
 

 
 
 
 
 

Tài nguyên Kế hoạch Chăm sóc Trước Trực tuyến bằng Tiếng Việt 
 
 

 
 
 
 

Voice Your Choice là một chương trình thuộc Dự án Đối tác Khu vực Nexus Montgomery 

 

Voice Your Choice   
(VYC) 

một tài nguyên cộng đồng cung cấp thông tin về việc lập kế hoạch chăm sóc 
trước (ACP) cung cấp một công cụ trực tuyến miễn phí để tạo một kế hoạch 
chăm sóc trước dạng số hoặc tải lên một kế hoạch chăm sóc trước hiện có    
 

Tải Miễn phí Five Wishes 
 

cung cấp các kế hoạch chăm sóc trước đa ngôn ngữ có thể được điền và tải 
lên nền tảng số Voice Your Choice, VYC cho phép tải xuống số lượng miễn 
phí bằng tiếng Trung hạn chế 

Nền tảng trực tuyến VYC  một công cụ miễn phí để tạo một kế hoạch chăm sóc trước trực tuyến (hoặc 
tải lên một ACP hiện có) giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
dễ dàng tìm ra trong trường hợp khẩn cấp 
 

Dự án Trò chuyện  
 

Bộ Công cụ Khởi động Trò chuyện –  các công cụ mở đầu cuộc trò chuyện để 
nói chuyện với những người quan trọng nhất đối với bạn và các nhà cung 
cấp dịch vụ y tế của bạn về các giá trị và sở thích chăm sóc sức khỏe 
 

Dự án Giáo dịch Sức khỏe 
COVID-19 

 Tìm hiểu về COVID-19 –  Giải thích thông tin cơ bản về COVID-19  

 Phòng tránh COVID-19 –  Hình ảnh mô tả chi tiết cách ngăn chặn truyền 
nhiễm COVID-19 

 Xử lý COVID-19 –  Giải thích những việc cần làm nếu bạn bị nhiễm 
COVID-19 
 

Liên minh Chăm sóc Tình 
thương California –  
hướng dẫn quyết định 
cho các phương pháp 
điều trị duy trì sự sống 
 

 Máy Thở –  Cung cấp thông tin về quyết định sử dụng máy thở 
 

https://nexusmontgomery.org/
https://www.voiceyourchoice.org/ti7871ng-vi7879t.html
https://www.voiceyourchoice.org/ti7871ng-vi7879t.html
https://fivewishes.org/five-wishes-vyc-vietnamese
https://fivewishes.org/five-wishes-vyc-vietnamese
http://www.mydirectives.com/VoiceYourChoice
http://www.mydirectives.com/VoiceYourChoice
https://theconversationproject.org/
https://theconversationproject.org/wp-content/uploads/2017/02/ConversationProject-ConvoStarterKit-Vietnamese.pdf
https://covid19healthliteracyproject.com/#vietnamese
https://covid19healthliteracyproject.com/#vietnamese
https://drive.google.com/file/d/1sGhTUuygKxHo221dBzcNh4GDSVOnZnAO/view
https://drive.google.com/file/d/1iWUN7iGZ1JdgZthpuSpF1aHzawbGgsIq/view
https://drive.google.com/file/d/1B7TnXK1ggxQN6a-bvannYPqlhrmKdy1-/view
https://coalitionccc.org/tools-resources/resources-in-other-languages/
https://coalitionccc.org/tools-resources/resources-in-other-languages/
https://coalitionccc.org/wp-content/uploads/2015/10/VT_cccc_breathing_machine_web.pdf

