
 

 

• Hướng Dẫn OC  ở đây! Trang mạng giúp mọi người tìm kiếm và nối kết với những tài nguyên hỗ 
trợ bao gồm, y tế, an sinh, và những nhu cầu căn bản, 24 giờ mỗi ngày. Xin vào 
www.OCNavigator.org  
 

• Vào Hướng Dẫn OC để  tự chọn lấy những danh sách về những tài nguyên, quản trị bởi những tổ 
chức và những thành viên cộng đồng như quý vị. Xin vào www.OCNavigator.org. 
 

• Tìm kiếm những tài nguyên địa phương có thể là một thách đố. Hướng Dẫn OC được tạo ra để 
giảm thiểu sự nản lòng trong việc tìm kiếm những tài nguyên về sức khỏe tâm thần, những 
người chữa trị việc lạm dụng ma túy, hỗ trợ gia cư, và nhiều thứ khác. OCNavigators.org 
 

• Nếu cần những tài nguyên về chăm sóc sức khỏe tâm thần, nhưng không biết chắc phải bắt 
nguồn từ đâu? Trả lời một số ít câu hỏi trên OC Hướng Dẫn sẽ tìm được sự cân xứng trong tài 
nguyên nào có ích lợi nhất cho quý vị. Xin vào www.OCNavagator .org 

 
• Rất dễ dàng tìm kiếm về y tế và những tài nguyên địa phương trên OC Navigator. Gọi, nhấn vào 

hay nhắn tin, 24/7. Xin vào www.OCNavigator.org để liên lạc với chúng tôi! 
 

• Hướng Dẫn OC bao gồm sự liên lạc thông tin với hàng trăm các cơ quan chăm sóc sức khỏe tâm 
thần  và sức khỏe  địa phương sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của quý vị ngay bây giờ. Muốn 
biết thêm xin vào www.OCNavigator.org 

 
• Quý vị có biết hàng trăm tài nguyên có sẵn trên OC Hướng Dẫn qua 9 ngôn ngữ khác nhau? Tuy 

nhiên không phải chỉ có thế. Quý vị có thể gọi hay hay đàm thoại với một người Hướng Dẫn OC 
hữu ích  qua các ngôn ngữ mà quý vị lựa chọn bao gồm tiếng Tây Ban Nha, Việt Nam, Hàn Quốc, 
Ả Rập, Iran, Trung Hoa, Cam Bốt và Phi Luật Tân. www.OCNavigator.org. 
 

• Quý vị bây giờ có thể tìm những tài nguyên cho đủ mọi loại dịch vụ tại Quận Cam trên một trang 
mạng OC Hướng Dẫn. Có đầy đủ những điều cho mọi lứa tuổi từ nhi đồng đến người cao niên và 
cho mọi nhóm bao gồm sinh viên và các cựu chiến binh. Tài nguyên bao gồm sự tiếp cận đến 
thực phẩm hay gia cư cùng với sự giúp đỡ nhu cầu cho những người lạm dụng ma túy hay sức 
khỏe tâm thần. Có những dịch vụ có sẵn 24/7 như ngăn ngừa sự tự vẫn hay bạo hành trong gia 
đình. Ngay cả quý vị  có thể đề nghị những tài nguyên mà quý vị muốn thấy trên OC Hướng Dẫn! 
www.OCNavigator.org 
 

• Sự giúp đỡ có sẵn quan các ngôn ngữ Tây Ban Nha, Việt Nam, Hàn Quốc, Ả Rập, Quan Thoại , 
Cam Bốt hay Phi Luật Tân. Xin vào www.OCNavigator.org! 
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