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Quận Cam hiện đang áp dụng một phương pháp sử dụng các dữ kiện để giải quyết sự bất bình đẳng và 
chênh lệch về tài nguyên. Vào ngày 14 tháng 7, Quận hạt sẽ phát động một hệ thống bản đồ để theo dõi 
những khoảng cách khác biệt về tình trạng sức khỏe và nhu cầu xã hội. 
 
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Luật Sư Andrew Đỗ, Giám Sát Viên Địa Hạt 1 giải thích: “COVID-
19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng cách biệt xã hội và sức khỏe khiến nhiều thành phố và các tổ chức 
đã không dự phòng để đối phó với tình huống trong suốt thời gian đại dịch, Bản Đồ Vô Tư của Quận Cam 
sẽ là một phương thức hành động tối hảo để cung cấp các tài nguyên và giảm thiểu những sự cách biệt 
trong cộng đồng chúng ta.” 
 
Hồi tháng 5, 2020, Ủy Ban Đặc Nhiệm về việc Xét Nghiệm COVID-19, dưới sự lãnh đạo của Chủ Tịch 
Andrew Đỗ và Phó Chủ Tịch Doug Chaffee, đã chỉ thị cho Cơ Quan Y Tế Quận Cam (HCA) phát triển mô 
hình phương pháp sử dụng Bản Đồ Vô Tư Quận Cam (OCEM). Mục tiêu của chỉ thị này là phát triển một 
mô hình sử dụng các dữ kiện để thông báo cho các lãnh đạo Quận Cam, các tổ chức công/tư, và cư dân 
những khu vực ảnh hưởng nhất về việc gia tăng những hiểm tai của COVID-19. 
 
Phó Chủ Tịch Doug Chaffee, Giám Sát Viên Địa Hạt 4 phát biểu: “Bản Đồ Vô Tư Quận Cam đo lường 
những tiến bộ mà chúng ta đạt được như một cộng đồng với một mục tiêu là kiện toàn phẩm chất đời 
sống của từng cư dân Quận Cam. Chúng tôi xin cảm tạ Cơ Quan Y Tế Quận Cam Và Chương Trình 
Advance OC cho việc khởi xướng OCEM và cho chúng ta một dụng cụ mạnh mẽ để đạt được những mục 
tiêu xây dựng một xã hội công bằng và lành mạnh.” 
 
Để giúp Cơ Quan Y Tế Quận Cam xác định được cội rễ đã gây ra những vấn đề chênh lệch xuất hiện tại 
Quận Cam được lộ diện từ đại dịch, Hội Đồng Giám Sát đã chấp thuận với Advance OC cho việc đề 
xướng Bản Đồ VÔ TƯ (OCEM) Quận Cam vào tháng 7, 2020, phối hợp với tổ chức thiện nguyện phát 
triển một Bản Đồ Vô Tư nhắm vào sự tiến bộ xã hội để nắm giử những dữ kiện về dân số trong ba lãnh 
vực: Nhu cầu Tối Thiểu của Con Người, Nền Tảng của An Sinh, và Cơ Hội. 
 
Giám Đốc Cơ Quan Y Tế Quận Cam, Bác Sĩ Clayton Châu, MD, PhD và là Ủy Viên Y Tế Quận Cam cho 
biết: “Chiều sâu của các dữ kiện sẽ tạo ra một sơ bàn cho sự hợp tác giữa Công và Tư nói lên những sự 
phức tạp của các trường hợp xã hội ngay từ cội rễ của sự bất bình đẳng về y tế và an sinh. Mô hình cũng 
yểm trợ những sứ mệnh cũa Cơ Quan Y Tế Quận Cam hợp tác làm việc với các cộng đồng để mang đến 
những dịch vụ cần thiết và bảo vệ để gia tăng sức khỏe và sự công bằng của cư dân.” 
 
Trong giai đoạn 1, Advance OC sử dụng các dử kiện thống kê dân số 2010 để trình bày những tiến bộ xã 
hội của thực trạng Quận Cam. Một cuộc lễ đề xướng được tổ chức vào ngày 14 tháng 7 tại Mile Square 
Park cho các dân cử, giới chức thành phố, các Ủy Viên, các tổ chức cộng đồng, và các thành phần liên hệ 
khác liên quan đến quần chúng. Giai Đoạn II sẽ sử dụng các dữ kiện từ cuộc Thống Kê Dân Số 2020 và sẽ 
được bảo trợ bởi lãnh vực tư nhân. 
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Quận Hạt sẽ cung cấp các phương tiện để có thể tiếp cận được với mô hình OCEM với quần chúng hoàn 
toàn miễn phí và sẽ cho phép người sử dụng cách thức, theo dõi và bản đồ chênh lệch trong cộng đồng 
với những khu vực một cách chính xác, bao gồm việc nhận dịnh từ gốc rễ, Hiểu rỏ thực trạng xã hội, và 
thông báo các chiến lược nhằm thăng tiến tình trạng sức khỏe và an sinh của dân cư Quận Cam. 
 
Bà Katie Kalvoda, Chủ Tịch Tổ Chức Advance OC phát biểu: “Tổ Chức Advance OC lấy làm vinh dự cùng 
hợp tác với Quận Cam và Cơ Quan Y Tế Quận Cam trong dự án quan trọng này. Chúng tôi hãnh diện 
trình bày dụng cụ thực tiển này đến cộng đồng, các phương thức dữ kiện tối tân, và chiến lược hoàn 
toàn vô tư để khắc phục những chênh lệch về xã hội và y tế. Sự hợp tác của chúng tôi với Cơ Quan Y Tế 
Quận Cam đã nhấn mạnh việc sử dụng các dữ kiện khoa học để có thể giúp các tổ chức hoàn tất với một 
kết quả khả quan và tối ưu. Tôi hy vọng sẽ nhìn thấy thêm những sự hợp tác này trong cộng đồng và rất 
lấy làm phấn khởi là dụng cụ này làm dễ dàng cho những cuộc đối thoại quan trọng về vấn đề chênh lệch 
xã hội. 
 
Để xét nghiệm và tìm hiểu thêm về khả năng phân tích mới này, Cơ Quan Y Tế Quận Cam đã sử dụng mô 
hình OCRM trong việc đối phó với COVID-19, bao gồm việc xét nghiệm, phấn phối thuốc chủng, và 
những biện pháp làm giảm thiểu đi sự nghiêm trọng. Mô Hình cũng cung cấp lộ trình cho sự hợp tác 
công/tư để phân phối nguồn tài trợ với những phương cách hợp tác để có thể giải quyết được những 
tình trạng phức tạp của xã hội ngay từ cội rễ của sự chênh lệch về sức khỏe và an sinh. 
 


