
THÔNG TIN VỀ AAHI: 

Một phần cùa Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Quận Montogomery (MCDHHS). Sáng kiến Y tế Người Mỹ 

gốc Á được thành lập vào năm 2004 như là một cơ quan chuyên về y tế cho người Mỹ gốc Á đầu tiên trong 

Quận. Kể từ khi thành lập, AAHI đã làm việc để loại bỏ sự bất bình đẳng y tế tồn tại giữa người Mỹ gốc Á và 

những người gốc khác.  

 

Sứ mệnh: 

Sứ mệnh của AAHI là để xác định các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đ6òng người Mỹ gốc Á, phát triển 

các dịch vụ chăm sóc sức khỏe về văn hóa, và thực hiện các chương trình giáo dục sức khỏe có thể truy cập và 

có sẵn cho tất cả người Mỹ gốc Á ở Quận Montgomery. 

Sáng kiến Y tế Người Mỹ gốc Á 

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh 

Quận Montgomery, Maryland 

NHÂN KHẨU HỌC: 

Người Mỹ gốc Á chiếm 13.9% dân số của Quận Montgomery.  

LIÊN HỆ AAHI: 
1335 Piccard Drive 
Rockville, MD 20850 
Tel: 240-777-4517 
Fax: 240-777-4564 
Email: info@AAHIinfo.org 
Website: www.AAHIinfo.org   
  

Search: ‘Asian American 
Health Initiative’  

Twitter @AAHI_info  www.healthymoco. 
blogspot.com 

AAHI TRONG 

HOẠT ĐỘNG: 

Trang web đa ngôn ngữ của AAHI 

Người Hướng dẫn Bệnh 
nhân AAHI giúp đỡ khách 

hàng với giải thích y tế 

Nhà Quảng bá Y tế  
AAHI xem xét kết quả 

kiểm tra mật độ xương 

của thành viên cộng 
đồng. 

Người thực tập AAHI giảng dạy tự kiểm 
tra ngực tại các sự kiện tiếp cận 

Xu hướng dân số trong Quận Montgomery, Maryland   Nhóm người Mỹ gốc Á  

Nhà xuất bản AAHI biên soạn 
những câu chuyện cá nhân về 

người Mỹ gốc Á tại Quận Mont-

gomery. 

Sources: 2006 American 
Community Survey (ACS); 
2010 Census, 2000 
Census, 1990 Census U.S 
Census Bureau 



HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG 
Ban Chỉ đạo 

AAHI được ủng hộ bởi Ban Chỉ 

đạo bao gồm các bên liên quan 

đại diện cho các nhóm sắc tộc và 

chuyên nghiệp trong cộng đồng. 

Họ có trách nhiệm tuyên truyền 

vận động, tư vấn, và hỗ trợ AAHI 

để hoàn thành sứ mệnh của mình.  

 
Chương trình Quảng bá Sức khỏe 

Tương tự như Nhân viên Y tế Cộng đồng, 

Nhà Quảng bá Y tế là một nhóm người tình 

nguyện song ngữ và song văn hóa giúp đỡ 

nhân viên chương trình để xác định các đối 

tác cộng đồng, phát triển nhận thức văn hóa, 

và cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ trong các sự 

kiện tiếp cận. 

 
Chương trình Hướng dẫn Bệnh nhân 

Nhà Hướng dẫn Bệnh nhân AAHI hỗ trợ các 

cư dân Quận có thu nhập thấp và nói tiếng Anh 

hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ của 

Quận thông qua hai dịch vụ chính được cung 

cấp trong tiếng Trung quốc, tiếng Hindi, tiếng 

Việt, tiếng Hàn quốc, và tiếng Anh.: 1/Thông 

tin Y tế Đa Ngôn ngữ Đường dây Điện thoại 

Giới thiệu và 2/Người Thông dịch Y tế Đa Ngôn ngữ được 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG 
Tiếp cận và Giáo dục Sức khỏe 

Làm việc với các đối 

tác dựa trên cộng 

đồng và niềm tin, 

AAHI cung cấp cộng 

đồng với các dịch vụ 

trực tiếp như kiểm tra 

phòng ngừa và giáo 

dục y tế  về các bệnh 

được tìm thấy có ảnh 

hưởng không cân 

xứng đến cộng đồng người Mỹ gốc Á. Trung bình, AAHI tham 

dự 40-50 sự kiện hằng năm. 
 

E.C.H.O. 
Ra mắt vào năm 2011, Dự án tổ chức Sức khỏe Cộng đồng Có 

Khả năng (E.C.H.O.) là một loạt các hội thảo đào 

tạo thực hành và chuyên nghiệp nhằm xây dựng 

năng suất và sự bền vững của các tổ chức cộng 

đồng. Các hội thảo được tổ chức hai lần một năm 

vào mùa thu và mùa xuân. 

 
 

Phòng ngừa Viêm gan B 
Các đối tác AAHI với các tổ chức dựa trên cộng đồng và niềm tin 

để mở rộng giáo dục, kiểm tra, tiêm chủng, và giới 

thiệu điều trị viêm gan B cho cộng đồng người Mỹ 

gốc Á. 

THÔNG TIN Y TẾ 
Tài liệu Giáo dục 

AAHI tạp ra các tài liệu giáo dục y tế được 

thiết kế về văn hóa and ngôn ngữ cho cộng 

đồng người Mỹ gốc Á. Các tài liệu này có 

sẵn trong tiếng Anh, tiếng Trung quốc, tiếng 

Hàn quốc, tiếng Việt, và tiếng Hindi. Quí vị 

có thể tải về các tài liệu miễn phí này trên trang web 

của chúng tôi: www.AAHIinfo.org. 

 

Trang Web và Truyền thông tin Xã hội 
 
 
Trang Web và truyền 

thông xã hội của AAHI là nền tảng để phổ 

biến tài liệu giáo dục và cập nhật cộng 

đồng với các sự kiện sắp tới và các thông 

tin quan trọng khác.  

 

AAHI trong báo chí 
AAHI cho ra các bài viết giáo dục về các đề tài 

sức khỏe khác nhau có ảnh hưởng đến người 

Mỹ gốc Á. Những bài viết này được công bố 

trên nhiều nguồn truyền thông tin tức trong cả 

hai ngôn ngữ tiếng Anh và các tiếng châu Á. 

CÁC DỰ ÁN ĐẶC BIỆT 
Đánh giá nhu cầu  

Tiến hành trong năm 2005 và 2008, các đánh 

giá nhu cầu kiểm tra tình trạng sức khỏe của 

cộng đồng người Mỹ tại Quận Montomery. 

Nó cung cung các đề nghị để hướng dẫn 

AAHI.  

 

Kế hoạch Chiến lược  
Dựa trên các đánh giá nhu cầu, tài liệu khoa 

học, và các ưu tiên của MCDHHS, AAHI tạo 

dựng một kế hoạch chiến lược để xác định và 

hướng dẫn các mục tiêu và mục đích của 

mình vào giữa năm 2011 và 2014.  

 

Các Hội nghị 
Trong năm 2006 và năm 2009, AAHI tổ 

chức một Hội nghị Y tế Người Mỹ Gốc Á, 

triệu tập các chuyên gia and các nhà hành 

nghề y tế công cộng từ mọi miền đất nước 

để cung cấp một loạt chuyên gia thuyết 

trình về khái niệm và nội dung có liên quan 

đến sức khỏe người Mỹ gốc Á và để giúp 

tạo thuận lợi cho tiến trình hoạch định chiến lược AAHI.  
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