
Tăng cường Giáo dục 
và Gắn kết 

Cộng đồng 

CÁCH THỨC THAM GIA

TẠI SAO LẠI LÀ NHÀ THỜ?01

Nếu quý vị có hứng thú với 
cuộc trò chuyện về vắc-xin và 
phòng khám tại nhà thờ hoặc 
nhóm cộng đồng của mình, vui 
lòng Điền vào mẫu đơn này  
hoặc quét mã QR

Nhà thờ là một trong số ít những nơi 
mọi người thường xuyên lui tới để tụ 
tập và giao lưu. Đây là nơi mọi người 
dành thời gian để ngồi lại, lắng nghe 
và thảo luận về những vấn đề quan 
trọng. Nhà thờ là một phần không thể 
thiếu trong cuộc sống của các thành 
viên trong cộng đồng và có ảnh hưởng 
xã hội mạnh mẽ đối với việc chấp 
nhận can thiệp y tế.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

WDPH tổ chức những buổi trò chuyện giữa cộng đồng nhà thờ và các
chuyên gia y tế nhằm giải đáp những câu hỏi và hóa giải những lo
ngại về vắc-xin, và sau đó là thực hiện thăm khám tại chỗ. Diễn đàn
này cung cấp cho người tham dự những thông tin chính xác và đáng
tin cậy về vắc-xin cũng như cách thức tiếp cận dễ dàng giúp các thành
viên trong cộng đồng có thể tiêm mũi vắc-xin tiếp theo.

Người liên hệ: Thông tin thêm về sáng kiến:

nyanubai@worcesterma.gov
(774) 366 4060

http://www.worcesterma.gov/public-health/reach/church-initiative

Gắn kết Cộng đồng và 
Tiêm chủng:

Sáng kiến Nhà thờ 

Sự kiện ban đầu tập trung vào tiêm
chủng sẽ tạo nền tảng cho sự hợp tác
lâu dài hơn về các nhu cầu sức khỏe
cộng đồng được ưu tiên khác.

Sáng kiến này là một phần của
chương trình tài trợ REACH của
WDPH nhằm giải quyết sự bất
bình đẳng trong khả năng tiếp
cận y tế.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDXLYQxar5OSJgHZXnTaqr0B5aDJhy5iJpT1QkpWZDE010lg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDXLYQxar5OSJgHZXnTaqr0B5aDJhy5iJpT1QkpWZDE010lg/viewform
http://www.worcesterma.gov/public-health/reach/church-initiative

