
HÃY TRỞ THÀNH MỘT CHẤT XÚC 
TÁC CHO SỰ CHUYỂN ĐỔI CỘNG 

ĐỒNG & ĐẠT ĐƯỢC EQUITY 
(CÂN BẰNG) SỨC KHỎE TẠI OC!
Hãy tham gia các EiOC Health Improvement Learning Academies (Học 

viện Học tập Cải thiện Sức khỏe EiOC) (CHILAs) nếu bạn quan tâm:

Giải quyết các yếu tố xã hội 
quyết định đến sức khỏe và 
học hỏi các chuyên gia cấp địa 

phương và nhà nước về các cách 
thực hiện hành động cộng đồng

Tập trung vào công tác cân 
bằng và cam kết bằng cách học 
hỏi cách kết nối lý trí và tình cảm

Trao cơ hội lên đến 500 nghìn 
đô la Mỹ cho các dự án phát triển 
cải thiện tính cân bằng của bạn

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY! GIỚI HẠN CHỖ NGỒI!
Community Health Improvement Leadership 

Academy (Học viện Lãnh đạo Cải thiện Sức khỏe 
Cộng đồng) (CHILA) Phiên họp 1

Ngày & Giờ

Thứ Ba, ngày 28 tháng Sáu – Thứ Năm, ngày 30 tháng 
Sáu, 2022 9 giờ sáng – 4 giờ chiều 

Địa Điểm

Freedom Hall, Mile Square Regional Park
16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708

https://bit.ly/3yppEpB

Bấm vào đây để đăng ký

THAM GIA PHONG TRÀO!

Sáng kiến OC Health Care Agency
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https://bit.ly/3yppEpB


Sáng kiến OC Health Care Agency

Cộng đồng Hành động & Học tập
sẽ thúc đẩy hành động và học tập trong hệ sinh thái sức khỏe và chăm sóc sức khỏe ở Quận Cam thông qua 
Community Health Improvement Learning Academy (CHILAs). CHILAs được tạo điều kiện nhằm hỗ trợ các 

thành viên và Equity trong Sáng kiến OC tăng cường và củng cố các kỹ năng của họ cũng như nâng cao các tài 
sản cá nhân và tập thể của họ nhằm tạo ra các mục tiêu ý nghĩa và đạt được những mục tiêu này bằng cách:

EQUITY Ở QUẬN CAM    EQUITY TRONG CÁC CỘNG ĐỒNG    WWW.EQUITYINOC.COM

Hiểu được sức khỏe và 
hạnh phúc được tạo ra 
như thế nào thông qua 

các mối quan hệ chúng ta 
có được và cách chúng ta 

sống cùng nhau.

Xác định các vấn đề quan 
trọng với họ, tài sản mà 

mỗi người tham gia có thể 
mang lại và cơ hội để cùng 
làm những công việc có ý 

nghĩa.

Phát triển các công cụ, kỹ 
năng và hành vi để giải 

quyết công bằng các yếu 
tố xã hội quyết định đến  
các chủ đề về sức khỏe.

Giúp cộng đồng phát triển 
niềm tin và các nguồn lực 
cần thiết để tham gia vào 

bất kỳ nỗ lực thay đổi hoặc 
cải tiến nào phát sinh.
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Hãy xem kết quả 
cân bằng sức khỏe 
đã được cải thiện

Giải quyết các yếu tố xã hội quyết 
định đến các lĩnh vực hành động 

về sức khỏe thông qua Action 
Periods (Các giai đoạn Hành động) 

và Equity Action Labs (Các 
phòng thí nghiệm Hành 

động Cân bằng)

...một OC khỏe mạnh hơn, kiên cường hơn và cân bằng hơn
Tham gia CHILAs & 

được đào tạo bởi Equity 
Improvement Team (Nhóm 
Cải thiện Tính cân bằng) 

của bạn

Tham gia Cộng 
Đồng Hành Động và 

Học Tập

Tham gia 
Equity trong OC 

Taskforce (Nguồn 
lực OC)Kính gửi cư dân 

OC và các đối tác 
cộng đồng


