
 

 

ORANGE COUNTY EQUITY MAP NHẬN GIẢI THƯỞNG DANH DỰ TỪ 
HIỆP HỘI CHÍNH QUYỀN MIỀN NAM CALIFORNIA 

(Santa Ana, CA) – Orange County (OC) Equity Map, một tổ chức hợp tác công tư giữa AdvanceOC, Hội 
Đồng Giám Sát Quận Orange (Hội Đồng) và Cơ Quan Chăm Sóc Y Tế OC (HCA) được Hiệp Hội Chính Quyền 
Miền Nam California (SCAG) công nhận và trao tặng Giải Thưởng Bền Vững trong hạng mục Công Bằng.  

 

OC Equity Map (Bản Đồ Công Bằng Quận Orange) được công nhận là một công cụ tiên phong mở đường 
cho Quận Orange (Quận) thúc đẩy việc lập kế hoạch cộng đồng bền vững và phân bổ nguồn lực. Vào năm 
2020, AdvanceOC đã hợp tác với Hội Đồng và HCA giúp giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 đối với 
các gia đình và cộng đồng ở Quận Orange. OC Equity Map ra mắt ngày 14 tháng 7 năm 2021, dưới sự lãnh 
đạo của Ủy Ban Ứng Phó COVID-19, do các Giám Sát Viên Andrew Do và Doug Chaffee chủ trì.  

 

Bản đồ tương tác hiển thị các vùng điều tra dân số và hiển thị điểm số từ Chỉ Số Tiến Bộ Xã Hội (SPI), Chỉ 
Số Y Tế của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) và dữ liệu nhân khẩu học dân số. Bản 
đồ cũng có thể phủ thông tin bổ sung có thể tùy chỉnh cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.   

 

Chủ Tịch Hội Đồng Doug Chaffee, Địa Hạt Thứ 4, chúc mừng HCA và AdvanceOC vì cách tiếp cận sáng tạo 
trong việc giải quyết tình trạng bất bình đẳng về y tế. “Tôi rất vui khi thấy khả năng lãnh đạo và nỗ lực 
hợp tác tiên phong của Quận Orange đã được SCAG công nhận. Tôi tự hào hỗ trợ OC Equity Map và vẫn 
cam kết thúc đẩy công bằng trong quận.” 

 

Giám sát viên Andrew Do là người thúc đẩy tiên phong cho việc xây dựng OC Equity Map trong nhiệm kỳ 
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát năm 2021 của ông. Giám sát viên Do nhận ra nhiều thách thức mà các cộng 
đồng của Quận Orange đã phải đối mặt trong những năm qua và hiểu rõ dữ liệu và thông tin chi tiết do 
OC Equity Map cung cấp sẽ giúp đưa ra quyết định và quản lý các nguồn lực của Quận tốt hơn như thế 
nào. “Đại dịch đã khiến Quận và thành phố nhìn thấy rõ sự phân cấp không công bằng về nhu cầu và 
nguồn lực sẵn có trong cộng đồng. Công cụ OC Equity Map cung cấp các mốc chuẩn có thể hành động để 
giúp giảm sự bất công về y tế và phúc lợi xã hội để phục vụ người dân của chúng ta tốt hơn.” 
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Phó Chủ Tịch Donald P. Wagner, Địa Hạt Thứ 3 cho biết: “Chúng tôi rất biết ơn khi có một công cụ hiệu 
quả giúp hỗ trợ những nỗ lực chung của Quận nhằm giải quyết các vấn đề công bằng ở Quận Orange”. 
“Chúng tôi được khích lệ bởi những thông tin sâu sắc và nguồn lực mà công cụ cung cấp, giúp chúng tôi 
đưa ra các giải pháp sáng suốt để phục vụ cử tri của chúng tôi tốt hơn. Tôi rất vui vì sáng kiến đang nhận 
được sự công nhận tích cực và xứng đáng như vậy.” 

 

Tiến sĩ Clayton Chau, Giám đốc HCA, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định tình trạng bất bình 
đẳng đã hiện rõ trong đại dịch COVID-19, “OC Equity Map đã thúc đẩy khả năng hướng các nguồn lực 
đến nơi cần thiết nhất. Đó là một minh chứng cho tiềm năng đáng kinh ngạc khi chính quyền và người 
dân cùng hợp tác. HCA chúc mừng quan hệ hợp tác thành công này và mong muốn thúc đẩy hơn nữa 
các phương thức hợp tác với AdvanceOC và những bên khác để giải quyết sự bất công về y tế có hệ 
thống lâu đời thông qua sáng kiến Equity in OC (Công bằng ở OC).” 

 

Giám sát viên Katrina Foley, Địa Hạt thứ 2 cho biết, “Chúng ta phải giải quyết những thiếu hụt về dịch vụ 
y tế và hỗ trợ ở Quận Orange và bản đồ tương tác này bước đầu cung cấp một cái nhìn tổng quan trực 
quan về toàn bộ Quận của chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể xác định những hành động giúp ích nhiều 
nhất cho người dân. Tôi mong muốn thấy sáng kiến này tiếp tục phát triển và đánh giá cao sự công nhận 
của SCAG.” 

 

Giám sát viên Lisa A. Bartlett, Địa Hạt thứ 5 cho biết: “Quận đã học được rất nhiều từ kinh nghiệm trong 
đại dịch”. “Công cụ này và Sáng kiến Công bằng đang phát huy tác dụng diễn giải nội dung kinh nghiệm 
này, hỗ trợ quận xác định cách thức có thể giải quyết tình trạng bất bình đẳng để cải thiện hệ thống 
chăm sóc cho tất cả người dân trong tương lai. Chúng tôi rất biết ơn vì sự hợp tác này và tự hào về giải 
thưởng đã được ghi nhận.” 

 

Katie Kalvoda, Chủ tịch của AdvanceOC cho biết: “Chúng tôi rất hãnh diện trước sự công nhận này và 
biết ơn SCAG đã ủng hộ và ghi nhận công việc của chúng tôi.” “Sứ mệnh của chúng tôi với tư cách là một 
tổ chức phi lợi nhuận là hỗ trợ các cộng đồng chưa được phục vụ bằng cách thúc đẩy các chính sách 
định hướng công bằng, dựa trên dữ liệu. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ và tăng cường nhu cầu của 
cộng đồng và phối hợp với các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo kinh doanh và từ thiện, cùng 
với các tổ chức cộng đồng để giảm bớt những tình cảnh khó khăn ở Quận Orange.” 

 

Để tìm hiểu thêm về sáng kiến Equity in OC, OC Equity Map và AdvanceOC, hãy truy cập 
www.equityinoc.com hoặc www.AdvanceOC.com. 

http://www.equityinoc.com/
http://www.advanceoc.com./

