
LẬP TỨC PHÁT HÀNH 
  

Liên lạc: David Lopez 
Cán Bộ Thông Tin Công Cộng 

OC Public Libraries 
(657) 240-5459 

David.Lopez@occr.ocgov.com 

OC PUBLIC LIBRARIES TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG THỬ XE MẠNG WIFI ĐỂ MANG 
TRUY CẬP INTERNET ĐẾN CÁC CỘNG ĐỒNG ÍT BROADBAND 

ORANGE COUNTY, Calif. (9 tháng Mười, 2020) - Để trực tiếp đáp ứng với sự Chia Rẽ Kỹ Thuật Số bị 
gia tăng bởi đại dịch COVID-19, OC Public Libraries triển khai Xe Mạng Wifi, một chương trình sử 
dụng thử internet di động mới sẽ tăng cường truy cập internet trên khắp cộng đồng Quận Cam. 

Xe Mạng Wifi là một phần của Quyền Đề Nghị Truy cập Internet của Quận: Bắc cầu cho sự Chia Rẽ Kỹ 
Thuật Số, là một dự án lớn bao gồm nới rộng WiFi tại các thư viện và được mượn WiFi hotspots. Với 
sự hỗ trợ của OC Information Technology, OC Public Libraries sẽ mở rộng lối cho tìm việc làm, học 
trực tuyến và các hoạt động giải trí một cách phi thường.  

“Truy cập Internet, áp dụng và đào tạo là điều cần thiết để tạo công bằng kỹ thuật số cho dân số đa 
dạng của Quận Cam,” Phó Chủ tịch Andrew Đỗ, Giám Sát Viên Quận Nhất cho biết. “Các thư viện là 
cột trụ của xã hội và dịch vụ mới này sẽ mang lại lợi ích cho nhiều cư dân hiện không có truy cập WiFi 
được từ nhà của họ, từ trẻ em cần làm bài tập ở trường đến những người đang tìm việc làm.” 

Đại dịch COVID-19 đã đẩy những thiết yếu và nhiều hoạt động xã hội thành trực tuyến. Theo một 
nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew, 53% người Mỹ nói rằng Internet rất cần thiết đối 
với họ trong thời kỳ đại dịch. Mối quan tâm về việc bị hạn chế truy cập Internet đặc biệt phổ biến ở các 
bậc phụ huynh có thu nhập thấp hơn. Cũng theo nghiên cứu này, 43% phụ huynh có thu nhập thấp có 
con bị trường đóng cửa cho biết con họ phải làm bài tập ở trường trên điện thoại di động. 

Sự cam kết của Quận trong việc tiếp cận công nghệ là một nỗ lực lâu dài để đáp ứng nhu cầu trong 
việc thu hẹp Chia Rẽ Kỹ Thuật Số. Truy cập Internet quan trọng hơn bao giờ hết để cư dân được cập 
nhật về các cơ hội tìm việc làm, tìm hiểu thông tin mới nhất về sức khỏe và an toàn công cộng, cũng 
như duy trì sự kết nối cộng đồng. 

Thông qua Xe Mạng Wifi, OC Public Libraries sẽ xác định và kết nối internet cho các khu vực có ít 
broadband trong toàn Quận. Nhân viên thư viện sẽ đậu một chiếc xe của County với xe kéo mang 
nhãn hiệu Xe Mạng Wifi tại các địa điểm được chỉ định trước mỗi tuần để cung cấp broadband cho tối 
đa 150 người dùng trong phạm vi 300 thước. Nhân viên tiếp cận của OC Public Libraries sẽ có mặt để 
giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin về các dịch vụ thư viện, và đăng ký thẻ thư viện cho khách hàng. 
Sách thiếu nhi và sách tìm việc làm bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt cũng sẽ có sẵn 
trên xe. 

Chương trình sử dụng thử Xe Mạng Wifi sẽ khai triển với các khu vực lân cận ở Midway City và West-
minster, đồng thời mở rộng đến Stanton, La Habra, La Palma và San Juan Capistrano trong những 
tháng tới.  
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Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại Thư viện Westminster nằm ở 8180 Đường 13, Westminster, CA 92683 vào 
Thứ Ba, ngày 20 tháng Mười, từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối. Thư viện Westminster là chi nhánh đầu tiên 
của OC Public Libraries được nới rộng WiFi vượt qua các bức tường của thư viện và cho chủ thẻ thư 
viện mượn hotspots không dây. Các gia đình được khuyến khích ghé qua xem một số dịch vụ kỹ thuật 
số của thư viện, chụp ảnh với Rita the Zebra và nhận các quà tặng, cho tới khi hết quà. Cách ly xã hội 
cùng với các hướng dẫn về an toàn sẽ được tuân theo.  

Xe Mạng Wifi của OC Public Libraries sẽ chính thức ra mắt vào Thứ Ba, ngày 27 tháng Mười ở các địa 
điểm sau : 1

• Trường tiểu học DeMille 
o Địa chỉ: 15400 Van Buren Street, Midway City, CA 92655 
o Ngày: Thứ Ba, 27 tháng Mười  
o Thời gian: 9 giờ sáng - 12 giờ trưa và 1 giờ chiều - 4 giờ chiều 

 • Trường tiểu học Fryberger 
o Địa chỉ: 6952 Hood Drive, Westminster, CA 92683 
o Ngày: Thứ Tư, 28 tháng Mười 
o Thời gian: 9 giờ sáng - 12 giờ trưa và 1 giờ chiều - 4 giờ chiều 

• Trường tiểu học Schmitt 
o Địa chỉ: 7200 Trask Avenue, Westminster, CA 92683 
o Ngày: Thứ Năm, 29 tháng Mười 
o Thời gian: 9 giờ sáng - 12 giờ trưa và 1 giờ chiều - 4 giờ chiều 

• Trường tiểu học Willmore 
o Địa chỉ: 7122 Maple Street, Westminster, CA 92683 
o Ngày: Thứ Sáu, 30 tháng Mười 
o Thời gian: 9 giờ sáng - 12 giờ trưa và 1 giờ chiều - 4 giờ chiều 

• Công viên Tự Do Sid Goldstein 
o Địa chỉ: 14180 All American Way, Westminster, CA 92683 
o Ngày: Thứ Bảy, 31 tháng Mười  
o Thời gian: 9 giờ sáng - 12 giờ trưa  

Để biết thêm thông tin về chương trình Xe Mạng Wifi và cập nhật về các dịch vụ của OC Public Li-
braries, hãy truy cập ocpl.org. 

# # # #

 Thời gian và địa điểm có thể thay đổi. Để biết thông tin mới nhất về chương trình, vui lòng ghé thăm chúng tôi 1

tại OCPL.org.
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