
 
OCFNLP được thực hiện bởi Sở Giáo Dục Quận Cam với sự tài trợ từ Đội Giáo Dục và Phòng Chống Chất 

Cồn và Thuốc Gây Nghiện thuộc Bộ Y Tế Quận Cam. 

   
445820200813 
 

 

SỞ GIÁO DỤC CỦA QUẬN CAM 
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ORANGE COUNTY FRIDAY NIGHT LIVE PARTNERSHIP 

 

SƠ LƯỢC VỀ CHƯƠNG TRÌNH 
 

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI 
Orange County Friday Night Live Partnership (OCFNLP) cung cấp các cơ hội tích cực và lành 
mạnh để phát triển thanh thiếu niên bằng cách thu hút họ như những nhà lãnh đạo năng động 
và là tài nguyên của cộng đồng của các em. 
 
Thanh thiếu niên tham gia những chương trình OCFNLP hoạt động trong chương trình phòng 
chống nghiện chất cồn và các loại thuốc gây nghiện và các vấn đề cần được quan tâm tới trong 
trường học và cộng đồng của các em.  Các chương trình đưa cho thanh thiếu niên các kỹ năng, 
hỗ trợ, cơ hội và năng lực làm việc mà các em cần để trở thành những người trưởng thành 
khoẻ mạnh và có năng lực.  
 
Các Chương Trình 
OCFNLP bao gồm ba chương trình dưới dạng câu lạc bộ trong trường học, trong cộng đồng và 
các tổ chức tôn giáo.  
 

• Friday Night Live (FNL) dành cho thanh thiếu niên ở lứa tuổi trung học phổ thông 
• Club Live (CL) dành cho lứa tuổi trung học cơ sở 
• Friday Night Live Kids (FNL Kids) dành cho lứa tuổi học các lớp trên của bậc tiểu học 

 
Tiểu Sử Của Chương Trình 
Vào năm 1984, Friday Night Live bắt đầu ở Sacramento, California, để giải quyết con số thương 
tật và tử vong trong tai nạn giao thông gây ra bởi thanh thiếu niên dưới ảnh hưởng của chất 
cồn.   Cái tên Friday Night Live (Đêm Thứ Sáu Sống Động) ra đời vì hầu hết các các vụ đụng xe 
dưới ảnh hưởng của chất cồn xẩy ra trong khoảng thời gian từ 10g đêm đến 2g sáng.  Ngày nay, 
chương trình đã phát triển từ một chương trình chống uống rượu khi lái xe trở thành thu hút 
thanh thiếu niên vào các hoạt động có ý nghĩa và cơ hội để phát triển năng lực làm việc và kỹ 
năng có thể sửa soạn các em trong cuộc sống của người trưởng thành và làm việc. Các chương 
trình Friday Night Live hiện tại đang được thực thi khắp California.  
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