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Chiến Dịch  Ông Già Noel, Ông Già Noel Cao 
Niên & Thân Hữu Chào Mừng 60 và 30 Năm 

 
Chiến Dịch Ông Già Noel và Ông Già Noel Cao Niên & Thân Hữu quyên góp quà tặng 

ngày lễ thường niên được thực hiện cho đến ngày 30 tháng Mười Hai, 2022 

Quận Cam, Calif ( 22 Tháng Mười Một, 2022) –Chiến Dịch Ông Già Noel (OSC) và Ông Già Noel 
Cao Niên & Thân Hữu (SSF) quyên góp quà tặng ngày lễ đã phục vụ các trẻ em, cao niên và người 
lớn phế tật thuộc thành phần có nguy cơ cao nhất trong suốt 60 năm và 30, theo thứ tự.  

OSC bắt đầu từ một nỗ lực nhỏ để thỏa mãn nhu cầu của một số trẻ em 
năm 1962 và từ đó đã trở thành một biến cố chính của cộng đồng. 
Chương trình cung ứng quà và đồ chơi cho trẻ em tại các trung tâm cô 
nhi tại Quận Cam cũng như cho các trẻ em thuộc các gia đình yếu kém 
đang nhận các dịch vụ từ Quận Cam. Năm ngoái, OSC đã phân phối hơn 
19,000 đồ chơi và phần quà cho các trẻ em có nhu cầu. Điều này không 
thể thực hiện được nếu không có sự tử tế và nỗ lực cộng tác của các 
nhân viên Quận Cam, các tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp và những cá 
nhân trong công đồng là những thành phần đã đóng một vai trò quan 
trọng trong việc thu thập các đồ chơi và quà tặng. 

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, 
Giám Sát Viên Doug Chaffee, Địa Hạt 4 phát biểu: “ Cộng đồng 
Quận Cam đã liên tục hợp tác trong nhiều thập niên để mang 
lại niềm hoan hỉ cho những cư dân có nguy cơ cao nhất của 
chúng ta trong những ngày lễ.” “ Nếu không có gì nữa, trong 
những năm vừa qua đã cho chúng ta thấy chúng ta bao giờ 
cũng cần liên kết lẫn nhau và sự yểm trợ lớn lao của cộng đồng 
để mang đến những ý nghĩa cho những người có nhu cầu.”  

SSF cung cấp những quà tặng và những thức được yêu cầu đặc 
biệt cho những vị cao niên có lợi tức thấp hay những người lớn 
bị khuyết tật nặng nề mà họ là những khách hàng của Cơ Quan 
Đặc Trách Dịch Vụ Xã Hội (SSA) Quận Cam và / hay Cơ Quan 
Đặc Trách Y Tế Công Cộng OC. Những người này nhận các thứ 
cần dùng như máy móc sử dụng tại gia, dụng cụ y tế đặc biệt, 
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các thức ăn dinh dưỡng phụ trội hay quần áo. Những món hàng nhận được từ SSF giúp cuộc 
sống của họ dễ dàng hơn, thoải mái hơn và độc lập hơn cho người nhận. Năm ngoái, SSF cung 
cấp hơn 1,115 quà tặng và những thứ cần thiết cho các vị cao niên có lợi tức thấp và những 
người lớn khuyết tật tại Quận Cam.  

Sự hỗ trợ từ những người tặng tử tế đã giúp cho những chương trình vượt qua mục tiêu gây quỹ 
$30,000. Năm nay những người tổ chức hy vong sẽ gây được $35,000 trong tổng số tặng dữ tính 
tới cuối năm nay. Các cư dân Quận Cam có thể yểm trợ Chiến Dịch Ông Già Noel và Ông Già Noel 
Cao Niên & Thân Hữu bằng cách: 

• Tặng các đồ chới mới và chưa gói tại các thùng thâu nhận đặt tại niều cao ốc của Quận, 
bao gồm hầu hết các thư viện của Quận. Thêm vào đó, các cư dân Quận Cam cũng có 
thể bỏ các đồ chơi và những quà tặng khác tại trung tâm thâu nhận OSC và SSF  ở số 
1505 E. Warner Ave., Santa Ana, CA 92705. Quà tặng cũng có thể được gởi đến 1505 E. 
Warner Ave., G-101, Santa Ana, CA 92705. 

• Tặng quà với sự hợp tác của chiến dịch Angel Tag Toy/gift drive cho trẻ em hay người 
cao niên đang cần quà tặng nhân dịp lễ.  

• Cống hiến qua mạng tại:  
ssa.ocgov.com/DonateOSC 
ssa.ocgov.com/DonateSSF 

Muốn biết thêm chi tiết về Chiến Dịch Operation Santa Claus, xin gọi (714) 679-2438 hay email 
OperationSantaClaus@ssa.ocgov.com.  

Muốn biết thêm chi tiết về Chiến Dịch Senior Santa and Friends, xin gọi (714) 825-3111 hay e-
mail Senior.Santa@ssa.ocgov.com. 
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