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Chào mừng! 
 

Cảm ơn bạn đã thực hiện một bước đi quan trọng để đảm bảo rằng mong 
muốn của bạn được hiểu rõ trong trường hợp có vấn đề y tế. Hơn bao giờ hết, 
điều quan trọng là phải lên kế hoạch trước trước khi tình huống khẩn cấp xảy 
ra. 
 
Quá trình lập kế hoạch trước này được gọi là lập kế hoạch chăm sóc trước. 
Lập kế hoạch chăm sóc trước là xác định và viết ra loại dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe bạn muốn và chỉ định một người (được gọi là đại diện chăm sóc sức 
khỏe) có thể nói chuyện cho bạn nếu bạn không thể tự nói. Nếu không có kế 
hoạch chăm sóc trước hoặc đại diện chăm sóc sức khỏe, những người thân 
yêu và bác sĩ có thể đưa ra quyết định không đúng ý bạn. Để biết thêm thông 
tin về việc lập kế hoạch chăm sóc trước và chọn một đại lý chăm sóc sức khỏe 
bằng tiếng Việt, vui lòng truy cập phần Tài nguyên Cộng đồng trên trang Voice 
Your Choice Tiếng Việt. 
 
Voice Your Choice tự hào cung cấp một công cụ trực tuyến cho phép dễ dàng 
truy cập kế hoạch chăm sóc trước của bạn trong trường hợp khẩn cấp từ mọi 
loại cơ sở và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác nhau. Chúng tôi 
cam kết hỗ trợ bạn trong việc tạo kế hoạch chăm sóc trước trực tuyến. Hướng 
dẫn chi tiết từng bước này sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình. Nếu bạn muốn 
khám phá các công cụ, video và tài nguyên bổ sung hoặc cần hỗ trợ thêm, vui 
lòng truy cập trang Voice Your Choice Tiếng Việt. Chúng tôi hy vọng hướng 
dẫn này và tất cả các tài liệu về Voice Your Choice sẽ hữu ích đối với bạn. Vui 
lòng chia sẻ những tài nguyên này với bạn bè, gia đình, hàng xóm và đồng 
nghiệp của bạn. 
  

 

  

https://www.voiceyourchoice.org/ti7871ng-vi7879t.html
https://www.voiceyourchoice.org/ti7871ng-vi7879t.html
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Tải Chỉ Thị Five Wishes Miễn phí 

Bước 1: Tải xuống Mẫu Chỉ thị Trước Five Wishes  

Một trong những cách dễ nhất và phổ biến nhất để lập một kế hoạch chăm 
sóc trước (còn gọi là chỉ thị trước hoặc di chúc sống) là sử dụng một tài liệu 
được định dạng trước. Voice Your Choice đã hợp tác với Five Wishes để cung 
cấp cho bạn bản sao biểu mẫu của họ dịch ra sáu ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng 
Việt. Voice Your Choice đã mua một số lượng biểu mẫu Five Wishes bằng 
Tiếng Việt có hạn và chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí các biểu mẫu này cho 
bạn, trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. 

Bạn có thể truy cập biểu mẫu Five Wishes miễn phí tại: 
https://fivewished.org/five-wished-vyc-vietnamese. Xin lưu ý rằng mỗi địa chỉ 
email được giới hạn một lần tải xuống miễn phí. Để tải biểu mẫu bằng tiếng 
Việt, hãy làm theo các bước sau: 

1. Dùng trình duyệt của bạn và điều hướng đến: https://fivewished.org/five-

wished-vyc-vietnamese. Bạn sẽ thấy mẫu bên dưới. 

2. Đảm bảo rằng menu thả xuống “Ngôn ngữ” hiển thị “Tiếng Việt”. 

3. Hoàn thành biểu mẫu và nhấp vào “Tạo Năm Nguyện vọng”.  

https://fivewished.org/five-wished-vyc-vietnamese
https://fivewished.org/five-wished-vyc-vietnamese
https://fivewished.org/five-wished-vyc-vietnamese
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Trang web sẽ hiển thị một nút để bạn tải xuống biểu mẫu chỉ thị trước Five 

Wishes của mình. Nhấp vào nút này và lưu biểu mẫu vào máy tính của bạn. Bạn sẽ 

cần sử dụng Adobe Acrobat Reader để mở và xem tài liệu.  

 
 

Bạn cũng sẽ nhận được một email từ Five Wishes với biểu mẫu mẫu đính kèm. 

Bạn có thể lưu tài liệu đó vào máy tính và sử dụng nó theo cách tương tự như tài 

liệu bạn đã tải xuống ở bước trên.   
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* Chú ý: Nếu không còn biểu mẫu Five Wishes miễn phí nào nữa thì bạn cần phải 

mua một biểu mẫu tại https://fivewishes.org/shop/order/product/five-wishes-

advance-directive.    

https://fivewishes.org/shop/order/product/five-wishes-advance-directive
https://fivewishes.org/shop/order/product/five-wishes-advance-directive
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Hoàn thành Chỉ thị trước Five Wishes 
của Bạn  

Bước 1: Xem và Điền Mẫu Chỉ thị Trước Five Wishes 

Biểu mẫu chỉ thị trước Five Wishes mà bạn đã tải xuống là một bản PDF “điền 

được”. Điều này có nghĩa là bạn có thể điền vào biểu mẫu chỉ thị trước Five 

Wishes trên máy tính của bạn. Bạn có thể hoàn thành chỉ thị trước trên máy tính 

của mình hoặc in ra và điền vào biểu mẫu bằng tay. Nếu điền biểu mẫu trên máy 

tính, bằng chuột, bạn có thể nhấp vào hộp văn bản màu xanh lam nhạt để chèn 

văn bản. Bạn cũng có thể sử dụng chuột để chọn hoặc bỏ chọn bất kỳ hộp kiểm 

nào. Cho dù bạn chọn cách nào, sau khi điền vào biểu mẫu, bạn phải in ra để bạn 

và nhân chứng của bạn có thể ký tên. 

Chỉ thị trước Five Wishes bao gồm tất cả các hướng dẫn bằng tiếng Việt mà bạn sẽ 

cần phải điền vào biểu mẫu. Đọc hướng dẫn và sau đó là các tùy chọn cho mỗi 

nguyện vọng. Hãy nhớ viết ra bất kỳ ghi chú nào, cũng như bất kỳ câu hỏi nào bạn 

có hoặc chủ đề bạn có thể muốn thảo luận với gia đình và những người thân yêu 

của mình. 

Trên các trang tiếp theo, chúng tôi cung cấp hướng dẫn điền vào tài liệu Five 

Wishes Lưu ý rằng một số nhận xét cung cấp thông tin cụ thể về việc tạo ra các kế 

hoạch chăm sóc trước ở Maryland. 

 
 

Chú ý! Chỉ thị trước Five Wishes chỉ có hiệu lực ở Maryland nếu có 

chữ ký và sự chứng kiến của hai nhân chứng đủ điều kiện. 

 



 

 7 

 

 

 

 Các đại diện chăm sóc sức khỏe CHỈ có thể giải trình mong muốn chăm sóc sức 

khỏe của bạn khi bạn KHÔNG THỂ nói ra. Nếu bạn có thể tự nói chuyện trong 

trường hợp khẩn cấp y tế, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn 

sẽ yêu cầu và làm theo chỉ dẫn của bạn. Các đại diện chăm sóc sức khỏe không 

thể thay mặt bạn đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.  

 

 khi hoàn thành biểu mẫu trên máy tính, hãy nhớ đánh dấu vào ô bên cạnh bất 

kỳ câu nào bạn không đồng ý trong Nguyện vọng 1. Nếu bạn đang điền vào 

bản in, hãy gạch bỏ bất kỳ câu nào bạn không đồng ý trong Nguyện vọng 1. 

 

 Nếu bạn thêm các tùy chọn khác chưa có trong Nguyện vọng 1, bạn có thể viết 

bằng tiếng Việt, nhưng nếu có thể, hãy viết bằng tiếng Anh để các nhà cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn dễ đọc hơn.  

 

  



 

 8 

 

 

 

 

 Hãy nhớ chọn trong số nhiều lựa chọn trong Nguyện vọng 2 - chọn một tùy 

chọn duy nhất cho mỗi câu hỏi trong ba câu hỏi. 

 

 Khi hoàn thành biểu mẫu trên máy tính, đối với mỗi câu hỏi trắc nghiệm, hãy 

nhớ đánh dấu vào ô bên cạnh câu mà bạn đồng ý trong Nguyện vọng 2. Nếu 

bạn đang điền vào bản in, đối với mỗi câu hỏi trắc nghiệm, hãy đánh dấu vào ô 

bên cạnh câu mà bạn đồng ý trong Nguyện vọng 2. Chỉ chọn một tùy chọn cho 

mỗi câu hỏi trắc nghiệm. 

 

 Nếu bạn thêm các tùy chọn khác chưa có trong Nguyện vọng 2, bạn có thể viết 

bằng tiếng Việt, nhưng nếu có thể, hãy viết bằng tiếng Anh để các nhà cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn dễ đọc hơn. 
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 Khi hoàn thành biểu mẫu trên máy tính, hãy đánh dấu ô bên cạnh bất kỳ câu 

nào bạn không đồng ý trong Wish 3. Nếu bạn đang điền vào bản in, hãy gạch 

bỏ bất kỳ câu nào bạn không đồng ý trong Wish 3. 

 

 Nếu bạn thêm các tùy chọn khác chưa có trong Nguyện vọng 3, bạn có thể viết 

bằng tiếng Việt, nhưng nếu có thể, hãy viết bằng tiếng Anh để các nhà cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn dễ đọc hơn.   
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 Khi điền vào biểu mẫu trên máy tính, hãy nhớ đánh dấu vào ô bên cạnh bất kỳ 

câu nào mà bạn không đồng ý trong Wish 4. Nếu bạn đang điền vào bản in, 

hãy gạch bỏ bất kỳ câu nào bạn không đồng ý trong Wish 4. 

 

 Nếu bạn thêm các tùy chọn khác chưa có trong Nguyện vọng 4, bạn có thể viết 

bằng tiếng Việt, nhưng nếu có thể, hãy viết bằng tiếng Anh để các nhà cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn dễ đọc hơn. 
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 Bạn nên ghi ra cả niềm tin văn hóa hoặc tôn giáo của bạn. Những niềm tin này 

có thể được phản ánh khi bạn đưa ra lựa chọn về sở thích của mình đối với 

dịch vụ chăm sóc và điều trị y tế.  

 

 Khi hoàn thành biểu mẫu trên máy tính, hãy nhớ đánh dấu vào ô bên cạnh bất 

kỳ câu nào bạn không đồng ý trong Wish 5. Nếu bạn đang điền vào bản in, hãy 

gạch bỏ bất kỳ câu nào bạn không đồng ý trong Điều ước. 5. 

 

 Nếu bạn thêm các tùy chọn khác chưa có trong Nguyện vọng 5, bạn có thể viết 

bằng tiếng Việt, nhưng nếu có thể, hãy viết bằng tiếng Anh để các nhà cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn dễ đọc hơn.  
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Bước 2: Nói chuyện với Người thân và Đội ngũ Chăm sóc 
Sức khỏe 

Sau khi xem chỉ thị trước Five Wishes, điều quan trọng là bạn phải thảo luận về 

mong muốn của mình cũng như hướng dẫn (những) người mà bạn muốn làm đại 

diện chăm sóc sức khỏe để họ có thể tuân theo các sở thích điều trị chăm sóc sức 

khỏe của bạn nếu bạn không thể tự nói chuyện. Điều này rất quan trọng trong các 

tình huống mà hướng dẫn của Five Wishes không khớp chính xác với các lựa chọn 

điều trị chăm sóc sức khỏe đang được cung cấp. 

Bạn cũng cần thảo luận về mong muốn của mình cũng như hướng dẫn gia đình và 

những người thân. Điều này sẽ giúp họ kiểm soát tình huống y tế khẩn cấp của 

bạn và giảm bớt những bất đồng tiềm ẩn. Bạn cũng nên thảo luận về sở thích của 

mình với các nhà tư vấn tâm linh hoặc hỗ trợ sức khỏe tâm thần. 

Các cuộc trò chuyện về lập kế hoạch chăm sóc trước có thể sẽ khó khăn. Vui lòng 

xem các tài nguyên Tiếng Việt trên trang web Voice Your Choice để hiểu các 

hướng dẫn và mẹo trò chuyện.  

 

Bước 3: Điền và Ký Chỉ thị Trước Năm Five Wishes của Bạn 

Khi bạn đã nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và người thân 

rồi thì bạn đã sẵn sàng hoàn thành chỉ thị trước Five Wishes của mình. Như đã đề 

cập ở trên, bạn có thể điền vào biểu mẫu trên máy tính hoặc in ra rồi điền bằng 

tay. Điền mẫu thật cẩn thận theo các ghi chú và thảo luận của bạn với nhà cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đại diện chăm sóc sức khỏe và người thân. 

Khi bạn thấy hài lòng với biểu mẫu đã điền, hãy in, ký tên và ghi ngày tháng vào 

biểu mẫu đó, và viết vào thông tin được yêu cầu khác.  

https://www.voiceyourchoice.org/ti7871ng-vi7879t.html
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Bước 4: Cho Hai Nhân chứng Ký Chỉ thị Trước Five Wishes  

Để làm cho chỉ thị trước Five Wishes của bạn trở thành một tài liệu pháp lý đầy đủ 

thì sẽ cần có sự chứng kiến và chữ ký của hai người xác minh rằng chữ ký của bạn 

thực sự là của bạn. Yêu cầu nhân chứng của bạn đọc lời tuyên thệ trong mẫu Five 

Wishes và ký tên vào chỗ trống trong mẫu. Đảm bảo rằng các nhân chứng đáp 

ứng tất cả các yêu cầu được liệt kê.  

 
Bạn không cần phải công chứng chỉ thị trước của mình ở Maryland. Nếu bạn sống 

ở một tiểu bang khác, hãy kiểm tra xem bạn có bắt buộc phải có công chứng viên 

hay không.  
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Bước 5: Quét và Lưu Chỉ thị Trước Five Wishes Bạn đã Điền  

Sau khi hai nhân chứng của bạn ký chỉ thị trước Five Wishes bạn đã điền, tài liệu 

được coi là hợp pháp ở Maryland. Để giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe của bạn dễ tiếp cận tài liệu hơn trong trường hợp khẩn cấp, bạn nên tải chỉ 

thị trước của mình lên nền tảng trực tuyến Voice Your Choice. Nền tảng trực 

tuyến được tích hợp với một công cụ thông tin sức khỏe cho phép các nhà cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thu thập thông tin chăm sóc sức khỏe quan trọng 

trước khi họ điều trị bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp. 

Để tải lên chỉ thị trước đã điền, bạn cần phải quét chỉ thị trước đã ký và lưu trên 

máy tính của mình. Sau khi quét, hãy giữ bản sao giấy ở một nơi an toàn. Bạn nên 

cung cấp các bản sao của chỉ thị trước có chữ ký của mình cho đại lý chăm sóc sức 

khỏe, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của bạn và những người 

quan trọng nhất đối với bạn.  

 

Tải Lên Chị thị Trước Five Wishes Bạn 
Đã Điền 

Bước 1: Đến Trang Web Voice Your Choice  

Để tải lên tài liệu của bạn, trước tiên hãy mở trình duyệt web (ví dụ: - 
Chrome, Firefox, Edge) và sau đó đến trang web Voice Your Choice tại 
www.VoiceYourChoice.org (xem hình bên dưới). 

Nhấp vào nút COMPLETE YOUR ADVANCE CARE PLAN màu xanh lục. Khi bạn nhấp 
vào, một tab mới sẽ tự động mở ra đưa bạn đến nền tảng lập kế hoạch chăm sóc 
trước trực tuyến.  

 

http://www.voiceyourchoice.org/
http://www.voiceyourchoice.org/
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Bước 2: Đăng ký Tài khoản 

Voice Your Choice hợp tác với MyDirectives để cung cấp cho bạn nền 
tảng lập kế hoạch chăm sóc trước trực tuyến miễn phí này. 

Khi nền tảng tải, hãy nhấp vào nút New User:  
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Tạo Tài khoản Trực tuyến: 

1. Điền họ và tên của bạn 

2. Chọn một tên người dùng 

3. Nhập địa chỉ email cá nhân của bạn (và KHÔNG PHẢI là địa chỉ email nơi làm 
việc) 

4. Cung cấp số điện thoại của bạn (không bắt buộc) 

5. Nhấp vào hình tam giác lộn ngược trong menu lịch thả xuống để nhập ngày 
sinh của bạn 

6. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Facebook hoặc ID Apple của mình để đăng ký 

7. Khi bạn hoàn thành, hãy nhấp vào nút SUBMIT  

 

 

Bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận rằng một email đã được gửi cho 
bạn. 

 

Mở một tab mới trên trình duyệt và truy cập email của bạn 

 

*Chú ý: Không bấm nút X ra khỏi tab hiện tại hay nhập email của bạn   

1 

2 3 

4 5 

6 

7 
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Khi bạn mở email của mình, bạn sẽ thấy một email từ info@mydirectives.com 
với chủ đề: “Confirm your email address on MyDirectives.”  

 
  Nếu bạn không nhận được email:  

a) Chờ một phút và tải lại hộp thư đến của bạn 

b) Kiểm tra hộp thư rác của bạn 

c) Quay lại tab Voice Your Choice với thông báo xác nhận email và nhấp 
vào văn bản màu xanh lam I did not receive the confirmation email  

 
Khi bạn mở email xác nhận, bạn sẽ thấy thông báo bên dưới.  

1. Nhấp vào nút Continue màu xanh lam, nút này sẽ mở ra một tab mới có 
trang web cho phép bạn tạo tài khoản.  

c 
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Tiếp theo, bạn sẽ thấy trang bên dưới: 

2. Tạo mật khẩu bao gồm ít nhất 1 chữ cái in hoa, 1 chữ cái viết thường, 1 số, 6 
ký tự và không bao gồm dấu cách 

3. Nhập cùng mật khẩu vào hộp văn bản thứ hai để khớp với mật khẩu đầu tiên  

 

* Chú ý: Tất cả các dòng văn bản trong hộp màu xám sẽ có dấu tick màu xanh 
lá cây bên cạnh khi mật khẩu của bạn bao gồm tất cả các ký tự bắt buộc 
 

 

 

1 
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1. Đánh dấu vào ô để đồng ý với Điều khoản và Điều kiện Sử dụng 

2. Nếu bạn muốn đọc chi tiết, bạn có thể nhấp vào dòng chữ màu xanh lam   

3. Nhấp vào Save and Continue.  

 
 

Bước 3: Tải lên Chỉ thị Trước Five Wishes Bạn đã Điền 

1. Kéo lên đầu trang web và nhấp vào “My Dashboard” 

2. Sau khi Trang Tổng quan hiện lên, hãy chọn: 

a) Add Documents, HOẶC  

b) Document Upload ở bên phải trang 

1 

*Important 

2 

2 

1 

3 



 

 20 

 
 

3. Trang My Documents và Files sẽ tải. Đi đến cuối trang web và nhấp vào: 
Select a File 

 

 
 

1 

2a 

2b 

3 
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4. Bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào các tệp đã lưu trên máy tính của mình. 
Điều hướng đến tệp chỉ thị trước Five Wishes mà bạn đã quét và lưu vào 
máy tính của mình và chọn nó để tải lên.  

a. Sau khi chọn tài liệu, hãy đảm bảo rằng tên của tệp đã chọn trong 

hộp File name là chính xác.  

b. Nhấp vào Open.  

 

 

 

 

5. Bản xem trước của chỉ thị trước Five Wishes bạn đã điền sẽ xuất hiện. Cung 
cấp thông tin được yêu cầu để hoàn tất quá trình tải lên. 

a. Nhập tên cho tài liệu. 

b. Nhấp vào hộp thả xuống và chọn “Five Wishes” 

c. Nhập ngày tài liệu được ký bởi hai nhân chứng.  

 

 

 

4b 

4a 
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*Chú ý: Nếu bản xem trước của tệp bạn đã tải lên không hiển thị do kích 
thước tệp quá lớn, hãy tiếp tục cung cấp thông tin được yêu cầu và nhấp vào 
“Continue” ở cuối trang. Bạn sẽ có thể xem và thay thế tài liệu bằng cách làm 
theo hướng dẫn trong bước tiếp theo. 

 

 

 

6. Xem tài liệu ở cửa sổ xem trước. 

a. Xem lại tất cả các trang của tài liệu bằng các mũi tên điều hướng. 
Nhấp vào mũi tên đơn (“<“ và “>“) sẽ chuyển tài liệu sang trang 
tiếp theo theo một trong hai hướng, nhấp vào mũi tên kép (“<<“ và 
“>>“) sẽ chuyển tài liệu đến đầu hoặc cuối. 

b. Xem lại toàn bộ tài liệu để đảm bảo rằng bạn đã tải lên đúng tài 
liệu. 

 

 

 

5a 

5b 

5c 

Document 

Preview 

6a 

Document 

Preview 
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7. Sau khi xem lại tài liệu đã tải lên: 

a. Nếu bạn cần thay thế tài liệu bằng một tài liệu khác, hãy nhấp: 
Replace. Bạn sẽ có thể chọn một tệp khác từ máy tính của mình, 
như được mô tả ở trên. 

b. Khi bạn hài lòng với tài liệu bạn đã tải lên, hãy nhấp vào: Continue. 

 

 
 

8. Sau khi đã tải lên chỉ thị trước Five Wishes đã điền, bạn có thể đăng xuất 
hoặc làm một bước không bắt buộc nữa là xác minh danh tính của mình.  

a. Để đăng xuất, hãy chuyển đến đầu trang và nhấp vào Sign Out. 

b. Để xác minh danh tính của bạn, hãy chuyển đến phần sau của 
Hướng dẫn này có tên là “Optional - Identity Verification Step” 
trên trang 26. 

 

 
 

Bước 4: Xem lại và Thay thế Chỉ thị Trước Five Wishes Bạn 
đã Tải lên  

Bạn có thể xem lại và thay thế chỉ thị trước Five Wishes đã tải lên của mình bất 
kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn. Ví dụ: nếu sau khi tải lên 
phiên bản đầu tiên của chỉ thị trước Five Wishes, bạn đổi ý về một số tùy chọn 

7a 

7b 

8a 
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bạn đã chọn, bạn có thể làm theo các bước được mô tả ở trên để tạo chỉ thị 
trước Five Wishes mới và tải lên chỉ thị mới, thay thế tài liệu mà bạn đã tải lên 
trước đó.  

1. Để đăng nhập vào tài khoản, dùng trình duyệt truy cập “mydirectives.com”  

a. Nhấp vào Returning User ở đầu trang web. 

 

 

 

1. Trên trang đăng nhập, nhập tên người dùng và mật khẩu và nhấp vào Sign in. 

 

 

2. Sau khi đăng nhập, kéo lên đầu trang web. 

a. Di chuột qua “My Documents”. Một menu thả xuống sẽ xuất hiện. 

b. Chọn My Documents and Files từ menu thả xuống. 

 

1 
1a 

2 
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3. Trang My Documents and Files sẽ tải.  

a. Trong phần Uploaded Documents, bạn sẽ thấy chỉ thị trước Five 
Wishes mà bạn đã tải lên. 

b. Tên bạn đã đặt cho tệp đã tải lên sẽ được hiển thị trong “Title”. 

c. Nhấp vào “Edit” để xem chỉ thị trước Five Wishes hiện có của bạn. 
Bạn cũng có thể nhấp vào “Delete” để xóa tệp, sau đó tải lên phiên 
bản mới của chỉ thị trước của bạn theo hướng dẫn ở trên để tải lên 
chỉ thị trước mới. Nhấp vào “Download” sẽ tải xuống bản sao của 
tài liệu đã tải lên máy tính của bạn để lưu và xem sau. 

 

 

4. Nếu bạn nhấp vào “Edit” ở bước cuối cùng, chỉ thị trước Five Wishes đã tải 
lên của bạn sẽ tải để bạn xem. Thực hiện theo hướng dẫn ở trên ở trang 21, 
trong Phần Upload Your Completed Five Wishes Advance Directive, Bước 6, 
để điều hướng và xem lại tài liệu.  

a. Nếu bạn hài lòng với tài liệu của mình, bạn có thể xuống cuối trang 
và nhấp vào Continue. 

 

b. Nếu bạn đã tạo phiên bản mới của chỉ thị trước Five Wishes, bạn 

4a 

4b 

4c 

3b 

3a 
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có thể nhấp vào Replace, thao tác này sẽ cho phép bạn tải lên 
phiên bản mới và thay thế phiên bản hiện có.  

 

 

 

 

Tùy chọn - Bước Xác minh Danh tính 
Trên nền tảng này, bạn có tùy chọn xác minh danh tính của mình bằng cách 
cung cấp thông tin bổ sung. Làm như vậy, bạn giúp nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe của mình xác nhận rằng chỉ thị trước Five Wishes được tải lên trên 
thực tế là biểu mẫu của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp tên 
của bạn có thể trùng với các tên khác trong cơ sở dữ liệu. Để xác minh danh tính 
của bạn, hãy hoàn thành các bước sau.  

 

Bước 1: Đăng nhập và vào My Dashboard 

1. Nếu bạn đã đăng xuất, hãy đăng nhập lại vào tài khoản của bạn bằng cách 
làm theo hướng dẫn ở trên ở trang 22, trong Phần Upload Your Completed 
Five Wishes Advance Directive ở Bước 4. 

2. Nếu trang không tự động hiển thị, hãy kéo lên đầu trang web và nhấp vào 
“My Dashboard”. 

3. Sau khi trang My Dashboard tải, hãy nhấp vào “My Account”. 

 

5b 

5a 
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Bước 2: Nhập Thêm Thông tin Nhận dạng Cá nhân 

1. Trong phần Identifying Information gần trên cùng, hãy điền thêm thông tin 

nhận dạng được yêu cầu. Thông tin yêu cầu bổ sung duy nhất bao gồm: 

a. Gender  

b. Address 

 

2 3 

1a 

1b 

1 



 

 28 

2. Cung cấp nhiều thông tin tùy chọn khác mà bạn đủ thoải mái để cung cấp. 

Bạn càng cung cấp nhiều thông tin, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

của bạn càng dễ dàng xác nhận rằng đây thực sự là tài khoản của bạn. 

a. số điện thoại nhà (không bắt buộc) 

b. số điện thoại di động (không bắt buộc) 

c. số an sinh xã hội (không bắt buộc) 

d. bằng lái xe (không bắt buộc) 

e. hình ảnh (không bắt buộc) 
 

 
 

Bước 3: Xác minh Danh tính hoặc Chọn không Xác minh 
Danh tính 

Trên cùng trang “My Account”, bạn có thể xác minh thêm danh tính của mình 

hoặc chọn từ chối xác minh thêm danh tính.  

1. Để xác minh thêm danh tính của bạn, hãy cung cấp thông tin bắt buộc trong 

phần Identity Verification: 

a. Số an sinh xã hội 

b. Số điện thoại di động 

2. Bạn cũng có thể xác minh bằng số an sinh xã hội và số thẻ tín dụng của 

mình bằng cách nhấp vào liên kết “click here” trong phần Please click here 

to switch to the validation with a credit card.  

3. Sau đó nhấp vào Verify Identity 

2a 

2b 

2c 

2d 

2e 
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4. Để từ chối xác minh danh tính: 

a. nhập số an sinh xã hội và số điện thoại di động "giả", như ví dụ bên 

dưới 

b. nhấp vào Verify Identity 

c. Khi hệ thống không thể xác minh danh tính của bạn với thông tin 

được cung cấp, một nút mới sẽ xuất hiện tên là: Opt-Out of Identity 

Verification. Bấm vào nút đó.     

 

 

 

d. Sau khi chọn không tham gia, trang web sẽ xác nhận rằng bạn đã 

chọn không tham gia xác minh danh tính bằng cách hiển thị thông 

báo “You have opted out of Identity Verification.”  

1 

1a 

1b 

2 

3 

4a 

4

b 

4c 



 

 30 

 

5. Sau khi nhập tất cả thông tin bạn muốn cung cấp, hãy nhấp vào Save ở cuối 

màn hình. 
 

 

 

6. Giờ bạn có thể đăng xuất khỏi tài khoản bằng cách nhấp Sign Out. 

 
 

 

Chúc mừng! 
Bạn đã tải lên kế hoạch chăm sóc trước bằng giấy của mình. Giờ đây, những giá trị và sở thích 
của bạn sẽ có thể được tiếp cận khi bạn không thể tự nói chuyện trong tình huống y tế khẩn 
cấp. Chương trình của bạn sẽ dễ tiếp cận hơn trong trường hợp khẩn cấp và có thể được tất cả 
các địa điểm chăm sóc truy cập. Hãy nhớ cho bác sĩ, đại diện chăm sóc sức khỏe và những 
người quan trọng nhất với bạn biết về việc tải lên Five Wishes và nơi bạn lưu trữ bản giấy. Bạn 
nên xem lại kế hoạch của mình theo định kỳ. Bạn có thể thiết lập lời nhắc trên nền tảng trực 
tuyến vào khoảng thời gian phù hợp nhất với mình (ví dụ: hàng tháng, hàng năm). Nếu bạn 
muốn truy cập thêm các công cụ và tài nguyên lập kế hoạch chăm sóc trước, vui lòng xem Tài 
nguyên Cộng đồng.  

 

4d

b 

5 

6 

https://www.voiceyourchoice.org/ti7871ng-vi7879t.html
https://www.voiceyourchoice.org/ti7871ng-vi7879t.html
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