
Tăng số lượng 
Nhân viên Sức khỏe 
Cộng đồng 

Chiêu nạp các 
đối tượng chưa 
có bảo hiểm

Cải thiện hệ thống 
giao thông đi đến 
các chốt y tế.

Mở rộng các tùy 
chọn chăm sóc sức 

khỏe cho các khu 
vực thiếu thốn Bệnh mãn tính

Thúc đẩy và tăng 
cường các lớp rèn 
luyện sức khỏe và 
dinh dưỡng cộng 

đồng miễn phí

Hỗ trợ hệ thống giao 
thông tiếp cận các 
lựa chọn hoạt động 
thể chất và thực 
phẩm lành mạnh

Thúc đẩy các chính 
sách lành mạnh tại 
nơi làm việc

Cải thiện khả năng 
tiếp cận khu vực 
ngoài trời dành cho 
hoạt động thể chất 

Năm 2018, khu vực Quận Travis/Austin đã hoàn thành cuộc Đánh giá Sức khỏe Cộng đồng (CHA), cho 
phép cộng đồng xác định các nhu cầu và ưu tiên về sức khỏe của mình. Qua đó, các nhà cung cấp dịch 
vụ đã cam kết giải quyết các nhu cầu sau thông qua Kế hoạch Cải thiện Sức khỏe Cộng đồng (CHIP).

Tiếp cận dịch vụ 
Chăm sóc sức khỏe

Tăng ngân sách và xây dựng 
một hệ thống vững mạnh các 
nhà cung cấp dịch vụ

Tăng cường đào tạo các nhà 
cung cấp dịch vụ về việc đăng ký 
bảo hiểm; thúc đẩy các tùy chọn 
bảo hiểm bình dân hiện có.

Bổ sung thêm nhiều sự lựa chọn 
và cải thiện nguồn lực sẵn có

Chương trình Sức khỏe Cộng đồng Quận Travis/Austin

Thúc đẩy việc không hút thuốc 
lá tại các khuôn viên trường 
học, nơi làm việc Thân thiện với 
Người mẹ, các lựa chọn dinh 
dưỡng và hoạt động thể chất. 

Thu thập ý kiến cộng đồng 
về các cơ hội hiện có

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn thông qua 
bài khảo sát ngắn bằng tiếng Anh tại 

bit.ly/CHACHIP hoặc quét mã QR này!
www.austintexas.gov/healthforum 

chachip@austintexas.gov ST_Vietnamese



Sức khỏe 
Giới tính

Thúc đẩy các mối 
quan hệ lành mạnh 
ở trẻ vị thành niên

Đẩy mạnh giáo 
dục và xét nghiệm 
STI và HIV

Phát triển công cụ 
trực tuyến giúp giới 

thiệu dễ dàng hơn 
tới dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe tâm thần 
và vấn đề sử dụng 

chất gây nghiện 

Ngăn ngừa tình 
trạng mang thai ở 
tuổi vị thành niên

Hỗ trợ Phụ huynh 
tuổi Vị thành niên 

Sàng lọc phát hiện 
sang chấn ở các 
gia đình 

Hỗ trợ phụ nữ trẻ 
mang thai tiếp cận 
dịch vụ chăm sóc 

tiền sản 

Giảm tình trạng 
uống rượu bia quá 
nhiều và lạm dụng 

chất gây nghiện 

Sức khỏe Tâm thần

Tăng cường hỗ trợ 
lưu động đối với các 
vấn đề sức khỏe tâm 
thần và sử dụng chất 

gây nghiện 

Thúc đẩy dịch vụ tư vấn và 
các chương trình yêu cầu sự 
tham gia của bố.

Thúc đẩy các chương trình hỗ 
trợ chống bạo lực hẹn hò ở trẻ 

vị thành niên

Tăng cường sàng lọc phát hiện 
các trải nghiệm sang chấn thời 
thơ ấu (ACE) và cung cấp dịch 
vụ chăm sóc dựa trên hiểu biết 
về sang chấn

ST_Vietnamese




