chết chóc, ung thư, đau 

buồn, trầm cảm, và nhũng cảm xúc của chúng ta. Để giúp đỡ, chúng ta muốn chuyển quyền đến cư dân 

Quận Cam trong cộng đồng đa dạng của chúng ta để họ có thể lợi dụng được tất cả những tài nguyên 

rộng lớn về sức khỏe tâm thần mà Quận Cam cung cấp."  

 
Giám Sát Viên Lisa Bartlett, Địa Hạt 5: “ Sức Khỏe Tâm Thần ảnh hưởng đến toàn thể cộng đồng. Thật 

rất quan trọng cho những người hiện đang phải vật lộn với những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm 

thần và biết được rằng sự giúp đỡ và tài nguyên có sẵn và khuyến khích họ bộc lộ ra ngoài, và những 

người thân yêu phải chú ý đến họ. Tôi rất lấy làm mãn nguyện được hợp tác với CLB Anaheim Ducks để 

mang lại thông điệp quan trọng này đến với quần chúng. Chúng ta tất cả đều có thể đóng một vai trò 

trong việc phát động một chính sách sức khỏe tâm thần tốt đẹp.” 

 
Thêm vào đó Cơ Quan HCA sẽ là người Chủ Trì Bảo Trợ  cho chương trình của Ducks có tên Captain’s 

Challenge cho các học sinh cấp năm để phát động  một đời sống lành mạnh và chuẩn bị cho học sinh 

với Cuộc Tranh Tài về California Physical Fitness Test. 

 
Bác Sĩ Veronica Kelley, Giám Đốc Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và Hồi Phục trực thuộc HCA phát 

biểu: “giữ sức khỏe tâm thần tốt đẹp cũng quan trọng tương đương với một sức khỏe thể chất tốt đẹp.  

 
Để chào mừng sự hợp tác, các người ủng hộ Ducks tham dự trận đấu Đêm Mở Màn của đội cầu vào 

ngày 12 tháng Mười với Seattle và sẽ nhận được nón an toàn Khúc Côn Cầu bằng giấy của Nhóm 

Hướng Dẫn OC do HCA cung cấp.  

 
Xin Phổ Biến: 

• Tài Nguyên về Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần, xin vào www.OCNavigator.org, hay gọi OC Links (855) 

625-4657  

• Đường giây OC Warmline miễn phí, hỗ trợ cảm xúc gọi 24/7 hay nhắn tin (714) 991-6412 

• Đường Giây Crisis Lifeline 24/7, gọi 9-8-8 
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