
ASIAN HEALTH SERVICES
NEWSLETTER

101 8th Street, Suite 100, Oakland, CA 94607

SEPTEMBER 2020

101 8th Street, Suite 100

Oakland, CA 94607

Ngày/gi� c�a phòng khám có th� b� h�y b� d�a trên s� v�c-xin cúm có s	n 

Xin �ng h
 t� $5 �n $10. R�t cám �n s� h� tr� c�a quý v�. 

�

L�CH CHÍCH NG�A CÚM N�M 2020�

������������������������t�i C� QUAN Y T� Á CHÂU�

Th�i gian và ��a �i�m chích ng�a cho ng	�i l
n* 
C� Quan Y T Á Châu s� chích ng�a cúm cho nh�ng b�nh nhân t� 19 tu�i tr� lên (TR� 
ph� n� có thai). Nu là b�nh nhân c�a CQYTAC, xin vui lòng mang theo th� b�nh nhân, 

th� c�n c��c có hình, và th� b�o hi�m.�
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Th�i gian và ��a �i�m Chích Ng�a t�i Phòng Nhi khoa* 

CH CHÍCH cho nh�ng tr� em hi�n là b�nh nhân c�a C� Quan Y T� Á Châu t� 6 
tháng tu�i �n 18 tu�i. Tr� em ph�i �i cùng v�i cha m  ho!c ng��i giám h
. Xin vui 

lòng mang theo th� b�nh nhân CQYTAC và th� b�o hi�m.c�a con em quý v�  

Trung Tâm Y T� Chenming & Margaret Hu:818 �	�ng Webster L�u 3 
S� chích vào nh�ng ngày sau �ây: 

Th" B�y, ngày 24 và 31 tháng 10: t� 9gi� sáng �n 1gi� tr�a 

Th" B�y, ngày 21 tháng 11: t� 9gi� sáng �n 1gi� tr�a 

Th" B�y, ngày 5 tháng 12: t� 9gi� sáng �n 1gi� tr�a 
 

* B�nh nhân có b�t k� tri�u ch�ng nào sau �ây �	�c yêu c�u tham kh�o ý 
ki�n bác s� TR��C KHI chích ng�a cúm:

• S�t / �n l�nh 
• Ho 
• #au c� h$ng 
• Khó th� 

 

• #au c� b�p kh�p c� 
th�   

•  B�t �%u m�t v� giác/  
kh"u giác    
 

• Ngh t m&i ho!c 
Ch�y n��c m&i 

• Bu'n nôn/ ói m(a 
• Tiêu ch�y 

MyHealth MyVote
 QR Code

Mã số QR Sức Khỏe Của 

Tôi Lá Phiếu Của Tôi Hãy ghi danh Bầu cử và hãy 

bảo đảm là quý vị sẽ Bỏ 

phiếu tại Cuộc Bầu cử ngày 

3 tháng 11 năm 2020!
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Thống kê dân số năm 2020    (2020 Census)
Thời hạn cuối cùng để điền Thống kê Dân số là Thứ Tư ngày 30 tháng 9

Thống kê Dân số Hoa Kỳ được thực hiện 10 năm một lần để & nh xem có bao nhiêu người 
sống ở Hoa Kỳ.
60% ngân phí cho Quận Alameda được đến từ các nguồn tài trợ của Tiểu bang và Liên bang, 
và nó phụ thuộc vào Thống kê dân số. Dữ liệu thống kê dân số sẽ giúp chính phủ biết có bao 
nhiêu 7 ền Liên bang sẽ cung cấp cho các quận trong việc chăm sóc sức khỏe, giúp trường 
học, xây cầu, sửa chữa đường xá và giao thông công cộng.

Dân Á Châu thường bị đếm thiếu trong Thống kê dân số, có nghĩa là cộng đồng của chúng 
ta sẽ nhận được ít 7 ền tài trợ của Liên bang hơn mức chúng ta có thể nhận được và cũng có 
nghĩa là sẽ có ít dịch vụ hơn cho gia đình quý vị.

Việc hoàn tất Thống kê Dân số rất an toàn , và dữ liệu cá nhân của quý vị  sẽ không bị chia sẻ 
với bất kỳ cơ quan nào khác.
Xin hãy vào trang mạng www.my2020census.gov để hoàn tất Thống kê dân số
Quý vị cũng có thể hoàn tất bằng cách gọi:
• 844-330-2020 Tiếng Anh
• 844-391-2020 Quan Thoại
•  844-398-2020 Quảng Đông
• 844-461-2020 Tiếng Việt
• 844-392-2020 Đại Hàn
• 844-460-2020 Tiếng Nhật
• 844-468-2020 Tây Ban Nha

Census QR Code 
Mã số QR của Census

WeChat QR Code
Mã số QR WeChat

Chính thức xác minh
Tài khoản Dịch vụ WeChat của Cơ Quan 
Y Tế Á Châu hiện hoạt động.  Hãy xem 
và chia sẻ mã số QR để theo kịp
với tất cả các 7 n tức mới nhất từ cộng 

đồng của chúng tôi.


