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       SỞ CỨU HỎA GARDEN GROVE GIA NHẬP OCFA                

    Vào Thứ Sáu, ngày 16 tháng Tám, 2019, đúng 8:00 giờ sáng, Cơ quan Cứu hỏa Quận 

Cam (Orange County Fire Authority) sẽ bắt đầu cung cấp các dịch vụ y tế khẩn cấp và chữa 

cháy trong Thành phố Garden Grove.  Đường dây gọi khẩn cấp 911 sẽ vẫn giữ nguyên cho cư 

dân.  Đối với trường hợp khẩn cấp, gọi 911 hoặc nhắn tin 911 nếu không thể nói được.    

   Theo như các điều khoản trong hợp đồng, OCFA sẽ cung cấp cho tất cả các đơn vị thiết bị 

chữa cháy ứng phó khẩn cấp, bao gồm sửa chữa và bảo trì các xe chữa lửa, bảo dưỡng trạm 

thường xuyên, phòng cháy chữa cháy (kiểm tra kế hoạch, kiểm tra hỏa hoạn và giấy phép), 

và giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy.  Các lính cứu hỏa của Sở cứu hỏa Thành phố 

sẽ trở thành lính cứu hỏa của OCFA sau khi quá trình chuyển đổi có hiệu lực.  Garden Grove 

sẽ thuộc Phân khu 1 của OCFA, Tiểu đoàn 11.  Để đến trụ sở tiểu đoàn, công chúng có thể gọi 

714-573-6000.  Đối với các câu hỏi truyền thông liên quan đến Sở cứu hỏa trong Thành phố, 

vui lòng liên lạc nhân viên OCFA theo số 714-357-7782.        

   Cư dân và doanh nghiệp của Thành phố có thể tìm thấy chương trình và dịch vụ của Sở 

cứu hỏa tại trang www.ocfa.org. Để biết thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội, hãy 

theo dõi OCFA trên Facebook và Instagram @orangecountyfireauthority và Twitter @ocfa_pio. 

Người dùng PulsePoint nên theo dõi OCFA Division 1 để nhận thông tin cập nhật từ Garden 

Grove.                       
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