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Phúc Trình Thường Niên Lần Thứ 28 về Những Tình Trạng của Trẻ Em 
tại Quận Cam Hiện đang Có Sẵn 

  
Quận Cam, Calif. (Ngày 6 Tháng Mười Hai, 2022) –Phúc Trình Thường Niên Lần Thứ 28 về Những Tình 
Trạng của Trẻ Em tại Quận Cam hiện đang có sẵn để cung cấp một sự thẩm định toàn diện liên quan đến 
sức khỏe, phúc lợi kinh tế, giáo dục và an toàn của các trẻ em tại Quận Cam. 

Những lãnh vực sau đây đã cho thấy những cải thiện đối với đời sống và hạnh phúc của giới trẻ tại Quận 
Cam: 

• Sức Khỏe Tốt: Tỷ lệ các trẻ em không có bảo hiểm tiếp tục giảm, giảm xuống hơn phân nửa 
(56%) giữa năm 2014 đến 2020 từ 53,894 trẻ em không có bảo hiểm xuống còn 24,253 trẻ em 
không có bảo hiểm. Sư đo lường này được dùng một cách rộng lớn như một chỉ số của việc tiếp 
cận đến vấn đề y tế của các trẻ em có bảo hiểm sức khỏe như là có khả năng nhận được toa 
thuốc và sự chăm sóc kịp thời mỗi khi cần đến; như là có khả năng nhận được sự chăm sóc có 
tính cách ngăn ngừa ( bao gồm việc chích ngừa, khám răng và mắt); và, nói chung đã có những 
kết quả tốt hơn về tình trạng sức khỏe. 

• Phúc Lợi Kinh Tế: Tỷ lệ của các trẻ em nhận được trợ cấp CalFresh đã gia tăng ít nhiều từ năm 
2019-2020, chấm dứt một thời kỳ suy giảm năm-năm. Trong năm 2020-2021, hơn một trong 
mười trẻ em dưới 18 tuổi (12.9% hay 91,088 trẻ em) đã nhận được trợ cấp CalFresh. Như một 
chỉ số về sự nghèo nàn, sự gia tăng trong con số các trẻ em đang nhận được những phúc lợi này 
có thể được xem như một chiều hướng tiêu cực nhưng đã có những nỗ lực tiếp cận cộng đồng 
rõ rệt tại Quận Cam để bảo đảm có thêm các trẻ em hợp lệ nhận được những phúc lợi này.  

• Hoàn Thành Về Giáo Dục: Tỷ Lệ bỏ học ngang tại cấp trung học ở mức độ  10-năm thấp, trong 
khi sẵn sàng vào đại học ở mức độ 10-năm cao. Tỷ Lệ bỏ học ngang của đám đông tại Quận Cam 
cho năm 2020-2021 là 4% so với 8.9% trong năm 2011-2012, Quận Cam đã có 36,747 học sinh 
tốt nghiệp trung học, trong số này có 57% hợp lệ để được nhận vào hệ thống đại học UC/CSU, 
cao hơn tỷ lệ hợp lệ của tiểu bang California là 52%. 

• An Toàn Tại Gia và Cộng Đồng: Tỷ lệ các thiếu niên bị bắt giữ tiếp tục giảm trong suốt một thập 
niên, giảm xuống 81% kể từ năm 2011. Trong năm 2020 đã có 2,053 thiếu niên bị bắt giữ so với 
10,801 bị bắt giữ trong năm 2011. Việc bắt giữ thông thường là việc đối diện chính thức đầu tiên 
của một thiếu niên đối với hệ thống luật pháp vị thành niên. Điều quan trọng là ở lần đối diện 
đầu tiên này mô thức vị thành niên phạm pháp đã không tiếp tục cho đến khi trưởng thành. 
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Trong khi phần lớn tiến bộ đã được thực hiện, những lãnh vực tiếp tục chú trọng bao gồm sức khỏe tâm 
thần và gia cư nằm trong số các lãnh vực khác. 

Phúc trình năm nay cũng bao gồm một phần đặc biệt là nhìn thật sâu đậm vào trong lãnh vực phúc lợi 
kinh tế và làm thế nào sự kiện này đang thay đổi và ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của trẻ em 
và thiếu niên trong Quận Cam.  

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Doug Chaffee, Địa Hạt 4, hiện là Chủ Tịch của Tổ Chức Các Đối 
Tác Tư Vấn Thiếu Niên Quận Cam (OCCP), một hội đồng tư vấn chịu trách nhiệm về việc ấn hành bản 
phúc trình trong năm 2022 phát biểu: “ Trong khi mà phúc trình phản ảnh vô số phương cách phúc lợi 
kinh tế ảnh hưởng đến khả năng của trẻ em để có thể thành công khi các em đang lần hồi trưởng thành, 
đồng thời cũng cung cấp một cơ hội để nhìn nhận tiềm lực và khả năng phục hồi của các trẻ em này và 
gia đình của các em một khi họ phải đối diện và phải vượt qua những khó khăn về kinh tế. “Chủ Tịch 
Chaffee nói thêm: “Cùng nhau, với cộng đồng, chúng ta có thể tiếp tục xây dựng những hệ thống hỗ trợ 
để giúp các trẻ em Quận Cam hoàn tất những đời sống lành mạnh, thành công và an toàn.”  

Để đọc toàn bộ bản phúc trình, xin vào: https://www.ssa.ocgov.com/about-us/news-publications/COCR.  
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