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Thư gửi từ Ban Lãnh Đạo Cơ Quan Y Tế 
Công bằng là vấn đề quan trọng nhất mà ngày nay 
cộng đồng chúng ta đang phải đối mặt.  
Là một Cơ Quan Y Tế, vai trò của chúng tôi là đảm bảo mỗi người đều có được nguồn 
lực và cơ hội cần thiết để đạt được sức khỏe và sự khỏe mạnh tối ưu. Màu da, nơi sinh 
sống, nơi ra đời, cách biểu lộ giới tính, người quý vị yêu hay quý vị kiếm được bao 
nhiêu tiền sẽ không thể dự đoán được tình trạng sức khỏe hay ước lượng tuổi  thọ của 
quý vị. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy rằng những yếu tố này ảnh hưởng nhiều tới sức 
khỏe và góp phần tạo nên sự khác biệt mà chúng ta nhận thấy về tình trạng sức khỏe, 
đặc biệt là bởi chủng tộc và dân tộc, vị trí địa lý và mức thu nhập. Điều này là bất công, 
không công bằng và có thể tránh được. 
 
Trong năm năm tới, Cơ Quan Y Tế sẽ cùng với các tổ chức khác duy trì những nỗ lực 
bền vững nhằm làm giảm và loại bỏ sự bất bình đẳng về sức khỏe, góp phần đảm bảo 
điều kiện sức khỏe công bằng và bình đẳng tại Hạt LA. Điều này bao gồm tập trung vào 
những nơi mà chúng tôi nhận thấy có những khoảng cách lớn nhất về điều kiện sức 
khỏe, chẳng hạn như tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, tỷ lệ mắc bệnh lây lan qua đường tình 
dục và sức khỏe kém do tiếp xúc với các chất thải độc hại. Công việc của chúng tôi là 
xây dựng chiến lược nhằm gắn kết mọi người vào các hệ thống cố định vốn tạo thuận 
lợi hơn cho một số cộng đồng và gây bất lợi cho những cộng đồng khác. Các chiến 
lược này bao gồm: cung cấp thông tin sức khỏe hữu ích và toàn diện có thể phản ánh 
trải nghiệm sống của mọi người; hỗ trợ việc thay đổi chính sách và hệ thống nhằm đảm 
bảo phân phối cơ hội và nguồn lực công bằng; tham gia vào các mối quan hệ hợp tác 
công, tư và cộng đồng để có thể chia sẻ quyền lực và tôn vinh tiếng nói của cộng đồng; 
và tăng cường năng lực nội tại của chúng tôi để tạo ra một văn hóa bình đẳng và xây 
dựng sự công bằng về sức khỏe. 
 
Hãy tham gia cùng chúng tôi xây dựng chiến dịch này vì sự công bằng về sức khỏe. 
Chúng ta có thể cùng nhau đưa Hạt LA trở thành một cộng đồng mà ở đó mọi người 
đều có được những gì mình cần để phát triển thịnh vượng. 
 
Trân trọng, 
 
 
 
Dr. Barbara Ferrer 
Giám đốc 
Sở Y Tế Công Cộng 

Dr. Christina Ghaly 
Quyền Giám Đốc 
Sở Dịch Vụ Y Tế 

Dr. Jonathan Sherin 
Giám Đốc 
Sở Sức Khỏe Tâm Thần
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Fred Leaf 
Giám Đốc Lâm Thời 
Cơ Quan Y Tế 
 

Giới Thiệu và Mục Đích 
Công Bằng Sức Khỏe là gì? 
Sức khỏe được quyết định bởi điều kiện của cộng đồng nơi chúng ta sinh sống, học 
tập, làm việc, vui chơi và thờ phụng. Những điều kiện này bao gồm: 
 

 

Trường học tốt  

 

Nền kinh tế phát triển 
mạnh và toàn diện 

 

Khu dân cư an toàn 
và hỗ trợ 

 

Liên kết xã hội mạnh 
mẽ 

 

Chăm sóc sức khỏe 
chất lượng cao 

 

Môi trường bền 
vững, khỏe mạnh 

 
Công bằng sức khỏe là khi mọi người đều có thể tiếp cận được tới các điều kiện cần thiết 
để đạt được sức khỏe và thể trạng tối ưu.  
 
Có rất nhiều cộng đồng tại Hạt LA có điều kiện cộng đồng cho phép thành viên phát triển 
tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong điều kiện sức 
khỏe trên toàn Hạt LA, chủ yếu dựa theo khu vực địa lý (địa điểm) và chủng tộc và dân 
tộc. Tùy vào nơi chúng ta sinh sống và màu da của mỗi người mà chúng ta thường có 
khả năng tiếp cận với các nguồn lực và cơ hội cho phép chúng ta phát triển tốt và khỏe 
mạnh nhiều hơn hay ít hơn. Những khác biệt này là kết quả của những chính sách và 
tập quán trong quá khứ và hiện tại bị ảnh hưởng bởi định kiến, sự phân biệt đối xử và 
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phân biệt chủng tộc có hệ thống. Ngôn ngữ, thu nhập, thiên hướng tình dục, giới tính và 
giới tính khi sinh ra, năng lực thể chất và tinh thần, và tôn giáo cũng là những yếu tố ảnh 
hưởng tới sức khỏe của chúng ta do những chính sách và tập quán thiếu công bằng 
tương tự.  
 
Sự thiếu công bằng về điều kiện sức khỏe này là bất bình đẳng, thiếu công bằng và có 
thể tránh được. Cần phải có những nguồn lực và chiến lược để đảm bảo rằng mọi người 
có được những gì họ cần để khỏe mạnh và phát triển tốt. 
 
 

Center for Health Equity (Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe) là gì? 
Center for Health Equity (Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe) (Trung Tâm) là một sáng 
kiến của Cơ Quan Y Tế Hạt LA do Sở Y Tế Công Cộng lãnh đạo, hợp tác với các Sở 
Dịch Vụ Y Tế và Sở Sức Khỏe Tâm Thần. Trung Tâm được ra mắt chính thức vào tháng 
10 năm 2017 và nỗ lực nhằm thúc đẩy công bằng chủng tộc, xã hội, kinh tế và môi trường 
với sự hợp tác cùng các đối tác cam kết của Hạt, các tổ chức địa phương và các thành 
viên cộng đồng. Trung Tâm sẽ tăng cường các nỗ lực đảm bảo công bằng sức khỏe hiện 
tại trong cộng đồng và tìm cách để: 

• Xác định, thực hiện và phổ biến những thực hành hay nhất về công bằng sức 
khỏe; 

• Kết nối, điều phối và hợp tác trong những công việc liên quan tới công bằng về 
sức khỏe; và 

• Tăng cường khả năng và cam kết tập thể để tạo nên một hạt hòa nhập, công bằng 
và tôn trọng. 

 
 

Mục đích của Kế Hoạch Hành Động là gì? 
Kế Hoạch Hành Động của Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe hướng tới các hoạt động 
của Trung Tâm trong sáu năm. Kế hoạch này xác định tầm nhìn của chúng tôi về tương 
lai và lộ trình của chúng tôi. Năm đầu tiên bao gồm giai đoạn khởi động và sau đó là năm 
năm triển khai.  
 
Kế hoạch này nêu lên một tập hợp những ưu tiên chiến lược, mục đích, chiến lược và 
mục tiêu để tập trung công việc, và là cam kết công khai hướng tới đạt được những mục 
tiêu đã định về tính công bằng. Chúng tôi kỳ vọng rằng những hoạt động này sẽ nuôi 
dưỡng văn hóa công bằng sức khỏe và xây dựng một phong trào hướng tới đảm bảo 
cho mọi người trong hạt có thể đạt được tiềm năng sức khỏe đầy đủ nhất của mình. 
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Sự Công Bằng: Qua Con Số 
Một Hình Ảnh về Bất Bình Đẳng Sức Khỏe ở Hạt LA 
Khả năng sống thọ và sống khỏe mạnh không bình đẳng giữa các cá nhân và tỷ lệ ước lượng 
tuổi thọ khác nhau giữa các cộng đồng. Tại Hạt LA, chủng tộc và dân tộc, giới tính, thiên hướng 
tình dục, trình trạng kinh tế xã hội và khu dân cư sinh sống của một người giúp xác định được 
họ sống được bao lâu, rủi ro mắc các bệnh tật, tình trạng sức khỏe thần kinh và khả năng tiếp 
cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Sự bất bình đẳng về sức khỏe dựa trên những đặc điểm này 
ảnh hưởng tới sức khỏe và thể trạng chung của toàn hạt, và các nhóm nhất định sẽ phải chịu 
gánh nặng bất công của sự bất bình đẳng này. Người da màu và những người thuộc cộng đồng 
thuộc tầng lớp thấp ở Hạt LA thường phải chịu sự khác biệt rõ rệt nhất. 

Bất Bình Đẳng Sức khỏe dựa trên Chủng Tộc và Dân Tộc 

Ước Lượng Tuổi Thọ  Tử Vong do Tiểu Đường 
Trung bình, Người Da Đen có khoảng cách 
về ước lượng tuổi thọ là 6,5 tuổi so với 
Người Da Trắng. 

 Người Hawaii và Người Bản Địa các Đảo Thái Bình Dương tử 
vong do tiểu đường gấp khoảng 4 lần so với tỷ lệ của Người Da 
Trắng.   

                          
     80,5 tuổi                 73,9 tuổi 
   Người Da Trắng           Người Da Đen 

Ước Lượng Tuổi Thọ Khi Sinh 

 

 
   

Tỷ Lệ Tử Vong ở Trẻ Sơ Sinh  Các Bệnh Lây Lan Qua Đường Tình Dục 
Trẻ em Da Đen có tỷ lệ tỷ vong ở trẻ sơ 
sinh cao gấp 3 lần so với trẻ em Da Trắng 
hoặc Châu Á. 

 Người Da Đen có tỷ lệ mắc bệnh Chlamydia cao gấp 4 lần so với 
Người Da Trắng và hơn 6 lần so với tỷ lệ của Người Châu Á. 
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Khó khăn Trong Tiếp Cận Chăm Sóc  Không Có Nguồn Chăm Sóc Thường Xuyên (người lớn từ 
18-64 tuổi)  

Người Latinh có khả năng gặp khó khăn 
trong việc tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe cao gấp 2 lần  
so với Người Da Trắng. 

 Người Mỹ Ấn và Alaska Bản Địa có khả năng không có nguồn 
chăm sóc sức khỏe thường xuyên cao gấp 2 lần so với Người Da 
Trắng. 

                 
    12,7%                31,2% 
   Da Trắng                    Latino 
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Màu xám biểu thị nhóm có kết quả tốt nhất ở mỗi vùng, thường là Người Da Trắng. Màu tím đậm nhất là nhóm có kết quả 
kém nhất. Chúng tôi vẫn sử dụng Người Da Trắng làm nhóm tham chiếu khi Người Châu Á có kết quả tốt hơn hoặc tương tự 
vì Người Da Trắng thường có kết quả tốt nhất một cách nhất quán, trong khi đó Người Châu Á chỉ đôi khi đạt kết quả tốt nhất, 
Người Châu Á nói chung và nhiều nhóm nhỏ Châu Á vẫn có khả năng có kết quả kém hơn ở các khía cạnh khác so với Người 
Da Trắng. Để xem danh sách đầy đủ về nguồn và thông tin, vui lòng tham khảo Phụ Lục A.  

Bất Bình Đẳng Sức khỏe theo Thành Phố và Cộng Đồng 
Sức khỏe ở Hạt LA cũng thay đổi tùy thuộc vào nơi người ta sinh sống. Các thành phố và cộng 
đồng trong toàn hạt có ước lượng tuổi thọ, tỷ lệ sinh, tỷ lệ tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe không đồng đều, trong số các điều kiện sức khỏe và nguồn lực khác cần có để đạt được 
sức khỏe tối ưu. 

Ước Lượng Tuổi Thọ 
Tuổi thọ trung bình trong toàn hạt có thể dao động chênh lệch tới 12 tuổi tùy theo nơi mà chúng ta sinh 
sống. 
 

 
Tỷ Lệ Tử Vong ở Trẻ Sơ Sinh 
Trẻ ở Lancaster tử vong trước sinh nhật đầu tiên có tỷ lệ cao hơn gấp 5,5 lần so với tỷ lệ này ở Rowland 
Heights. 

 

Tỷ Lệ Không Được Bảo Hiểm 
Tỷ lệ không được bảo hiểm dao động rất lớn giữa các thành phố và cộng đồng trong toàn hạt với mức chênh lệch 
có thể lên tới 40%  
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Những dữ liệu này đều dựa trên mức ước tính cho 86 thành phố và cộng đồng trong Hạt LA. Để xem danh sách đầy đủ về nguồn và thông tin, 

vui lòng tham khảo Phụ Lục A. 
Để biết thêm dữ liệu sức khỏe theo thành phố và cộng đồng, vui lòng truy 
cập http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp ngày 30 tháng 6 năm 2018 để xem 

chuỗi Hồ Sơ Thành Phố và Cộng Đồng của DPH cho 86 thành phố và cộng 
đồng trong Hạt LA. 

 
Tiêu Điểm: Sức Khỏe còn Khác Biệt Như Thế Nào trong toàn Hạt? 
Có một số phương thức khác thể hiện sự bất bình đẳng về sức khỏe trong hạt, chẳng hạn như dựa trên thiên 
hướng tình dục hoặc nhận diện giới tính của một người. DPH đang làm việc để cải thiện hồ sơ và báo cáo về những 
dữ liệu dựa trên thiên hướng tình dục hoặc nhận diện giới tính nhằm hiểu rõ hơn về sự bất bình đẳng trong những 
nhóm này. Dưới đây là những ví dụ về dữ liệu hạn chế của Hạt:  
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nam quan hệ tình dục với nam (MSM) chiếm 84% tổng số 
trường hợp chẩn đoán mắc HIV mới trong năm 2014. 

          
 
 

 
 

 
 

 
 

Những người xác định hai giới tính có khả năng gặp nguy 
cơ bị trầm cảm cao gấp 2 lần so với những người thẳng.  

 
Để xem danh sách đầy đủ về nguồn và thông tin, vui lòng tham khảo Phụ Lục A. 
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Tìm Hiểu Tận Gốc 
 
Bất bình đẳng về sức khỏe không phải là kết quả từ sự lựa chọn hay hành vi của cá nhân cũng 
như chúng không xảy ra riêng biệt. Có thể lý giải sức khỏe của khoảng 40% dân số bằng những 
yếu tố xã hội về sức khỏe, các yếu tố xã hội và kinh tế--chẳng hạn như giáo dục, nhà ở và thu 
nhập--là những yếu tố quan trọng để tiếp cận nguồn lực và cơ hội cần thiết nhằm đạt được sức 
khỏe tối ưu.i Kết quả giữa những yếu tố này cho thấy sự bất bình đẳng tương tự. Những người 
da màu và những cộng đồng thuộc tầng lớp thấp có điều kiện bất lợi hơn về giáo dục, việc làm, 
thu nhập và hệ thống công lý tội phạm trong Hạt LA. Những điều kiện bất lợi này lần lượt góp 
phần tạo nên sức khỏe yếu kém. Bản chất gốc rễ của những điều kiện không công bằng này là 
sự phân biệt đối xử, định kiến và phân biệt chủng tộc có hệ thống gây ảnh hưởng tới cơ hội 
phát triển của một người.  
 
Như một ví dụ về sự bất bình đẳng sâu sắc này, những hình ảnh và đồ thị dưới đây so sánh 
khả năng có thể có điều kiện bất lợi giữa Người Da Đen với Người Da Trắng về sức khỏe, giáo 
dục, công lý hình sự và khả năng kinh tế. Các nghiên cứu bổ sung đã cho thấy những khác biệt 
này không được giải thích bởi khả năng cá nhân, nguồn lực hay giáo dục, mà là kết quả của sự 
bất công có hệ thống. Những người da màu hoặc thuộc nhóm thiệt thòi cũng chịu gánh nặng 
nhiều hơn về sự bất công sức khỏe, xã hội và kinh tế. Ở đây chúng tôi nhấn mạnh điều kiện 
cho các cá nhân Người Da Đen trong hạt bởi vì họ là những người bị ảnh hưởng thường xuyên 
nhất bởi sự bất công và thường có tình trạng bất lợi nhất. Để biết dữ liệu tương tự cho chủng 
tộc và dân tộc khác, vui lòng xem Phụ Lục B. 

 
Người Da 

Trắng 

 
Người Da 

Đen 

 
 
 

 

8,9% học 
sinh không 
tốt nghiệp 
trung học 

18,4% học 
sinh không tốt 
nghiệp trung 

học 

Học sinh Da Đen có khả năng không tốt nghiệp trung học cao gấp 2 
lần so với học sinh Da Trắng. 

Những trường học có tỷ lệ học sinh người da màu cao, bao gồm học sinh 
Người Da Đen, thường ít có khả năng có đủ giáo viên đạt trình độ và các 
khóa học nghiêm ngặt có thể giúp các em hoàn thành chương trình trung 

học và bước vào đại học.ii 

214,7 người 
trưởng thành 
bị tống giam 

trên mỗi 
100.000 

2.676 người 
trưởng thành 
bị tống giam 

trên mỗi 
100.000 

Người Da Đen có tỷ lệ phạm tội cao hơn 12,5 lần. 
Dữ liệu cấp Tiểu Bang cho thấy số lượng Người Da Đen bị bắt vì phạm tội 
nghiêm trọng bị tống giam cao hơn số Người Da Trắng bị bắt vi phạm tội 

nghiêm trọngiii và người phạm tội là nam giới Da Đen thường nhận án tù liên 
bang trung bình dài hơn so với tội phạm Da Trắng vi phạm tội tương tự. iv 

8,1% số trẻ 
em sống 
trong đói 
nghèo 

30,4% số trẻ 
em sống trong 

đói nghèo 

Trẻ em Da Đen có khả năng thuộc gia đình có hoàn cảnh dưới nghèo 
cao gấp gần 4 lần. 

Người Da Đen có bằng đại học hoặc cao hơn vẫn có thu nhập trung bình 
thấp hơn $6 mỗi giờ so với Người Da Trắng có cùng điều kiệnv và thậm chí 
trẻ em Da Đen và Da Trắng lớn lên trong những hộ gia đình tương tự nhau 

cũng có khoảng cách về thu nhập như người trưởng thành.vi  
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4,9% người 
trưởng thành 
thất nghiệp 

10,1% người 
trưởng thành 
thất nghiệp 

Người Da Đen có khả năng thất nghiệp cao gấp 2 lần. 
Sự bất bình đẳng này vẫn tiếp diễn thậm chí là ở trình độ giáo dục cao hơn. 
Người Da Đen có bằng đại học hoặc cao hơn vẫn có khả năng thất nghiệp 
cao hơn Người Da Trắngvii và Người Da Đen thường có khả năng bị phân 

biệt đối xử tại nơi làm việc về thu nhập hoặc thăng tiến.viii 

Chỉ Số Tỷ Lệ Tương Đối Cho Các Biện Pháp Bình Đẳng Về Sức Khỏe, Giáo 
Dục, Tư Pháp Hình Sự, Phúc Lợi Trẻ Em và Điều Kiện Kinh Tế ở Hạt LA 

 
a Để xem danh sách đầy đủ về nguồn và dữ liệu đối với chủng tộc và dân tộc khác, vui lòng tham khảo Phụ Lục B. Dữ liệu và Đồ thị được lấy 
từ Phương Pháp Tiếp Cận Nước Ngầm được phát triển bởi Viện Nghiên Cứu Bình Đẳng Chủng Tộc và Bayard Love. 

 
Chỉ Số Tỷ Lệ Tương Đối: 

 Người Da Trắng luôn luôn bằng 1,0 bởi vì họ là nhóm tham chiếu được so sánh với chính họ. 

Giá trị lớn hơn 1 có nghĩa là nhóm chủng tộc/dân tộc kém hơn so với Người Da Trắng ở chỉ số đó. 

Giá trị nhỏ hơn 1 có nghĩa là nhóm chủng tộc/dân tộc đó tốt hơn so với Người Da Trắng ở chỉ số đó. 
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Sứ Mệnh, Tầm Nhìn và Giá Trị 
Sứ Mệnh 
 
Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe nỗ lực nhằm thúc đẩy sự công bằng về sức khỏe và 
công lý về chủng tộc, xã hội, kinh tế và môi trường tại Hạt LA thông qua liên kết cộng 
đồng và hợp tác, biến đổi và xây dựng năng lực nội bộ và chia sẻ những dữ liệu có thể 
biến thành hành động để dẫn dắt và hỗ trợ những thay đổi trong chính sách và hệ thống. 
 
 

Tầm Nhìn 
Tất cả mọi người ở Hạt LA đều có nguồn lực và cơ hội cần thiết để đạt được sức khỏe 
và thể trạng tối ưu trong suốt cuộc đời. 
 
 

Giá Trị 
 

• Biến đổi thể chế – xây dựng và hỗ trợ khả năng của chương trình nội bộ và 
nhân viên để tích hợp một lăng kính công bằng về sức khỏe trong công việc và 
vận hành hàng ngày. 

• Nói ra sự thật – chỉ ra sự bất bình đẳng, sử dụng dữ liệu và kể chuyện để xóa 
đi những câu chuyện sai lệch, nâng cao tiếng nói của người dân và hỗ trợ sự thay 
đổi. 

• Công bằng & Công lý – nỗ lực để làm lại và ngăn ngừa hệ thống, chính sách 
bất công cùng cách hình thức phân biệt chủng tộc có thể dẫn tới khoảng cách về 
điều kiện sức khỏe và dẫn tới sức khỏe yếu kém.  

• Chia sẻ quyền lực – trân trọng kinh nghiệm sống và cung cấp cơ hội thực sự 
cho những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự bất bình đẳng để nêu ra những 
nguyên nhân cơ bản, đưa ra giải pháp, và xác định hành động (dẫn dắt). 

• Hợp tác – kết hợp cùng với các tổ chức địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe, cơ quan chính phủ, nhà tài trợ và người đưa ra quyết định để 
xây dựng một chiến dịch về công bằng sức khỏe. 

• Minh bạch – giao tiếp cởi mở về các ưu tiên, nguồn lực, rào cản và quá trình 
đưa ra quyết định với các đối tác cộng đồng. 
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• Cam kết – liên tục phản ánh và phản hồi tiếng nói của cộng đồng và đảm bảo 
nguồn lực phù hợp vẫn có sẵn để đạt được mục tiêu.  
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Nguyên tắc về Công Bằng 
 
Lực Lượng Sức Khỏe Dân Số và Phòng Chống Cộng Đồng Hạt LA được Hội Đồng Giám 
Sát thành lập vào năm 2015 và hoạt động như một cơ quan tham vấn để nâng cao hiệu 
quả và những giải pháp hướng tới cộng đồng nhằm tạo ra Hạt LA công bằng và toàn 
diện hơn. Như là Hội Đồng Tham Vấn của Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe, Lực Lượng 
này sẽ đưa ra đề xuất về chính sách và thực tiễn nhằm cải thiện sự công bằng sức khỏe 
trên toàn hạt.  
 
Vào tháng 2 năm 2018, Lực Lượng đã ban hành một bộ nguyên tắc phản ánh cam kết 
chung về công lý, công bằng và toàn diện, và vạch ra những ý tưởng cơ bản mà các cơ 
quan cộng đồng nên thực hiện nhằm thúc đẩy cộng đồng khỏe mạnh, công bằng. Chúng 
tôi áp dụng những nguyên tắc này và nhiều yếu tố truyền đạt những giá trị, mục tiêu và 
chiến lược của chúng tôi. 
 
 
Nguyên Tắc về Công Bằng bao gồm: 
 
Sức Khỏe trong Mọi Chính Sách 
Chương trình và nhân viên của Hạt LA sẽ tư vấn, triệu tập và hợp tác trên toàn bộ các 
sở của Hạt nhằm thực hiện những chiến lược liên ngành, dựa trên bằng chứng và được 
thông báo để thể hiện trách nhiệm chung cho việc cải thiện tình trạng sức khỏe trong 
chính sách và quy trình của toàn Hạt. 
 
 
Toàn Diện 
Hiểu được sức mạnh quyền lực vốn có giữa các thể chế và người dân, nhân viên các sở 
sẽ làm việc chặt chẽ với các thành viên và người đứng đầu cộng đồng nhằm xây dựng 
quan hệ hợp tác và quy trình thực sự và thể chế hóa cơ hội và nguồn lực cho việc đưa 
ra quyết định chung trong lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và phân tích mà mọi cư dân 
của Hạt LA có thể dễ dàng tiếp cận. 
 
 
Trách Nhiệm Giải Trình 
Tất cả các sở sẽ thể chế hóa cơ chế trách nhiệm giải trình sử dụng kế hoạch hành động 
được định hướng bởi dữ liệu với các bộ chuẩn, tiêu chuẩn và các biện pháp thành công 
để tăng cường tính minh bạch và đảm bảo rằng sự thay đổi về chương trình và chính 
sách gây tác động công bằng cho cộng đồng.  
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Khả Năng Tiếp Cận Dữ Liệu 
Các sở sẽ dân chủ hóa việc thu thập và phân tích dữ liệu kịp thời, phân tách và tiếp cận 
với cộng đồng cụ thể nhằm lập ra kế hoạch động và các biện pháp giải trình nhằm thúc 
đẩy tính công bằng, đặc biệt là cho các cộng đồng vốn đã chịu nhiều thiệt thòi trong lịch 
sử, chẳng hạn như Người Châu Á/Người Dân các Đảo Thái Bình Dương, người bản địa, 
người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, phi giới tính và người dị tính (LGBT), và 
người nhập cư. Hạt LA sẽ đảm bảo rằng kết quả sẽ xác thực và nâng cao trải nghiệm 
sống của cư dân đa dạng trong toàn Hạt, đồng thời đảm bảo những tiêu chuẩn cao nhất 
về việc sử dụng và bảo vệ tính bảo mật. 
 
 
Nguồn Lực 
Hạt LA sẽ chỉ đạo, ưu tiên, và điều phối các khoản đầu tư để thu hẹp sự bất bình đẳng 
về sức khỏe bằng cách thực hiện các khoản đầu tư mục tiêu trong những cộng đồng có 
điều kiện sức khỏe kém hơn. Dữ liệu của hạt được sử dụng để chỉ đạo việc cấp kinh phí 
và sắp xếp nhân viên có tính đến ảnh hưởng của việc thiếu đầu tư trong lịch sử và quy 
trình thiếu công bằng mà đã liên tục gây ra việc tiếp cận thiếu công bằng tới các nguồn 
lực và cơ hội chăm sóc sức khỏe ở những cộng đồng có thu thập thấp, cộng đồng người 
da màu và những nhóm dân số nhất định khác. 
 
 
Tuyển Dụng Bao Hàm 
Hạt LA sẽ áp dụng và chủ động triển khai những chiến lược và công cụ mới có thể loại 
bỏ hiệu quả những thông lệ thể chế, hệ thống và chính sách liên quan tới quy trình tuyển 
dụng, đào tạo, ký hợp đồng thầu phụ và lộ trình nghề nghiệp thiếu công bằng và thiên vị 
cho những nhân viên, nhà thầu, và cơ quan do Hạt tài trợ hiện tại và trong tương lai.  
 
 
Ký Hợp Đồng và Mua Hàng 
Cơ hội tài trợ của Hạt LA sẽ được sắp xếp nhằm thúc đẩy việc mua hàng tại địa phương 
cùng các tiêu chuẩn lao động mạnh mẽ. Nỗ lực sẽ được thực hiện nhằm ưu tiên cho 
những quan hệ hợp tác với Doanh Nghiệp Nhỏ tại địa phương (SBE), Doanh Nghiệp 
Chưa Được Khai Thác Trong Lịch Sử (HUB), Doanh Nghiệp của Nữ Giới và Người Thiểu 
Số (MWBE), và Doanh Nghiệp LGBT (LGBTBE) nhằm tạo ra lợi ích cho những cộng 
đồng thuộc tầng trước đây bị xem nhẹ.  
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Bảng Chú Giải Thuật Ngữ 
Bảng chú giải này là danh sách các thuật ngữ được đề cập đến trong tài liệu 
này và thường được sử dụng khi thảo luận về công bằng sức khỏe. 
 
Phân Tách Dữ Liệu: Phân tích dữ liệu theo cách thực hiện các nhóm nhỏ. 
 
Công Bằng: Tất cả các nhóm được tiếp cận với nguồn lực và cơ hội cần thiết để cải 
thiện chất lượng cuộc sống.  
 
Giới Tính: quan điểm, cảm giác và hành vi mà một văn hóa có liên quan với giới tính 
sinh học của một người, bao gồm chuẩn mực, vai trò và mối quan hệ xã hội được phân 
cho đàn ông và phụ nữ.ix 
 
Nhận Diện Giới Tính: Trải nghiệm bên trong và cách gọi tên về giới tính của một 
người, có thể trùng hoặc không trùng với giới tính sinh học của người đó;  cảm nhận bên 
trong của một người là một người đàn ông, phụ nữ, cả hai hoặc không ai cả. 
 
Công Bằng Sức Khỏe: Mọi người đều được tiếp cận với nguồn lực và cơ hội mà họ 
cần để đạt được sức khỏe và thể trạng tối ưu. 
 
Sức Khỏe trong Mọi Chính Sách: Một cách tiếp cận đối với việc tạo ra chính sách 
có thể đảm bảo rằng hậu quả về sức khỏe được cân nhắc khi đưa ra quyết định chính 
sách đối với các yếu tố kinh tế và xã hội có ảnh hưởng tới sức khỏe. 
 
Bất Bình Đẳng về Sức Khỏe: Sự khác biệt về trình trạng sức khỏe và tỷ lệ tử vong 
trong một nhóm dân số mang tính hệ thống, có thể tránh được, không công bằng và bất 
bình đẳng. Những khác biệt này bắt nguồn từ sự bất công về kinh tế và xã hội và là 
những yếu tố thuộc về điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường trong đó con người sống, 
làm việc và vui chơi. 
 
Thành Kiến Ngầm Định: Những khuôn mẫu và thành kiến đã biết tự động và vô 
thức vận động khi tương tác với người khác. Cũng được biết đến với tên gọi thành kiến 
vô thức.  
 
Phân Biệt Chủng Tộc: Định kiến, phân biệt đối xử hoặc hận thù một người thuộc 
một chủng tộc khác với niềm tin rằng chủng tộc của mình là tối thượng hơn; một hệ thống 
những ưu thế được tạo ra để biện minh cho các bậc thang xã hội, chính trị và kinh tế. 
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Thiên Hướng Tình Dục: Người mà bạn bị hấp dẫn và muốn có mối quan hệ tình 
cảm với họ. Thiên hướng tình dục bao gồm đồng tính nam, đồng tính nữ, thẳng, song 
tính và vô tính. 
 
Các Yếu Tố Xã Hội của Sức Khỏe: Điều kiện trong môi trường nơi mọi người 
sinh ra, sinh sống, học tập, làm việc, vui chơi, thờ phụng và độ tuổi ảnh hưởng tới sức 
khỏe, chức năng và tình trạng và rủi ro về chất lượng cuộc sống.x 
 
Tình Trạng Kinh Tế Xã Hội: Vị trí hoặc tầng lớp xã hội của một cá nhân hoặc một 
nhóm người. Thường được đo lường là sự kết hợp của giáo dục, thu nhập và nghề 
nghiệp.xi Điều kiện kinh tế xã hội có thể bao gồm vấn đề về chất lượng cuộc sống, cơ hội 
và đặc quyền của con người.xii 
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Quá Trình Lập Kế Hoạch 
Kế Hoạch Hành Động đã được phát triển và thông báo bởi đánh giá tài liệu chặt chẽ về 
những báo cáo dữ liệu về công bằng, kế hoạch về công bằng sức khỏe trên khắp cả 
nước cùng thông tin đầu vào được thu thập từ các hoạt động có sự tham gia của cộng 
đồng. Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng bao gồm năm buổi lắng nghe ý 
kiến cộng đồng diễn ra ở mỗi Quận Giám Sát Hạt LA vào giữa tháng 10 năm 2017 và 
tháng 2 năm 2018, cùng các cuộc phỏng vấn thông tin quan trọng tiến hành vào tháng 4 
năm 2018. Tổng Kết Buổi Lắng Nghe Ý Kiến được đưa vào Phụ Lục C. Một vài nhóm và 
cá nhân cũng đã xem Kế Hoạch Hành Động và đưa ra đề xuất trước giai đoạn nhận xét 
của cộng đồng về văn bản. 
 
Trung Tâm coi Kế Hoạch Hành Động là tài liệu sống và cam kết đảm bảo lắng nghe phản 
hồi của cộng đồng để thúc đẩy công việc. Sau khi phát hành, Trung Tâm sẽ đăng bản 
thảo của kế hoạch trên trang web của Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe để công chúng 
nhận xét công khai trong vòng 90 ngày và sẽ tổ chức diễn đàn cộng đồng trên toàn Hạt 
LA để cho phép thành viên cộng đồng và những thành phần khác đưa ra phản hồi và đề 
xuất cho những chiến lược đã được lên kế hoạch và cách thức mà Trung Tâm có thể 
tăng thêm giá trị, nâng tầm công việc hiện tại đang diễn ra trong Hạt và trong các cộng 
đồng của chúng ta cũng như đưa nhiều điểm cụ thể hơn vào trong mục tiêu. Kế hoạch 
sẽ được sửa đổi dựa trên dữ liệu đầu vào thu được và được hoàn thành vào tháng 11 
năm 2018. Bởi vì kế hoạch này được coi như tài liệu sống nên trong suốt vòng đời của 
Kế Hoạch Hành Động sẽ diễn ra việc sửa đổi khóa học dựa trên phản hồi của các bên 
liên quan trong cộng đồng.  
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Ưu Tiên Chiến Lược 
Kế Hoạch Hành Động tổ chức công việc của Trung Tâm theo năm ưu tiên chiến lược. 
Những ưu tiên chiến lược này sẽ xác định chúng tôi thực hiện công việc trên toàn Cơ Sở 
Y Tế và Hạt Los Angeles như thế nào để: 

• Giải quyết nhu cầu của thành phần dân số bị ảnh hưởng lớn nhất bởi tình trạng 
kém hơn; 

• Tăng cường sự sẵn sàng và năng lực của tổ chức để thu hẹp khoảng cách về tình 
trạng sức khỏe; và 

• Căn chỉnh các nguồn lực của chúng tôi để đảm bảo các cộng đồng của chúng ta 
đều có quyền tiếp cận bình đẳng với các cơ hội cần thiết để phát triển thịnh vượng.  

Những cơ hội đó được thiết kế để nâng cao chất lượng dịch vụ, việc cung cấp và điều 
phối, đồng thời giải quyết các điều kiện và chính sách thúc đẩy và duy trì sự bất bình 
đẳng về sức khỏe. Đến cuối cùng, các ưu tiên sẽ xây dựng được một phong trào và nuôi 
dưỡng văn hóa hỗ trợ và duy trì sự công bằng về sức khỏe để đảm bảo mọi người và 
cộng đồng đạt được những điều họ cần để phát triển thịnh vượng. 
 
Năm ưu tiên chiến lược của chúng tôi bao gồm: 
 

 Thu hẹp/Loại bỏ khoảng cách về tình trạng sức khỏe 
 
 
 

 

Cung cấp dữ 
liệu hữu ích và 

bao hàm 
 
 
 
 
 
 

Hỗ trợ chính 
sách và thay đổi 

về hệ thống 
 
 
 
 
 
 
 

Nuôi dưỡng 
quan hệ hợp tác 
công cộng, riêng 
tư và cộng đồng 

 
 
 
 
 
 

Tăng cường tính 
sẵn sàng và 

năng lực của tổ 
chức 

 
 
 
 
 
 

 
Như minh họa ở đây, ưu tiên chiến lược bao quát nhất của Trung Tâm là thu hẹp/loại bỏ 
khoảng cách về điều kiện sức khỏe, trong khi đó bốn ưu tiên còn lại đóng vai trò là khung 
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cơ sở điều chỉnh cách thức hoạt động và hỗ trợ những nỗ lực này trong toàn bộ Cơ Quan 
Y Tế. Khung này cũng như một lò ấp những ý tưởng mới và thực hành tốt, và thể hiện 
“bằng chứng khái niệm” để truyền cảm hứng cho những nỗ lực biến đổi trên toàn Hạt với 
mục tiêu giải quyết bất bình đẳng về sức khỏe trên toàn Hạt. 
 
Mỗi ưu tiên đều gồm có trọng tâm, chiến lược và mục tiêu cụ thể, định hướng cách thức 
vận hành của Trung Tâm và thúc đẩy các nỗ lực trên toàn Hạt. Những hoạt động này xác 
định các bước hành động cần thiết để loại bỏ khoảng cách về điều kiện sức khỏe cho 
các cộng đồng chịu tác động nặng nề nhất thông qua việc thay đổi hệ thống để chúng ta 
có thể nhận ra tầm nhìn về Hạt LA công bằng hơn và bình đẳng hơn. 
 
 
Hợp Tác Toàn Hạt 
 
Hạt LA ghi nhận sự bất bình đẳng rõ rệt trên toàn hạt và giữa nhiều cộng đồng liên quan 
đến điều kiện sức khỏe và các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe. Hiện nay, Hạt có 
một số sáng kiến tập trung vào một số vấn đề quan trọng. Một vài ví dụ như: 
 

• Sáng Kiến Vô Gia Cư Toàn Hạt có nhiệm vụ làm giảm sự gia tăng của tình trạng 
vô gia cư và loại bỏ các rào cản về nhà ở, bao gồm trở ngại về quy định và các 
mô hình bất công về kinh tế và chủng tộc tồn tại từ trước. 

• Ban Phát Triển và Chuyển Hướng Thanh Thiếu Niên, một bộ phận của Văn 
Phòng Chuyển Hướng và Tái Hội Nhập, có nhiệm vụ chuyển hướng thanh thiếu 
niên khỏi hệ thống tư pháp hình sự. Mục tiêu của tổ chức là làm giảm đáng kể sự 
liên quan của người trẻ đến hệ thống tư pháp của Hạt Los Angeles:  

• Văn Phòng Bảo Vệ Trẻ Em được chỉ định để đảm bảo sức khỏe và thể trạng của 
trẻ em và giải quyết các điều kiện xã hội và cấu trúc đóng vai trò như những yếu 
tố gây thêm căng thẳng cho gia đình và cộng đồng; và 

• Sáng Kiến Phụ Nữ và Trẻ Em có nhiệm vụ kiểm tra các vấn đề mang tính hệ 
thống dẫn đến kết quả bất bình đẳng giới. 

 
Trung Tâm sẽ tham gia và đóng góp vào những tổ chức này cũng như những nỗ lực khác 
trên toàn Hạt và trong các cộng đồng.  
 
 

Các Lĩnh Vực Trọng Tâm  
Trung Tâm cũng dự định đầu tư vào chính năm lĩnh vực trọng tâm ban đầu của chúng 
tôi. Mỗi lĩnh vực trọng tâm – thuộc về trách nhiệm, sự ảnh hưởng và kiểm soát của Cơ 
Quan Y Tế –  được thiết kế để hợp tác Hạt với các đối tác cộng đồng nhằm giảm tình 
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trạng bất bình đẳng về sức khỏe mà chúng ta nhận thấy dựa trên địa điểm sinh sống, 
chủng tộc hoặc dân tộc, hoặc tình trạng xã hội khác ảnh hưởng bất lợi đến điều kiện sức 
khỏe. Các lĩnh vực trọng tâm chính sẽ được giải quyết thông qua Kế Hoạch Hành Động 
cụ thể theo từng sáng kiến và được hỗ trợ bởi hoạt động của Trung Tâm. Khi công việc 
của Trung tâm tiếp tục phát triển, Trung Tâm có thể xác định và lựa chọn thêm các lĩnh 
vực trọng tâm khác thông qua quy trình gắn kết cộng đồng trên toàn hạt.  
 

Các lĩnh vực trọng tâm hiện tại gồm có: 
 

Tỷ Lệ Tử Vong ở Trẻ Sơ Sinh  
 

 

Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh là một trong những chỉ số quan trọng nhất về 
sức khỏe dân số. Được định nghĩa là cái chết của trẻ sơ sinh trước khi đủ 
một tuổi, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh phản ánh tình trạng sức khỏe của bà 
mẹ, chất lượng và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cùng các điều kiện 
kinh tế và xã hội cơ bản có ảnh hưởng lớn đến điều kiện sức khỏe trong 
cộng đồng. Ngày nay, trẻ sơ sinh Da Đen sinh ra tại Hạt LA có nguy 
cơ tử vong trước khi đủ một tuổi cao gấp ba lần so với trẻ sơ sinh 
Da Trắng. Trong năm năm tới, Trung Tâm đặt mục tiêu giảm khoảng cách 
về tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh xuống còn 30% ở Hạt LA.  

Các Bệnh Lây Lan Qua Đường Tình Dục (STI) 
 

 

Các ca mắc STI đã liên tục gia tăng trong vòng 5 năm qua. Từ năm 2015 
đến năm 2016, đã có sự gia tăng:  

• 4% các ca mắc chlamydia;  
• 27% các ca mắc bệnh lậu; và  
• 16% các ca bệnh giang mai sớm ở Hạt LA.  

Số ca mắc STI xảy ra nhiều hơn ở nam giới có quan hệ tình dục với 
nam giới (MSM), phụ nữ Da Đen và người chuyển giới. Tỷ lệ mắc STI 
cũng gia tăng ở người trẻ, và những thanh niên da màu là người bị ảnh 
hưởng cao hơn. Nếu không được điều trị, STI có thể gây ra một số vấn đề 
về sức khỏe, bao gồm nguy cơ nhiễm HIV và tử vong ở trẻ sơ sinh cao hơn. 
Trong năm năm tới, Trung Tâm đặt mục tiêu ngăn ngừa tình trạng trẻ em 
sinh ra bị mắc bệnh giang mai bẩm sinh ở Hạt LA và giảm tình trạng gia 
tăng mắc STI trong nhóm MSM, phụ nữ da đen và người chuyển giới. 

Công Lý Môi Trường 
 Công Lý Môi Trường là “sự đối xử công bằng và việc tham gia có ý nghĩa 

của tất cả mọi người bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hay thu 
nhập, đối với việc phát triển, thực hiện và thực thi luật, quy định và chính 
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sách về môi trường”.xiii Phải công nhận rằng sức khỏe của một cộng đồng 
phụ thuộc phần lớn vào điều kiện của cộng đồng cũng như sự phân phối 
hợp lý các lợi ích và gánh nặng môi trường. Ở Hạt LA, những người chịu 
ảnh hưởng lớn hơn do ô nhiễm, các chất độc hại khác và việc sử dụng 
đất đai yếu kém dẫn đến môi trường không lành mạnh là các cộng 
đồng có thu nhập thấp và các cộng đồng da màu. Trong năm năm tới, 
Cơ Quan Y Tế sẽ tập trung vào việc giảm chất thải độc hại từ các ngành 
công nghiệp nặng trong các khu dân cư. 

Khu Vực Y Tế 
  
 

 

Khu Vực Y Tế là sáng kiến toàn hạt của Sở Sức Khỏe Tâm Thần nhằm xây 
dựng công bằng sức khỏe thông qua việc chăm sóc và hợp tác cộng 
đồng. Mạng lưới liên minh này đã tập hợp nhiều bên liên quan bao gồm 
các nhà cung cấp dịch vụ y tế, hành vi và cộng đồng, các cơ quan cộng 
đồng, các nhà cung cấp dịch vụ xã hội và các thành viên cộng đồng để lọc 
ra và cải thiện các hỗ trợ lâm sàng và cộng đồng trong các khu dân cư được 
chỉ định trên toàn Hạt LA. Mục tiêu là: tăng cường tiếp cận dịch vụ; tăng 
cường phối hợp chăm sóc giữa các nhà cung cấp lâm sàng và cộng đồng 
nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc; và cải thiện sức khỏe và thể trạng của 
dân cư, đặc biệt là những người có nhu cầu sức khỏe phức tạp. Trong vòng 
năm năm tới, các liên minh Khu Vực Y Tế sẽ tiếp tục mở rộng và đa dạng 
hóa mạng lưới hiện có để cải thiện sự phối hợp, hợp tác và sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực nhằm hỗ trợ sức khỏe tổng thể và thể trạng của cư dânxiv 
cũng như giải quyết sự bất bình đẳng về sức khỏe đang tồn tại được thành 
viên cộng đồng ở mỗi Khu Vực Y Tế  ưu tiên.  

 
Viện Hòa Nhập và Đáp Ứng Văn Hóa và Ngôn Ngữ (ICLIR) 

 

 

Sứ mệnh của ICLIR là tạo ra các lộ trình về văn hóa và ngôn ngữ phù 
hợp để giải quyết các khoảng cách trong việc cung cấp dịch vụ và nâng 
cao khả năng của Cơ Quan Y Tế nhằm đáp ứng nhu cầu của các cộng 
đồng trong Hạt LA. Những cộng đồng này gồm những cá nhân có nền 
tảng văn hóa khác nhau liên quan đến chủng tộc/dân tộc, nguồn gốc 
quốc gia, ngôn ngữ, thiên hướng tình dục và biểu lộ giới tính, tình trạng 
kinh tế xã hội, khả năng thể chất và tinh thần và niềm tin tâm linh và tôn 
giáo. Mô hình của Viện bao gồm có bốn phạm vi:  (1) Thiết lập cơ sở hạ 
tầng được đặc trưng là sự hợp tác công bằng giữa Cơ Quan Y Tế để đáp 
ứng nhu cầu văn hóa và ngôn ngữ mà Trung Tâm đã xác định; (2) Phát 
triển các hoạt động đào tạo có liên quan đến năng lực văn hóa và đào tạo 
nhân viên; (3) Thực hiện các cơ chế liên lạc nội bộ và liên ngành cùng sự 
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tham gia của các bên liên quan; và (4) Tạo kho tài nguyên ảo về năng lực 
văn hóa, công bằng sức khỏe và sự bất bình đẳng.  

ICLIR cam kết cải thiện chất lượng các dịch vụ có đủ khả năng về văn 
hóa và ngôn ngữ của Cơ Quan Y Tế, lấp đầy khoảng trống trong cung 
cấp dịch vụ, thực hiện các hoạt động sau khi đánh giá nhu cầu, sử dụng 
dữ liệu để xác định và đánh giá hiệu quả của các can thiệp đồng thời xây 
dựng trách nhiệm liên ngành để chia sẻ tài nguyên. Trong năm năm tới, 
ICLIR sẽ hợp tác với cộng đồng, các nhà cung cấp dịch vụ và các tổ 
chức cộng đồng để tăng cường hiểu biết và khả năng của nhân viên của 
Cơ Quan Y Tế nhằm giải quyết sự bất bình đẳng về sức khỏe, với mục 
tiêu giảm/loại bỏ bất bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ. 
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Kế Hoạch Hành Động 
Kế hoạch này là một lời kêu gọi hành động với kỳ 
vọng phát triển một phong trào nâng cao công bằng 
sức khỏe tại Hạt LA. Như với mọi phong trào khác, 
động lực của phong trào này là nguyện vọng thay đổi 
hiện trạng. 

Điều này không hề dễ dàng. 

Phong trào của chúng tôi đòi hỏi sự hợp tác giữa Hạt 
và các bên liên quan trong cộng đồng trên mọi lĩnh 
vực cũng như phải luôn luôn giữ vững nỗ lực. Phong 
trào đòi hỏi cam kết chung, hành động mạnh mẽ và 
trách nhiệm của tất cả chúng ta. 

Để thành công, chúng ta cần sát cánh lại như những 
cộng sự và đối tác nhằm thu hẹp khoảng cách trong 
tình trạng sức khỏe có ảnh hưởng đến cộng đồng bị 
thiệt thòi nhất của chúng ta. Chúng ta cần khả năng 
lãnh đạo, đổi mới và trí tưởng tượng để nhận thấy 
tầm nhìn CHUNG hướng tới một ngày mai tươi sáng 
hơn. 
 

Hãy tham gia phong trào.   
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Chúng Tôi Nhận Thấy Được Điều Kiện 
Sức Khỏe Công Bằng và Bình Đẳng 

“Điều quan trọng là chúng ta tạo ra những chính sách thúc đẩy 
công bằng sức khỏe bởi vì mọi người ở Hạt Los Angeles nên có 
cơ hội để đạt được sức khỏe tối ưu, không phân biệt chủng tộc, 
giới tính, thu nhập, khu vực địa lý và các yếu tố khác”.  

– Mark Ridley Thomas, Giám Sát Viên Hạt Los Angeles,  
Quận Hai 

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe sẽ ưu tiên các lĩnh 
vực trọng tâm chủ chốt để thúc đẩy những can thiệp 
có mục tiêu và đảm bảo khoản đầu tư lớn hơn trong 
năm năm tới nhằm giảm thiểu–với nguyện vọng có 
thể loại bỏ được toàn bộ–sự bất bình đẳng mà chúng 
tôi nhận thấy ở tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, tỷ lệ mắc 
các bệnh lây lan qua đường tình dục (STI) và tiếp xúc 
với các thảm họa môi trường trong những cộng đồng 
có thu nhập thấp và cộng đồng người da màu.  
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Thu Hẹp/Loại Bỏ Khoảng Cách về Điều kiện Sức khỏe 
Nhiệm vụ của Cơ Quan Y Tế là nhằm cải thiện sức khỏe và thể trạng của LA. Người dân 
của hạt thông qua việc cung cấp các dịch vụ, chương trình và chính sách tích hợp, toàn 
diện, phù hợp về văn hóa thúc đẩy con người khỏe mạnh sống trong những cộng đồng 
khỏe mạnh. Mỗi ngày, các sở của chúng tôi đều làm việc miệt mài nhằm cải thiện sức 
khỏe thể chất, tinh thần và dân số của các thành viên trong cộng đồng và của toàn hạt. 
Đồng thời, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận thấy sự bất bình đẳng về sức khỏe theo chủng tộc 
và dân tộc, địa lý, nhận diện giới tính, thiên hướng tình dục và/hoặc các yếu tố kinh tế xã 
hội. Trung Tâm sẽ điều chỉnh lại năng lực, trọng tâm và cam kết nhằm làm giảm sự bất 
công mà chúng tôi vẫn còn nhận thấy ở những lĩnh vực quan trọng như tỷ lệ tử vong ở 
trẻ sơ sinh, tỷ lệ STI và tiếp xúc với các chất độc hại phối hợp cùng với các lãnh đạo các 
lĩnh vực trọng tâm của Cơ Quan Y Tế, các chuyên gia trong lĩnh vực và các bên liên 
ngành. 
 

  

TRỌNG TÂM 1: THU HẸP KHOẢNG CÁCH VỀ TỶ LỆ TỬ VONG Ở TRẺ 
SƠ SINH GIỮA TRẺ EM DA TRẮNG VÀ TRẺ EM DA ĐEN/MỸ PHI 
XUỐNG 30% TẠI HẠT LA 

Chiến lược 1: Giảm căng thẳng kinh niên trong cuộc sống của phụ nữ. 
 

Mục tiêu 1 
Đến trước ngày 30 tháng 9 năm 2018, thành lập Văn Phòng 
Phòng Chống Bạo Lực. Văn Phòng sẽ hợp tác với các chương 
trình chu sinh để xác định và giải quyết vấn đề tiếp xúc với bạo 
lực trong thời kỳ mang thai và sau đó.  

Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, nâng cao nhận thức về 
nguyên nhân của sự mất cân bằng về tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ 
sinh giữa trẻ em Da Trắng và trẻ em Da Đen/ Mỹ Phi tại Hạt LA 
và thúc đẩy hành động. 

Mục tiêu 3 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, đảm bảo phụ nữ mang 
thai nhưng không có nhà ở ổn định, được ưu tiên về nhà ở tạm, 
an toàn. 

Mục tiêu 4 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, tăng cường việc tham 
gia Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động bằng cách liên hệ với tất cả 
cư dân hạt đủ điều kiện. Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động được 
chứng minh là làm giảm tỷ lệ sinh con gặp bất lợi. 



Trang | 28 

 
Center for Health Equity (Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe) 
CƠ QUAN Y TẾ HẠT LOS ANGELES 
Ngày 5 tháng 7 năm 2018 

Chiến lược 2: Ngăn phát triển căng thẳng xã hội thành căng thẳng tâm lý. 
 

Mục tiêu 1 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, mở rộng mô hình thăm 
nhà và hỗ trợ tại nhà nhằm đảm bảo ngày càng nhiều phụ nữ 
được tiếp cận với hỗ trợ trong thời kỳ mang thai và sau khi sinh 
hơn. 

Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, đào tạo nhân viên trong 
chương trình ghé thăm nhà để giúp đỡ phụ nữ có dấu hiệu 
căng thẳng và phát triển chiến lược để giải quyết vấn đề bằng 
cách kết nối với hỗ trợ xã hội và áp dụng kỹ thuật tự chăm sóc. 

Mục tiêu 3 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, hỗ trợ những chương 
trình hiện tại để cung cấp thông tin cho phụ nữ về đăng ký cử 
tri và những cơ hội tại địa phương để hoạt động tích cực tại các 
sự kiện cộng đồng. 

Mục tiêu 4 
Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, giải quyết vấn đề tách 
biệt xã hội ở phụ nữ mang thai bằng cách thúc đẩy chăm sóc 
tiền thai sản, cung cấp hỗ trợ phụ nữ với phụ nữ trong thời kỳ 
mang thai và sau đó. 

Chiến lược 3: Can thiệp sớm nhất có thể trước khi căng thẳng gây ảnh 
hưởng tới sức khỏe. 
 

Mục tiêu 1 

Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, đào tạo người đến thăm 
nhà và các phụ tá phòng khám về những can thiệp sức khỏe 
thần kinh phòng ngừa và dựa trên bằng chứng và việc tiến 
hành tư vấn sức khỏe tâm thần nâng cao cho các nhà cung cấp 
dịch vụ chu sinh trên toàn hạt. 

Mục tiêu 2 

Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, tiến hành thăm dò One 
Key Question© (OKQ) để đảm bảo rằng phụ nữ được sàng lọc 
trước khi dự định mang khai trong mỗi lần chăm sóc tại nhà để 
khuyến khích việc lập kế hoạch tốt hơn cho sức khỏe thai sản 
hoặc giúp phụ nữ lựa chọn phương án kế hoạch hóa gia đình 
phù hợp dựa trên phản hồi của họ. 

Mục tiêu 3 

Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, tăng cường công tác 
phòng chống hút thuốc lá trong trường học, sàng lọc và giới 
thiệu tới các chương trình cai nghiện ở tất cả các phòng khám 
của hạt cho phụ nữ nhằm giảm rủi ro về điều kiện sức khỏe 
không tốt do hút thuốc. 
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Mục tiêu 4 
Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, tăng cường hợp tác 
giữa các nhà cung cấp dịch vụ lâm sàng và các dịch vụ do tiểu 
bang tài trợ dành cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
đặc biệt. 

Mục tiêu 5 

Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, tiêu chuẩn hóa việc sử 
dụng can thiệp y khoa mà có thể ngăn ngừa sinh non cho phụ 
nữ có nguy cơ, bao gồm việc sử dụng progesterone để ngăn 
ngừa chuyển dạ và sử dụng aspirin cho em bé để ngăn ngừa 
tiền sản giật và sinh non trong toàn hạt. 

TRỌNG TÂM 2: GIẢM CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ TỶ LỆ MẮC STD Ở HẠT 
LOS ANGELES TRONG TOÀN DÂN SỐ BỊ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC VÀ 
THIẾU CÔNG BẰNG. ĐIỀU NÀY BAO GỒM VIỆC NGĂN NGỪA MỌI 
TRƯỜNG HỢP MẮC GIANG MAI BẨM SINH 

Chiến lược 1: Cải thiện việc phát hiện sớm các trường hợp mắc STI 
thông qua việc sàng lọc nhóm dân số có nguy cơ mắc bệnh (thanh niên 
từ 12-24 tuổi, phụ nữ trong độ tuổi sinh nở, nam giới quan hệ tình dục 
với nam giới, và nhóm dân số bị bắt giam). 

Mục tiêu 1 

Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, thiết lập bộ chuẩn về tỷ 
lệ sàng lọc STI cho các nhóm dân số mục tiêu (theo chủng 
tộc/dân tộc) và đánh giá phương pháp trong Bộ Thông Tin và 
Dữ Liệu Chăm Sóc Sức Khỏe Hiệu Quả (HEDIS) tuân thủ việc 
sàng lọc đối với Chlamydia trachomatis (CT).  

Mục tiêu 2 

Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, cải thiện tỷ lệ sàng lọc 
STI ở tất cả phụ nữ, đặc biệt là nhóm phụ nữ có nguy cơ cao 
(BD), phụ nữ trong độ tuổi sinh con và tất cả phụ nữ đang 
mang thai. 

Mục tiêu 3 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, cải thiện tỷ lệ sàng lọc 
cho tất cả mọi người đang trong độ tuổi phát triển tình dục từ 
12 – 24 tuổi.  

Mục tiêu 4 Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, tăng tỷ lệ sàng lọc STI 
tại các phòng khám phục vụ những người dương tính với HIV.  

Mục tiêu 5 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, cải thiện tỷ lệ sàng lọc 
GC và CT ngoài bộ phận sinh dục cho nam giới có quan hệ tình 
dục với nam giới và người chuyển giới để tránh bỏ sót trong 
chẩn đoán khi chỉ một giới được sàng lọc. 



Trang | 30 

 
Center for Health Equity (Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe) 
CƠ QUAN Y TẾ HẠT LOS ANGELES 
Ngày 5 tháng 7 năm 2018 

Chiến lược 2: Gián đoạn quá trình truyền bệnh thông qua điều trị phù 
hợp cho người bị mắc và bạn tình. 

Mục tiêu 1 

Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, cải thiện kết quả điều 
trị cho mọi phụ nữ, đặc biệt là đối tượng phụ nữ thuộc nhóm 
dân số có rủi ro cao, bao gồm những người có nguy cơ cao 
mắc giang mai bẩm sinh.  

Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, cải thiện kết quả điều 
trị ở những người đang trong độ tuổi phát triển tình dục từ 12-
24 tuổi.  

Mục tiêu 3 Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, cải thiện kết quả điều trị 
cho những cá nhân bị bắt giam. 

Mục tiêu 4 
 Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, tăng cường điều trị 
cho bạn tình bị người bệnh lây truyền (PDPT) trong điều trị 
chlamydia (CT) và bệnh lậu (GC). 

Chiến lược 3: Giáo dục cho người tiêu dùng và cộng đồng nhằm tăng 
nhận thức và trao quyền cho mọi người để đưa ra quyết định bảo vệ sức 
khỏe. 

Mục tiêu 1 Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, hỗ trợ Chương Trình 
Phát Triển Thanh Niên ở nam Los Angeles. 

Mục tiêu 2 
ĐẾN TRƯỚC ngày 31 tháng 12 năm 2018, tăng cường mức độ 
nhận thức về STI ở đối tượng nam giới quan hệ tình dục với 
nam giới, nam và nữ chuyển giới, phụ nữ hợp giới thông qua 
sự tham gia của cộng đồng và truyền thông xã hội. 

Mục tiêu 3 Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, tăng cường mức độ 
nhận thức về STI ở đối tượng thanh thiếu niên. 

Chiến lược 4: Xây dựng các chính sách hiệu quả để tác động hành vi của 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
 

Mục tiêu 1 

Tới ngày 31 Tháng Một, 2019, bắt đầu làm việc với các công ty 
bảo hiểm nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm đối với sàng lọc 
ngoài bộ phận sinh dục cho GC và CT và sàng lọc STI thường 
xuyên hơn.  

Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, tăng nguồn tài trợ cho 
việc phòng chống STI và kiểm soát để hỗ trợ cho công việc cần 
thiết nhằm giảm tỷ lệ mắc STI trong toàn hạt. 
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TRỌNG TÂM 3: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT VẤN ĐỀ MÔI 
TRƯỜNG ĐỂ TRAO QUYỀN CHO CỘNG ĐỒNG, TĂNG CƯỜNG 
THỰC THI LUẬT ĐỊNH, GIẢM KHÍ THẢI ĐỘC HẠI VÀ CẢI THIỆN TRÌNH 
TRẠNG SỨC KHỎE. 

Chiến lược 1:  Tăng cường những nỗ lực phòng chống sức khỏe môi 
trường trong Hạt. 
 

Mục tiêu 1 

Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, tham gia và hợp tác 
cùng với thành viên cộng đồng, đặc biệt là trong các khu vực 
ưu tiên, thực hiện những nỗ lực để giải quyết những hiểm họa 
về môi trường trong hoặc gần khu vực dân cư. 

Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, thúc đẩy việc thực thi 
có ý nghĩa và kịp thời các quy định hiện hành, đặc biệt là trong 
những cộng đồng phải chịu tác động nặng nề nhất với nhiều 
nguồn ô nhiễm. 

Mục tiêu 3 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, phát triển và hỗ trợ 
những cách thức tiếp cận bằng chính sách tập trung vào việc 
bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu nguy cơ. 

Chiến lược 2:  Đảm bảo rằng Hạt có sự chuẩn bị đầy đủ để phản ứng 
trước các tình huống khẩn cấp về môi trường. 

Mục tiêu 1 
Đến trước ngày 30 tháng 3 năm 2019, tăng cường sự phối hợp 
và đào tạo giữa các cơ quan nội Hạt để có phản ứng và hành 
động phục hồi môi trường hiệu quả. 

Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, xây dựng hoạt động ứng 
phó bền vững có sự linh hoạt trong việc chuyển đổi sang mô 
hình khẩn cấp khi phát sinh các mối đe dọa. 

Chiến lược 3:  Tăng khả năng quản lý và đánh giá điều kiện môi trường 
và sức khỏe ở những cộng đồng ưu tiên để hỗ trợ cả những nỗ lực 
phòng chống và phản ứng. 

Mục tiêu 1 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, mở rộng quản lý, đánh 
giá và báo cáo điều kiện sức khỏe ở những cộng đồng ưu tiên 
(cộng đồng dân cư đang phải tiếp xúc với chất độc nguy hiểm).  

Mục tiêu 2 Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, mở rộng việc giảm sát 
điều kiện môi trường tại những cộng đồng ưu tiên nhằm đảm 
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bảo tuân thủ luật môi trường hiện hành và đánh giá tình trạng ở 
những khu vực có mức độ ô nhiễm lớn. 

TRỌNG TÂM 4: TĂNG CƯỜNG VÀ MỞ RỘNG KHU VỰC Y TẾ ĐỂ CẢI 
THIỆN VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC YẾU TỐ XÃ 
HỘI QUYẾT ĐỊNH ĐẾN SỨC KHỎE 

Chiến lược 1:  Tăng cường và hỗ trợ mối quan hệ hợp tác và các cách tiếp cận định 
hướng cộng đồng nhằm nâng cao sức khỏe và thể chất của dân cư trong khu vực 
 

Mục tiêu 1 

Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, hợp tác với các nhà 
lãnh đạo Khu Vực Y Tế để phát triển mô hình giúp cải thiện sức 
khỏe bằng cách giải quyết những nhu cầu chưa được đáp ứng 
của cộng đồng và đảm bảo có sự hiện diện của nhân viên Cơ 
Quan Y Tế ở mọi Liên Minh Khu Vực Y Tế như là đối tác được 
cam kết đầy đủ của Cơ Quan Y Tế. 
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Chúng Tôi Nhận Thấy Được Dữ Liệu 
Công Bằng Sức Khỏe Toàn Diện, Hữu 
Ích và Có Thể Tiếp Cận 

“Khi chúng tôi nói những ra con số, chúng tôi nhìn thấy những 
gương mặt”.  
– Tiffany Romo, Chuyên Gia Công Bằng Sức Khỏe, Trung Tâm 

Công Bằng Sức Khỏe thuộc Sở Y Tế Cộng Đồng 

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe sẽ nỗ lực để 
đảm bảo rằng dữ liệu được thu thập, phân tích 
và chia sẻ theo cách coi trọng kinh nghiệm 
sống, cho phép phân tách và thu thập tốt hơn 
dữ liệu trong toàn bộ những cộng đồng thiệt 
thòi nhất trong lịch sử, và cho phép cộng đồng 
sử dụng dữ liệu để truyền cảm hứng cho việc 
thay đổi chính sách và hành động liên ngành. 
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Cung Cấp Dữ Liệu Công Bằng Sức Khỏe Toàn Diện và Hữu Ích 
DPH có trách nhiệm quản lý sức khỏe của người dân trong hạt. Điều này bao gồm việc 
nhận diện sự bất bình đẳng về sức khỏe cho nhóm có rủi ro lớn nhất dễ có điều kiện sức 
khỏe bất lợi và đưa ra đề xuất để giảm bất bình đẳng. Các chương trình của Cơ Quan Y 
Tế đã có những bước cải thiện trong việc thu thập và báo cáo dữ liệu sức khỏe ở những 
cộng đồng bị thiệt thòi trong hạt, bao gồm việc phân tách dữ liệu cho Người Châu Á và 
Người Hawaii Bản Địa và Người Các Đảo Thái Bình Dương Khác, và thu thập dữ liệu về 
thiên hướng tình dục và nhận diện giới tính. Thông qua đánh giá tác động tới sức khỏe 
(HIA), DPH đã cung cấp các nghiên cứu và dữ liệu nhằm định hướng hoạch định chính 
sách về nhà ở, giao thông vận tải và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, các chương trình vẫn 
còn gặp nhiều hạn chế trong việc thu thập và báo cáo dữ liệu theo những cách có thể 
nâng cao tiếng nói của cộng đồng, báo cáo dữ liệu theo chuỗi nhiều cộng đồng và giúp 
kết nối tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe với sự bất bình đẳng về xã hội, chủng tộc, 
kinh tế và địa lý. Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe nhận thấy được dữ liệu và văn hóa 
báo cáo trong Cơ Quan Y Tế cung cấp kinh nghiệm sống cộng đồng, nắm bắt dữ liệu 
cho các cộng đồng thường xuyên bị bỏ sót nhất, và chia sẻ dữ liệu trên các lĩnh vực 
nhằm làm giảm sự bất bình đẳng. 
 

 

TRỌNG TÂM 1: ĐẢM BẢO DỮ LIỆU CÔNG BẰNG SỨC KHỎE NÊU 
BẬT ĐƯỢC KINH NGHIỆM SỐNG VÀ CÓ THỂ TIẾP CẬN VỚI CỘNG 
ĐỒNG 

Chiến lược 1: Tích hợp các trải nghiệm cộng đồng và các ưu tiên trong 
việc thu thập, báo cáo và phổ biến dữ liệu. 

Mục tiêu 1 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, thúc đẩy việc sử dụng 
bài văn ngắn và lời kể chuyện cá nhân trong các loại tài liệu để 
làm nổi bật và chia sẻ kinh nghiệm sống của những người bị 
ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sức khỏe yếu. 

Mục tiêu 2 

Đến trước ngày 30 tháng 3 năm 2019, tiến hành một cuộc họp 
Ban Tư Vấn Dữ Liệu liên ngành đặc biệt bao gồm các tổ chức 
và cư dân từ cộng đồng trong Hạt LA có điều kiện sức khỏe 
kém thiếu đồng đều nhằm cung cấp đầu vào cho sự phát triển 
và kết nối những dữ liệu chính, báo cáo và tài liệu giáo dục của 
Cơ Quan Y Tế để đảm bảo tính toàn diện và đại diện.  

Mục tiêu 3 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, thiết lập chỉ số và thông 
số công bằng sức khỏe mà Cơ Quan Y Tế sẽ thường xuyên 
theo dõi và báo cáo dựa trên những bên liên quan và những ưu 
tiên về thành viên trong cộng đồng. 
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Mục tiêu 4 

Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, thúc đẩy các mối quan 
hệ có ý nghĩa với các tổ chức cộng đồng và người dân trong 
mọi giai đoạn của quá trình nghiên cứu bằng cách tăng khả 
năng thực hiện nghiên cứu dựa trên sự tham gia của cộng 
đồng (CBPR) thông qua việc phát triển bộ công cụ và hỗ trợ kỹ 
thuật.  

TRỌNG TÂM 2: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU THẬP, PHÂN TÍCH 
VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU CÓ KHẢ NĂNG ĐO LƯỜNG VÀ GIẢI THÍCH 
VAI TRÒ CỦA SỰ BẤT BÌNH ĐẲNG VỀ XÃ HỘI, CHỦNG TỘC, KINH 
TẾ, MÔI TRƯỜNG VÀ KHU VỰC ĐỊA LÝ 

Chiến lược 1: Cải thiện chất lượng, thu thập và phân tách dữ liệu để tăng 
tính đại diện của cộng đồng bị thiệt thòi và nhận thức về sự phân phối bất 
bình đẳng các nguồn lực có liên quan đến điều kiện sức khỏe.   

Mục tiêu 1 

Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, xác định được các biện 
pháp tốt nhất để thu thập dữ liệu toàn diện nhằm đảm bảo 
thông tin có sẵn mô tả được kinh nghiệm và điều kiện sức khỏe 
của nhóm cộng đồng/dân số không được trình bày. 

Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 31 tháng 3 năm 2020, đảm bảo rằng các báo 
cáo mô tả điều kiện sức khỏe của người dân thu thập được và 
bao gồm thông tin về những yếu tố có ảnh hưởng tới điều kiện 
sức khỏe. 

Mục tiêu 3 

Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, tăng khả năng tiếp cận 
dữ liệu theo chủng tộc và dân tộc, tuổi tác, nhận diện giới tính, 
thiên hướng tình dục, khu vực địa lý và/hoặc các yếu tố kinh tế 
xã hội bằng cách xây dựng khả năng thu thập, phân tách và 
báo cáo dữ liệu từ những nhóm dân số này của Cơ Quan Y Tế.  

Chiến lược 2: Đảm bảo rằng các nhóm cộng đồng được tiếp cận với 
thông tin mô tả vai trò của sự bất bình đẳng về chủng tộc, xã hội, kinh tế, 
môi trường và khu vực địa lý đối với điều kiện sức khỏe 

Mục tiêu 1 

Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, phát hành hồ sơ Sức 
Khỏe Cộng Đồng và 86 Thành Phố, mô tả tình trạng sức khỏe, 
xã hội, kinh tế, giáo dục và môi trường tại các thành phố và 
cộng đồng trong toàn hạt để thể hiện tốt hơn với các bên liên 
quan và thành viên cộng đồng. Các báo cáo sẽ có thể tiếp cận 
được từ một trang web tương tác cho phép người dân sử dụng 
tệp dữ liệu để tạo báo cáo của chính mình.  
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Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, cung cấp hỗ trợ cho các 
tổ chức cộng đồng để tùy chỉnh dữ liệu nhằm giải quyết tốt hơn 
nhu cầu tại địa phương của họ. 

Mục tiêu 3 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, hợp tác với các tổ chức 
cộng đồng để đánh giá khả năng của họ nhằm thu thập dữ liệu 
hỗ trợ cho các thay đổi về chính sách, hệ thống và thực tiễn. 

TRỌNG TÂM 3: HUY ĐỘNG DỮ LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU ĐỂ THÔNG 
BÁO VỀ QUÁ TRÌNH ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH CHO CÁC NGÀNH 

Chiến lược 1: Sử dụng dữ liệu nhằm tăng nhận thức về mối liên hệ giữa 
sự bất công về sức khỏe và sự bất công trong các hệ thống khác ở các 
sở của Hạt và các cơ quan địa phương. 

Mục tiêu 1 
Đến trước ngày 28 tháng 2 năm 2019, thực hiện một cuộc đánh 
giá tác động sức khỏe về những tác động sức khỏe và công 
bằng của quy định về cần sa được đề xuất để đảm bảo thực 
hiện chính sách công bằng. 

Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, hợp tác với Ban Tư 
Vấn Dữ Liệu để xác định chủ đề cho 3 đánh giá tác động sức 
khỏe bổ sung.  

Mục tiêu 3 

Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, tham gia trao đổi dữ 
liệu cho phép chia sẻ những dữ liệu bất định giữa các sở trong 
hạt và các đối tác cộng đồng nhằm xác định những yếu tố cơ 
bản góp phần vào sự bất bình đẳng trong thực tế; thông tin này 
có thể được sử dụng để hỗ trợ những nỗ lực vận động cho sự 
thay đổi. 

Mục tiêu 4 

Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, đảm bảo rằng các 
chương trình của cơ quan y tế có khả năng chia sẻ thông tin 
với những người đưa ra quyết định, những người ủng hộ và 
các tổ chức cộng đồng trong Hạt LA nhằm thúc đẩy những nỗ 
lực để đạt được công bằng sức khỏe.  
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Chúng Tôi Nhận Thấy Được Sự Thay 
Đổi Trong Chính Sách và Hệ Thống đối 
với Việc Phân Phối Cơ Hội và Nguồn 
Lực Công Bằng 

“Một cơn thủy triều không nâng tất cả các con thuyền. Việc quan 
trọng là cần đầu tư ở những nơi mà chúng ta thấy được nhu cầu cao 
nhất nhằm đảm bảo mọi người đều có cơ hội bình đẳng để phát 
triển”.  

 
- John Kim, Giám Đốc Điều Hành, Advancement Project California 

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe sẽ giúp chính sách 
và hệ thống lớn nhất thay đổi trên tất cả các yếu tố xã 
hội có tính quyết định có thể dẫn tới việc phân phối 
không bình đẳng cơ hội và nguồn lực cần thiết cho 
sức khỏe. Trung Tâm sẽ xây dựng năng lực để giải 
quyết những bất công xã hội và chủng tộc chính gây 
ra bất bình đẳng về sức khỏe và phát triển các mối 
quan hệ hợp tác để nâng cao công bằng sức khỏe 
trong mọi chính sách. 
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Hỗ Trợ Chính Sách và Thay Đổi Hệ Thống 
Bất bình đẳng về sức khỏe ở Hạt LA không tự xảy ra. Bất bình đẳng về sức khỏe thường 
phản ánh sự bất bình đẳng trong các hệ thống khác, chẳng hạn như giáo dục, nghề 
nghiệp và nhà ở, từ đó có thể ảnh hưởng tới cơ hội của một người để có được sức khỏe 
và thể trạng tối ưu. Thúc đẩy công bằng về sức khỏe thường yêu cầu phát triển sự hợp 
tác mạnh mẽ liên ngành để cùng hoạt động trong một tầm nhìn chung về cơ hội và nguồn 
lực bình đẳng cho tất cả mọi người. Trong những năm gần đây, các chương trình về sức 
khỏe đang hợp tác nhiều hơn với các ngành về y tế phi truyền thống để đảm bảo rằng 
các nhà hoạch định chính sách và những người đưa ra quyết định trong hội đồng sẽ 
được biết về những hệ quả sức khỏe từ các quyết định của họ. Chẳng hạn, các chương 
trình đã tăng cường hợp tác với các đối tác cộng đồng và các cơ quan khác để đạt được 
thay đổi lớn về chính sách với sức khỏe và thể chất về môi trường, nhà ở, và giáo dục. 
Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe nhận thấy được những hoạt động chính sách trong Cơ 
Quan Y Tế đặc trưng bởi cách nhìn nhận Sức Khỏe trong Mọi Chính Sách và mối quan 
hệ hợp tác mạnh mẽ sẽ giúp thúc đẩy các chính sách táo bạo cho công bằng chủng tộc, 
xã hội và sức khỏe trong toàn hạt. 
 
TRỌNG TÂM 1: THAY ĐỔI NĂNG LỰC, VĂN HÓA VÀ THỰC TIỄN CỦA 
CƠ QUAN Y TẾ NHẰM THÚC ĐẨY CÁCH NHÌN NHẬN SỨC KHỎE 
TRONG MỌI CHÍNH SÁCH 

Chiến lược 1: Giúp tăng cường khả năng của chương trình để áp dụng 
cách nhìn nhận Sức Khỏe trong Mọi Chính Sách trong các nỗ lực thay 
đổi về chính sách và hệ thống. 

Mục tiêu 1 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, hợp tác với các tổ 
chức cộng đồng để theo đuổi các chính sách nhằm giải 
quyết sự bất bình đẳng cơ bản ở các yếu tố xã hội quyết 
định đến sức khỏe. 

Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, đào tạo nhân viên 
chính sách của Cơ Quan Y Tế về cách thức tích hợp 
phương pháp tiếp cận Sức Khỏe trong Mọi Chính Sách vào 
việc phân tích và ưu tiên chính sách.  

Mục tiêu 3 
Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, đảm bảo áp dụng một 
phân tích công bằng sức khỏe cho mọi hạng mục pháp lý mà 
Cơ Quan Y Tế quan tâm.  

Mục tiêu 4 
Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, phát triển một bộ 
dụng dụ phân tích công bằng sức khỏe để nhân viên cơ 
quan và đối tác cộng đồng có thể sử dụng để đánh giá tác 
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động của sự công bằng tiềm ẩn đối với các chính sách liên 
bang, tiểu bang và địa phương được đề xuất. 

TRỌNG TÂM 2: HỢP TÁC VỚI CÁC NGÀNH KHÁC VÀ TỔ CHỨC CƠ 
SỞ NHẰM HỖ TRỢ CHO NHỮNG CHÍNH SÁCH TÁO BẠO, CÓ THỂ 
THÚC ĐẨY CÔNG BẰNG VỀ SỨC KHỎE, VÀ CHỦNG TỘC VÀ XÃ HỘI 

Chiến lược 1: Tăng cường hợp tác với các tổ chức cơ sở và các phong 
trào công bằng xã hội đang thúc đẩy mạnh mẽ những chính sách định 
hướng đến sự bất bình đẳng làm giảm sự chênh lệch về sức khỏe. 

Mục tiêu 1 

Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, đảm bảo thành lập 
các tổ chức cơ sở được bao gồm trong quy trình ưu tiên 
theo chính sách của DPH và được giới thiệu trong các nhóm 
chính sách nhằm thúc đẩy các ưu tiên chính sách địa 
phương và tiểu bang hàng năm được xác định.  

Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, đánh giá các chiến 
dịch và phong trào công bằng xã hội ở địa phương và tiểu 
bang phù hợp với một lịch trình về công bằng sức khỏe.  

Mục tiêu 3 

Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, đánh giá sự tham 
gia của Cơ Quan Y Tế với các tổ chức cơ sở và các phong 
trào công bằng xã hội trong nỗ lực thay đổi chính sách và kết 
nối với các tổ chức cơ sở gây ảnh hưởng tới việc thay đổi 
chính sách có liên quan tới cơ quan y tế và các ưu tiên của 
trung tâm.  

Mục tiêu 4 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, xác định các chiến 
lược hỗ trợ những nỗ lực của cộng đồng dẫn tới thay đổi 
chính sách cải thiện sức khỏe; có thể bao gồm việc chia sẻ 
nguồn lực và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.  

Chiến lược 2: Theo đuổi các ưu tiên chính sách chung để hợp tác làm 
giảm sự bất bình đẳng về chủng tộc, xã hội và sức khỏe. 

Mục tiêu 1 

Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, hỗ trợ những chính 
sách của tiểu bang và tại địa phương trong toàn bộ các 
ngành, từ đó gia tăng nguồn lực cho cộng đồng và các 
nhóm trong Hạt LA đang phải chịu gánh nặng nặng nề nhất 
về sự bất bình đẳng.  
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Chúng Tôi Nhận Thấy Được Sự Hợp 
Tác Thực Sự Chia Sẻ Sức Mạnh và Tôn 
Trọng Quyền Tự Chủ Cộng Đồng 

“‘Làm thế nào chúng ta có thể xây một chiếc bàn nơi mà chúng 
ta cùng nhau học hỏi? Làm thế nào chúng ta tiếp tục tập trung 
hơn nữa vào sự công bằng trong công việc của chúng ta?’ Hãy 
trò chuyện với những người mà bạn chưa từng trò chuyện.”  

- Joyce Ybarra, Giám Đốc Học Tập, Weingart Foundation 
 
“Chín mươi phần trăm lượng công việc quan trọng diễn ra bên 

ngoài các cuộc họp.”  
- Manal Aboelata, Giám Đốc Điều Hành, Prevention 

Institute 
 

 Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe sẽ ưu tiên những 
tiếng nói vốn đã im lặng và bị loại trừ trước đây để 
đảm bảo rằng quá trình đưa ra quyết định có bao 
gồm và được định hướng bởi những cộng đồng vốn 
bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự bất công về sức 
khỏe. Trung Tâm sẽ nuôi dưỡng các quan hệ hợp tác 
công, tư và cộng đồng để kết nối, điều phối và hợp 
tác trong những nỗ lực gia tăng cơ hội bình đẳng và 
giảm bất bình đẳng về điều kiện sức khỏe. 
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Nuôi dưỡng các quan hệ hợp tác công, tư và cộng đồng 
Xây dựng một phong trào vì công bằng vì sức khỏe đòi hỏi sự tham gia và hợp tác tích 
cực với những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chúng ta trân trọng sự tham gia 
của xã hội như là nền tảng thực hành sức khỏe cộng đồng. Khi công việc của chúng ta 
tiếp tục phát triển để giải quyết các nhu cầu phức tạp của cộng đồng, công việc của chúng 
ta phải tập trung vào các mối quan hệ hợp tác và lãnh đạo cộng đồng mạnh mẽ nhằm 
định hướng công việc để giảm sự khác biệt và tăng cường sự công bằng về sức khỏe, 
chủng tộc, xã hội và môi trường. Chúng ta phải mở rộng có chủ ý các phương thức tiếp 
cận để thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao những thông lệ tốt nhằm đảm bảo rằng những 
cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự bất bình đẳng về sức khỏe được biết và 
tham gia một cách có ý nghĩa trong việc đưa ra quyết định ảnh hưởng tới cuộc sống của 
họ. Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe cam kết tham gia trong quan hệ đối tác liên ngành 
hiệu quả giúp thúc đẩy niềm tin, sự lãnh đạo chung và định hướng hành động nhằm giảm 
sự bất bình đẳng và cải thiện điều kiện sức khỏe. 
 
TRỌNG TÂM 1: TẠO NÊN MỘT NỀN VĂN HÓA THAM GIA VÀ HỢP 
TÁC TOÀN DIỆN GIỮA CÁC ĐỐI TÁC NHẰM CHIA SẺ NHỮNG THỰC 
HÀNH TỐT NHẤT, ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI VÀ TẠO RA MỘT CHIẾN 
DỊCH CHO SỰ CÔNG BẰNG SỨC KHỎE. 

Chiến lược 1: Hỗ trợ quan hệ đối tác cộng đồng giúp xây dựng khả năng, 
chia sẻ sức mạnh và đưa ra quyết định, và đảm bảo sự tin cậy lẫn nhau. 

Mục tiêu 1 

Đến trước ngày 1 tháng 11 năm 2018, thành lập Hội Đồng 
Tư Vấn Thanh Thiếu Niên để đưa tiếng nói của giới trẻ vào 
chính sách, thông lệ và sáng kiến của Sở Y Tế Công Cộng, 
giúp hỗ trợ sự phát triển mạnh mẽ và cải thiện tình trạng 
sức khỏe cho toàn bộ người trẻ trong Hạt LA.  

Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 1 tháng 12 năm 2018, lồng ghép phản hồi 
và đề xuất từ những người đánh giá trực tuyến, diễn đàn 
cộng đồng và các buổi lắng nghe vào Kế Hoạch Hành Động 
của Trung Tâm.  

Mục tiêu 3 
Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, thể chế hoá các 
thông lệ hỗ trợ và lập tài liệu thông tin đầu vào của các bên 
liên quan và các kiến nghị để thông báo về sáng kiến mới 
và hiện hành của Cơ quan Y tế và đảm bảo tính tin cậy. 

Mục tiêu 4 
Bắt đầu từ tháng 6 năm 2019, kết nối các đối tác và cư dân 
cộng đồng vào một quá trình đánh giá dữ liệu sức khỏe và 
tiến bộ về những sáng kiến lĩnh vực trọng tâm hiện hành 
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trên cơ sở hàng năm; nếu phù hợp, cho đến trước tháng 6 
năm 2020, xác định các lĩnh vực trọng tâm mới của Trung 
Tâm Công Bằng Sức Khỏe.  

Mục tiêu 5 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, phát triển các 
nguồn lực và đào tạo mục tiêu cho các tổ chức phục vụ 
cộng đồng bị đối xử thiếu công bằng trước đây về cách làm 
thế nào để nhận trợ cấp và hợp đồng với Hạt thành công. 

Mục tiêu 6 

Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, cung cấp đào tạo và 
cơ hội cho các thành viên cộng đồng để định hướng phân 
bổ tài chính và đầu tư trong cộng đồng của mình; làm việc 
trong toàn cơ quan y tế để xác định cơ hội lập ngân sách có 
sự tham gia. 

TRỌNG TÂM 2: XÁC ĐỊNH CƠ HỘI HỢP TÁC ĐỂ NÂNG CAO VÀ 
THÚC ĐẨY NHỮNG NỖ LỰC NHẰM MANG TỚI ĐIỀU KIỆN SỨC 
KHỎE CÔNG BẰNG 

Chiến lược 1: Hỗ trợ các đối tác liên ngành để tham gia vào các sáng 
kiến hướng tới cộng đồng giúp nâng cao sự công bằng về sức khỏe, 
chủng tộc, xã hội và môi trường. 

Mục tiêu 1 
Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, tham gia tích cực vào 
năm sáng kiến liên ngành toàn Hạt nhằm giải quyết sự bất 
bình đẳng trong các yếu tố xã hội có tính quyết định và đánh 
giá quan điểm Sức Khỏe trong Mọi Chính Sách. 

Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, hợp tác với ngành từ 
thiện để lên kế hoạch cho một loạt các diễn đàn tập trung vào 
giải quyết các bất bình đẳng về sức khỏe và các cơ hội mới 
để thúc đẩy việc tài trợ công bằng. 

TRỌNG TÂM 3: TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ CÔNG BẰNG MỘT CÁCH 
ĐƠN GIẢN VÀ RÕ RÀNG VỚI CỘNG ĐỒNG THÔNG QUA NHIỀU 
CÔNG CỤ GIAO TIẾP VỀ SỨC KHỎE KHÁC NHAU 

Chiến lược 1: Cung cấp cho cộng đồng thông tin và thông điệp bình đẳng 
sức khỏe toàn diện, kịp thời và hữu ích. 

Mục tiêu 1 
Đến trước ngày 30 tháng 9 năm 2018, thường xuyên thông 
báo với nhân viên của Cơ Quan Y Tế và các đối tác bên 
ngoài về các sự kiện và nghiên cứu gần đây liên quan tới sự 
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bình đẳng thông qua “Liên Kết Tập Trung Giữa Các Yếu Tố 
Xã Hội Quyết Định Sự Công Bằng” hàng tháng và các đánh 
giá học thuật hàng quý. 

Mục tiêu 2 

Đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2019, tăng tỷ lệ tham gia 
đăng ký danh sách gửi thư của Trung Tâm Công Bằng Sức 
Khỏe tới 20%, nhằm tăng khả năng tiếp cận với các cơ hội 
tài trợ, phát triển chuyên môn, sáng kiến, dữ liệu và báo cáo 
phù hợp thông qua đăng ký danh sách gửi thư của Trung 
Tâm Công Bằng Sức Khỏe thuộc Hạt LA.  

Mục tiêu 3 

Đến trước ngày 31 tháng 3 năm 2019, phát triển đồ họa trực 
quan cho mỗi lĩnh vực trọng tâm của Trung Tâm Công Bằng 
Sức Khỏe nhằm tăng cường nhận thức về sự bất bình đẳng 
chủng tộc, xã hội, kinh tế và môi trường có thể dẫn tới sự 
khác biệt trong điều kiện sức khỏe. 

Mục tiêu 4 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, thực hiện một video 
giải thích khái niệm về công bằng sức khỏe và mối quan hệ 
của nó với điều kiện sức khỏe. 
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Chúng Ta Nhận Thấy Được Sự Sẵn 
Sàng và Năng Lực Tổ Chức để Áp 
Dụng Văn Hóa Công Bằng và Nâng Cao 
Sức Khỏe 
 

“Bạn không thể làm được việc này nếu không được đào tạo. 
Bạn không thể chạy ma-ra-ton mà không luyện tập. Công việc 
này chính là một cuộc ma-ra-ton.”  

– Tamika Butler, Giám Đốc Điều Hành, LA Neighborhood 
Land Trust 

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe sẽ tìm cách để 
vận hành các thực hành hành chính giúp nâng cao 
công bằng sức khỏe. Trung tâm sẽ áp dụng, đổi 
mới và chia sẻ những thực tiễn hay nhất để sắp 
xếp nguồn lực, tăng cường đầu tư, phát triển và 
đào tạo lực lượng lao động của chúng tôi và tạo 
điều kiện nội bộ hỗ trợ một văn hóa công bằng cho 
tất cả nhân viên và hỗ trợ các cộng đồng bị đối xử 
thiếu công bằng. 
 



Trang | 45 

 
Center for Health Equity (Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe) 
CƠ QUAN Y TẾ HẠT LOS ANGELES 
Ngày 5 tháng 7 năm 2018 

Tăng cường tính sẵn sàng và năng lực của tổ chức 
Các tổ chức chính phủ được định vị tốt để cải thiện tình trạng công bằng sức khỏe thông 
qua các chương trình và chính sách, mặc dù trước đây họ đã góp phần và duy trì sự bất 
bình đẳng. Sự bất bình đẳng xuất phát từ thực tiễn thiên vị rõ ràng, trong khi một số bất 
bình đẳng khác gây ra bởi chính sách có chủ ý với những hệ quả không mong muốn.  Để 
đảm bảo các chính sách của chúng tôi có ảnh hưởng như dự tính là thúc đẩy phân phối 
công bằng các nguồn lực cho tất cả người dân, chúng tôi cần đánh giá các quy trình nội 
bộ và đánh giá tác động. Các lĩnh vực được đề xuất để tập trung bao gồm đảm bảo sự 
công bằng trong chính sách tuyển dụng và ký hợp đồng nhằm hỗ trợ cho sức mạnh tập 
thể và sự phát triển kinh tế của hầu hết các cộng đồng vốn đã phải chịu thiệt thòi. Chúng 
tôi cũng cần xây dựng khả năng của nhân viên trong nội bộ để củng cố việc thực hiện 
các chương trình, giải pháp và dịch vụ tuyên truyền văn hóa, trân trọng và gìn giữ nhân 
phẩm của những người mà chúng tôi phục vụ. 
 

  

TRỌNG TÂM 1: ĐẢM BẢO CÁC HOẠT ĐỘNG, CHƯƠNG TRÌNH, DỊCH 
VỤ VÀ NGUỒN LỰC THÚC ĐẨY CƠ HỘI VÀ CÔNG BẰNG SỨC KHỎE 
CHO MỌI NGƯỜI 

Chiến lược 1: Thực hiện và hỗ trợ các thực hành hành chính để nâng 
cao công bằng chủng tộc và xã hội. 

Mục tiêu 1 
Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2018, phát triển khung 
đánh giá các chính sách của sở sử dụng khung bình đẳng 
và “văn hóa công bằng” để đảm bảo các chính sách và 
biện pháp là công bằng và không phân biệt chủng tộc.  

Chiến lược 2: Áp dụng các thực hành ký kết hợp đồng có kết hợp chuyên 
môn cộng đồng và kích thích sự phát triển kinh tế trong cộng đồng không 
được hỗ trợ. 

Mục tiêu 1 

Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, thu hút phản hồi 
từ người được tài trợ, các bên liên quan và các tổ chức 
cộng đồng về những cơ hội và chiến lược mà cơ quan y 
tế có thể áp dụng để đơn giản hóa việc đơn đăng ký và ký 
kết hợp đồng, và tăng cường hỗ trợ cho các tổ chức cộng 
đồng và sáng kiến hướng tới người dân. 

Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, thí điểm một nỗ lực 
của DPH để gia tăng số lượng nhà cung cấp thiếu sự hiện 
diện trước đây nhận được hợp đồng lên 15%. 



Trang | 46 

 
Center for Health Equity (Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe) 
CƠ QUAN Y TẾ HẠT LOS ANGELES 
Ngày 5 tháng 7 năm 2018 

 
TRỌNG TÂM 2: TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CỦA NHÂN VIÊN NHẰM 
THÚC ĐẨY SỰ CÔNG BẰNG SỨC KHỎE TRONG TOÀN TỔ CHỨC 

Chiến lược 1: Cung cấp cơ hội và công cụ giáo dục, đào tạo liên tục cho 
nhân viên Cơ Quan Y Tế để áp dụng quan điểm về công bằng sức khỏe 
cho các chương trình và dịch vụ. 

Mục tiêu 1 
Đến trước ngày 30 tháng 9 năm 2018, cung cấp ít nhất 
hai cơ hội đào tạo thiên vị ngụ ý cho toàn bộ nhân viên 
của Cơ Quan Y Tế nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng và 
cung cấp chất lượng dịch vụ cao hơn.  

Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, thí điểm khảo sát 
bộ chuẩn để đánh giá thái độ và khả năng của nhân viên 
DPH nhằm nâng cao công bằng về sức khỏe và chủng 
tộc.  

Mục tiêu 3 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, thành lập nhóm 
công bằng chủng tộc gồm ít nhất 20 quán quân trên toàn 
Cơ Quan Y Tế chuyên tâm học tập, lên kế hoạch và thực 
hiện công bằng chủng tộc. 

Mục tiêu 4 

Đến trước ngày 31 tháng 3 năm 2019, phát triển một kho 
lưu trữ tài nguyên ảo và xây dựng quy trình hiệu quả cho 
việc chia sẻ thông tin liên quan tới năng lực văn hóa, tính 
phù hợp của ngôn ngữ và công bằng sức khỏe, trong các 
Sở và trên toàn Cơ Quan Y Tế. 

Mục tiêu 5 
Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, tăng cường sự sẵn 
sàng của nhân viên và thiết lập văn hóa công bằng thông 
qua việc phát triển và thực hiện chương trình đào tạo cho 
lực lượng lao động. 

Mục tiêu 6 

Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, đánh giá các câu 
hỏi trong khảo sát khách hàng/bệnh nhân để đánh giá 
những kinh nghiệm liên quan đến năng lực văn hóa và sự 
phù hợp về ngôn ngữ; sử dụng thông tin này để lồng ghép 
các biện pháp mới về việc thiết lập một bộ chuẩn; đến 
trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, tăng 25% số lượng 
người dân báo cáo các dịch phụ phù hợp về ngôn ngữ và 
nhạy cảm về văn hóa.  

Mục tiêu 7 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, tăng số lượng 
nhân viên trả lời “Đồng Ý” hoặc “Hoàn Toàn Đồng Ý” 
trong câu hỏi Khảo Sát Lực Lượng Lao Động, “Tôi đã có 



Trang | 47 

 
Center for Health Equity (Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe) 
CƠ QUAN Y TẾ HẠT LOS ANGELES 
Ngày 5 tháng 7 năm 2018 

 

 

những hiểu biết cơ bản về khái niệm liên quan tới công 
bằng chủng tộc” lên 50%. 

Chiến lược 2: Hỗ trợ các chính sách nhằm tăng cường sự đa dạng của 
lực lượng lao động. 
 

Mục tiêu 1 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, triển khai hướng 
dẫn nhằm cùng cố những nỗ lực tiếp cận và chiến lược 
tuyển dụng nhân lực được thiết kế để tiếp cận tới những 
cộng đồng chưa có sự hiện diện trước đây. 

Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, phát triển quan hệ 
hợp tác với các trường học và cộng đồng nhằm hỗ trợ 
kênh liên lạc để công khai về sự nghiệp dịch vụ công cộng 
cho các nhóm chưa có sự hiện diện. 

Mục tiêu 3 
Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, tiến hành các 
chính sách và quy trình giúp tăng cường tuyển dụng, giữ 
chân và phát triển nhân viên, phản ánh được đặc điểm 
nhân khẩu học của Hạt LA.  

TRỌNG TÂM 3: TĂNG KHẢ NĂNG ĐỐI VỚI CÔNG BẰNG VỀ NGÔN 
NGỮ TRÊN TOÀN CƠ QUAN Y TẾ 

Chiến lược 1: Cải thiện quy trình nội bộ để hỗ trợ việc cung cấp các tài 
liệu và dịch vụ phù hợp về ngôn ngữ và văn hóa. 

Mục tiêu 1 

Đến trước ngày 30 tháng 9 năm 2019, triển khai một 
chính sách để tiếp nhận dịch vụ biên phiên dịch nhằm 
đảm bảo các tài liệu và sự kiện cộng đồng được cung cấp 
bằng ngôn ngữ ưu tiên của các thành viên cộng đồng. 

Mục tiêu 2 
Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, đánh giá năng lực 
của nhân viên và đề xuất các chính sách và quy trình, nếu 
cần thiết, để đảm bảo khả năng tiếp cận và chất lượng kỹ 
năng và chất lượng dịch vụ biên phiên dịch. 

Mục tiêu:  
Đến trước ngày 30 tháng 9 năm 2020, phân bổ ngân sách 
của chương trình để đảm bảo các nguồn lực đều có sẵn 
cho các yêu cầu về dịch vụ biên phiên dịch. 
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Triển Khai và Đánh Giá 
 
Kết Hoạch Hành Động của Trung Tâm tạo ra lộ trình cho công việc của chúng ta trong 
sáu năm tới. Tài liệu đảm bảo chúng ta có trách nhiệm đối với những ưu tiên và mục tiêu 
được nêu trên, tồn tại như một văn bản sống, và cho phép sự linh hoạt với những sự 
kiện không đoán trước được và không được lên kế hoạch gây ra bởi sự thay đổi về chính 
sách, xã hội, nguồn lực và môi trường. Chúng ta cần thực hành khả năng lãnh đạo thích 
ứng và phản ứng với các bên liên quan trong cộng đồng và trong Hạt. Điều này có nghĩa 
là: 

• Chúng ta lắng nghe và tập trung vào cộng đồng và dân cư trong công việc này. 
Ưu tiên, kỳ vọng, và lo lắng của quý vị có thể thay đổi và tăng lên theo thời gian, 
và cách tiếp cận của chúng tôi có thể dịch chuyển để phù hợp với những thay đổi 
này.   

• Chúng tôi minh bạch về những gì có trong phạm vi kiểm soát của chúng tôi và điều 
gì nằm ngoài tầm ảnh hưởng. 

• Chúng tôi đang trong hành trình học tập chung. Chúng tôi sẽ đều chỉnh lộ trình 
nếu, và khi, chiến lược của chúng tôi không dẫn tới kết quả như dự định hoặc cản 
trở thành công của chúng tôi. 

 
Để đánh giá được mục tiêu của Kế Hoạch Hành Động, Trung Tâm sẽ thu thập dữ liệu bộ 
chuẩn và thiết lập chỉ số cụ thể cho thành công. Thông tin này sẽ được đưa vào phiếu 
báo cáo hàng năm để theo dõi quy trình đối với mỗi chỉ số tiêu chuẩn. Tháng 6 năm 2021, 
Trung Tâm sẽ xây dựng báo cáo giữa kỳ để khẳng định những thành tựu của chúng tôi, 
xác định rào cản và đề xuất những điều chỉnh nhằm đối phó với sự thay đổi trong các ưu 
tiên, nguồn lực và/hoặc cơ hội. Trung Tâm sẽ phát hành một báo cáo đánh giá những 
thành tựu chung và nêu chi tiết về kế hoạch hành động trong 5 năm tới kể từ tháng 3 
năm 2024.  
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Lời Cảm Ơn 
Các cá nhân và tổ chức sau đây đã nhiệt tình dành thời gian, công 
sức và hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị và phát triển Kế Hoạch Hành 
Động của Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe. Kinh nghiệm, trí tuệ và 
hiểu biết của mình đã nhào nặn nên tinh thần và nội dung của tài liệu 
này.  
 
Lãnh Đạo Cơ Quan Y Tế 

• Barbara Ferrer, Giám Đốc, Sở Y 
Tế Công Cộng (DPH) 

• Christina Ghaly, Quyền Giám Đốc, 
Sở Dịch Vụ Y Tế (DHS)  

• Fred Leaf, Giám Đốc Lâm Thời,  
Cơ Quan Y Tế 

• Jonathan Sherin, Giám Đốc, Sở 
Sức Khỏe Tâm Thần (DMH) 

 

 
Công trình của chúng tôi sẽ không thể 
hoàn thành nếu không có tầm nhìn và 
khả năng lãnh đạo của họ. 
 
Lãnh Đạo Cơ Quan Y Tế Khác 

• Deborah Allen, Giám Đốc Cục 
DPH, Phát Triển Sức Khỏe 

• Frank Alvarez, DPH, Chuyên Viên 
Sức Khỏe Khu Vực, Nhà Cung 
Cấp Dịch Vụ  Khu Vực 1 & 2 

• Angelo Bellomo, DPH, Giám Đốc 
Cục, Bảo Vệ Sức Khỏe 

• Sandra Chang Ptasinski, Quản Lý 
Dịch Vụ Dân Tộc thuộc Đơn Vị 
Năng Lực Văn Hóa, Bộ Phận Cải 
Tiến Chất Lượng DMH 

• David Dijkstra, Giám Đốc Cục 
DPH, Hỗ Trợ Vận Hành 

• Kalene Gilbert, Quản Lý Chương 
Trình Lâm Sàng Sức Khỏe Tâm 

Thần III, Cục Dịch Vụ Phòng 
Chống DMH 
 

• Jeffrey Gunzenhauser, Giám Đốc 
Cục DPH, Kiểm Soát Bệnh Tật 

• Cynthia Harding, Phó Tổng Giám 
Đốc DPH 

• Natalie Jimenez, Giám Đốc Truyền 
Thông và Đối Ngoại DPH 

• Jan King, Chuyên Viên Sức Khỏe 
Khu Vực DPH, Nhà Cung Cấp 
Dịch Vụ Khu Vực 5 & 6 

• Paul Simon, Giám Đốc Khoa Học 
DPH 

• Megan McClaire, Giám Đốc Nhân 
Sự DPH 

• Cristin Mondy, Chuyên Viên Sức 
Khỏe Khu Vực DPH, Nhà Cung 
Cấp Dịch Vụ Khu Vực 3 & 4 

• Silvia Prieto, Chuyên Viên Sức 
Khỏe Khu Vực DPH, Nhà Cung 
Cấp Dịch Vụ Khu Vực 7 & 8 

• Jacqueline Valenzuela, Cố Vấn 
Cấp Cao của Giám đốc DPH 

Xin được vinh danh tầm nhìn và tài lãnh 
đạo không biết mệt mỏi của họ để có một 
Hạt Los Angeles khỏe mạnh hơn. 
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Người Cung Cấp Tin Tức Chính: 
• Katie Balderas, Giám Đốc Văn 

Phòng Công Bằng, Sở Sức Khỏe 
và Dịch Vụ Con Người Thành Phố 
Long Beach 

• Nashira Baril, Giám Đốc Dự Án 
Xây Dựng Năng Lực, Đối Tác Tác 
Động Con Người 

• Scott Chan, Giám Đốc Chương 
Trình, Chiến Dịch Tiến Lên Hỡi 
Người Đảo Châu Á Thái Bình 
Dương 

• Stephanie Caldwell, Giám Đốc 
Hoạch Định Chiến Lược, Liên 
Minh Sức Khỏe Cộng Đồng Nam 
California 

• Manuel Carmona, Giám Đốc Tài 
Chính và Hành Chính, Sở Y Tế 
Công Cộng Thành Phố Pasadena 

• Jacques Colon, Điều Phối Viên 
Công Bằng Sức Khỏe, Hạt 
Tacoma-Pierce 

• Javier Lopez, Trợ Lý Ủy Viên 
Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe, 
Sở Y Tế và Vệ Sinh Thần Kinh 
Thành Phố New York 

• Jonathan Nomachi, Cán Bộ 
Chương Trình, First 5 LA 

• Matt Sharp, Phó Chủ Tịch, Ủy Viên 
Y Tế Thành Phố Los Angeles 

• Joyce Ybarra, Giám Đốc Học Tập, 
Weingart Foundation 

Sự thấu hiểu và đề xuất của họ đóng một 
vai trò không thể thiếu trong công việc mà 
chúng tôi thực hiện. 

Nhân Viên Trung Tâm Công 
Bằng Sức Khỏe 

• Jerome Blake, Chuyên Gia Phân 
Tích Nghiên Cứu  

• Elycia Mullholland Graves, Trưởng 
Phòng, Dữ Liệu Và Chính Sách 

• Sandy Song Groden, Trưởng 
Phòng, Hoạt Động Nội Bộ và Phát 
Triển Nhân Lực  

• Erika Martinez-Abad, Chuyên Gia 
Xây Dựng Năng Lực 

• Heather Jue Northover, Giám Đốc 
• Tiffany Romo, Chuyên Gia Công 

Bằng Sức Khỏe, Đối Tác Tham 
Gia và Hợp Tác 

 Và đặc biệt cảm ơn mọi cá nhân đã tham gia buổi lắng nghe của 
Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe hồi giữa tháng 10 năm 2017 và 
tháng 2 năm 2018. 
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Phụ Lục 
Phụ Lục A: Một Hình Ảnh về Bất Bình Đẳng Sức Khỏe ở Hạt LA  
 
Lưu ý về Dữ Liệu: 
Thuyết minh Dữ Liệu: Dữ liệu trong Kế Hoạch Hành Động này chưa được kiểm nghiệm 
ý nghĩa thống kê. Số lượng ước tính được cung cấp là ước tính tuyệt đối và không có 
phân tích nào được thực hiện thêm nhằm xác định sự chênh lệch giữa hai nhóm khác 
nhau về số liệu. Để xác định rằng hai giá trị là hoàn toàn khác nhau và không phải do 
trùng hợp, phải đảm bảo khoảng tự tin (CI) 95% để cho biết chúng tôi tự tin như thế nào 
khi một giá trị cụ thể được quy vào một phạm vi cụ thể. Mặc dù chúng tôi không nêu ra 
CI 95% trong báo cáo này, nhưng thông tin này sẽ có trong một số chỉ số khác. 
 
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin: 
 
Định Nghĩa Cộng Đồng và Thành Phố: Vui lòng tham khảo Hồ Sơ Cộng Đồng và Thành 
Phố của DPH có sẵn tại http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp để biết phương pháp đầy 
đủ. Đối với hầu hết các chỉ số được trình bày theo thành phố và cộng đồng, các thuật 
ngữ địa lý sau đã được sử dụng: 

• Các thành phố được xác định bằng cách sử dụng ranh giới vị trí hợp nhất của 
Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2015. 

• Các Quận Hội đồng Thành phố Los Angeles (LACD) được xác định bằng cách sử 
dụng ranh giới của Cục Kỹ thuật Thành phố Los Angeles năm 2012.  

• Các cộng đồng chưa hợp nhất được xác định bằng cách sử dụng các ranh giới vị 
trí được chỉ định của Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2015 (CDP). 
 

Nguồn Dữ Liệu 
Nguy Cơ Bệnh Trầm Cảm Nặng: Khảo Sát Sức Khỏe Hạt Los Angeles 2015; Văn Phòng 
Đánh Giá Sức Khỏe và Dịch Tễ, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles.  

 
Lưu ý: Các ước tính dựa trên dữ liệu tự báo cáo bởi một mẫu ngẫu nhiên gồm 
8.008 người trưởng thành ở Hạt Los Angeles (từ 18 tuổi trở lên), đại diện cho dân 
số trưởng thành ở Hạt Los Angeles. Khoảng tin cậy (CI) 95% không được báo cáo  
 
Lưu ý về Thiên Hướng Tình Dục: Lựa chọn phản hồi trong mục khảo sát Q76 và 
C73 về câu trả lời cho thiên hướng tình dục bao gồm “Không Biết” và được ghi 
nhận trong phần phân tích dữ liệu như là cơ sở cho giới tính Dị Tính/Chưa Rõ. Sở 
đang làm việc để cải thiện việc thu thập dữ liệu khảo sát cho cộng đồng LGBTQIA. 
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Lưu ý về Nguy Cơ Bệnh Trầm Cảm Nặng: Theo Khảo Sát Sức Khỏe Bệnh Nhân-
2 (PHQ-2). PHQ-2 được sử dụng làm bài kiểm tra sàng lọc ban đầu cho giai đoạn 
trầm cảm nặng. [THAM KHẢO: Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. Khảo Sát Sức 
Khỏe Bệnh Nhân-2: giá trị của việc sàng lọc trầm cảm hai lớp.  Med Care 2003; 
41:1284-92.]. 
 

Tỷ Lệ Chlamydia: Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles, Báo Cáo Theo Dõi HIV/STD 
Thường Niên 2015 (2018) http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-
STDSurveillanceReport.pdf. 
 
Tử Vong do Tiểu Đường: Dữ liệu về Tử Vong Liên Quan đến Hạt Los Angeles 2016, 
Sở Y Tế Công Cộng California. Được thực hiện bởi Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles, 
Văn Phòng Đánh Giá Sức Khỏe và Dịch Tễ. 
 
Khó khăn Trong Tiếp Cận Chăm Sóc: Khảo Sát Sức Khỏe Hạt Los Angeles 2015; Văn 
Phòng Đánh Giá Sức Khỏe và Dịch Tễ, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles.  
 

Lưu ý: Các ước tính dựa trên dữ liệu tự báo cáo bởi một mẫu ngẫu nhiên gồm 
8.008 người trưởng thành ở Hạt Los Angeles (từ 18 tuổi trở lên), đại diện cho dân 
số trưởng thành ở Hạt Los Angeles. Khoảng tin cậy (CI) 95% không được báo cáo  
 

Lây nhiễm HIV: Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles, Báo Cáo Theo Dõi HIV/STD 
Thường Niên 2015 (2018) http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-
STDSurveillanceReport.pdf 
 
Tỷ Lệ Tử Vong ở Trẻ Sơ Sinh: Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles, Chương Trình 
Sức Khỏe Bà Mẹ, Trẻ Em và Trẻ Vị Thành Niên. Dữ liệu lưu trữ về tỷ lệ sinh và tử 2010-
2014 nhận từ Sở Y Tế Công Cộng California, Trung Tâm Thống Kê Sức Khỏe, Ban Thống 
Kê Tỷ Lệ Tử Vong OHIR. Dữ Liệu Sinh Thuần Tập & Dữ Liệu Liên Quan Đến Sinh Nở 
2010 – 2014. Được thực hiện bởi Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles, Văn Phòng 
Đánh Giá Sức Khỏe và Dịch Tễ, Đơn vị Dịch Tễ 06/2017. 
 
Ước Lượng Tuổi Thọ: Nguồn dữ liệu: Tỷ lệ tử vong:  Liên kết với Hồ Sơ Thống Kê Tổng 
Hợp Dữ Liệu Tử Vong California 2016 của DPH cho Cư Dân Hạt Los Angeles. Sở Y Tế 
Công Cộng Hạt Los Angeles (DPH), Văn Phòng Đánh Giá Sức Khỏe và Dịch Tễ. Dân số: 
PUMS-SAS 2016 ACS Mẫu Vi Dữ Liệu Sử Dụng Công Cộng 1 năm (PUMS) 
https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-Year/unix_pca.zip 
 
Không Có Nguồn Chăm Sóc Thường Xuyên Khảo Sát Sức Khỏe Hạt Los Angeles 
2015; Văn Phòng Đánh Giá Sức Khỏe và Dịch Tễ, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles.  

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-Year/unix_pca.zip
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Lưu ý: Các ước tính dựa trên dữ liệu tự báo cáo bởi một mẫu ngẫu nhiên gồm 
8.008 người trưởng thành ở Hạt Los Angeles (từ 18 tuổi trở lên), đại diện cho dân 
số trưởng thành ở Hạt Los Angeles. Khoảng tin cậy (CI) 95% không được báo cáo  

 
Tỷ Lệ Không Được Bảo Hiểm: Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ, Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ, 
2011-2015. 

Phụ Lục B: Tìm Hiểu Tận Gốc 
Chỉ Số Tỷ Lệ Tương Đối Cho Các Biện Pháp Bình Đẳng Về Sức Khỏe, Giáo 
Dục, Tư Pháp Hình Sự, Phúc Lợi Trẻ Em và Điều Kiện Kinh Tế ở Hạt LA 

 
Chỉ Số Tỷ Lệ Tương Đối: 

  Người Da Trắng luôn luôn bằng 1 bởi vì họ là nhóm tham chiếu được so sánh với chính họ. 
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Giá trị lớn hơn 1 có nghĩa là nhóm chủng tộc/dân tộc kém hơn so với Người Da Trắng ở chỉ số đó 
Giá trị nhỏ hơn 1 có nghĩa là nhóm chủng tộc/dân tộc đó tốt hơn so với Người Da Trắng ở chỉ số đó 

--- có nghĩa là dữ liệu bị giới hạn do tính bảo mật hoặc số lượng trường hợp thấp.  

Nguồn Dữ Liệu và Lưu Ý 
Do thiếu dữ liệu có sẵn cho Người Mỹ Ấn/Người Mỹ Bản Địa và Người Hawaii Bản Địa 
và Người Dân Các Đảo Thái Bình Dương, những nhóm này không được trình bày trong 
phân tích này. Sở Y Tế Công Cộng nhận thấy những nhóm chủng tộc và dân tộc này 
thường có tình trạng tương đương hoặc thậm chí kém hơn so với những người da 
màu. Sở Y Tế Công Cộng hi vọng sẽ tìm được cách để cải thiện việc thu thập và báo 
cáo dữ liệu của sở cho những nhóm này. 
 
Dữ liệu và đồ thị được lấy từ Phương Pháp Tiếp Cận Nước Ngầm cho Công Bằng 
Chủng Tộc được phát triển bởi Viện Công Bằng Chủng Tộc và Bayard Love. 
 
1 Tỷ lệ Tử Vong do Tiểu Đường: Dữ liệu về Tử Vong Liên Quan đến Hạt Los Angeles 
2016, Sở Y Tế Công Cộng California. Được thực hiện bởi Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los 
Angeles, Văn Phòng Đánh Giá Sức Khỏe và Dịch Tễ.  
 
2 Tỷ lệ Tử Vong ở Trẻ Sơ Sinh: LAC DPH, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles, 
Chương Trình Sức Khỏe Bà Mẹ, Trẻ Em và Trẻ Vị Thành Niên. Dữ liệu lưu trữ về tỷ lệ 
sinh và tử 2010-2014 nhận từ Sở Y Tế Công Cộng California, Trung Tâm Thống Kê 
Sức Khỏe, Ban Thống Kê Tỷ Lệ Tử Vong OHIR. Dữ Liệu Sinh Thuần Tập & Dữ Liệu 
Liên Quan Đến Sinh Nở 2010 – 2014. Được thực hiện bởi Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los 
Angeles, Văn Phòng Đánh Giá Sức Khỏe và Dịch Tễ, Đơn Vị Dịch Tễ 06/2017.  
 
3 Tỷ Lệ Nhiễm HIV: Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles, Báo Cáo Theo Dõi HIV/STD 
Thường Niên 2015 (2018) http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-
STDSurveillanceReport.pdf.  
 
4 Tỷ Lệ Đuổi Học: Sở Giáo Dục California. Truy cập Dữ liệu từ: https://dq.cde.ca.gov/ 
dataquest/ dqCensus/ DisSuspRate.aspx?year=2016-17&agglevel=County&cds=19 (dữ 
liệu 2016-17).  
 
5 Số Học Sinh Không Hoàn Thành Trung Học: Sở Giáo Dục California, Hệ Thống Dữ 
Liệu Thành Tích Học Sinh Theo Chiều Dọc California (CALPADS) (tháng 5 năm 2016), 
có sẵn tại http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-graduation/summary  (dữ liệu 
2015); 
 
 

 

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-graduation/summary
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 Lục Soát Trong Khi Dừng Phương Tiện: Các nhà nghiên cứu Stanford phát hiện ra 
rằng các tài xế Da Đen và Latinh thường bị lục soát dựa trên ít bằng chứng hơn và có 
nhiều khả năng bị bắt hơn. Los Angeles Times, có sẵn tại 
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-
20170619-story.html (dữ liệu 2009-16); E. Pierson, C. Simoiu, J. Overgoor, S. Corbett-
Davies, V. Ramachandran, C. Phillips, S. Goel. (2017) “Một phân tích phạm vi rộng về 
sự khác biệt chủng tộc trong những lần cảnh sát dừng xe trên khắp Hoa Kỳ”. 
 
7 Tỷ Lệ Bắt Giam (trên 100.000 người dân): Trung Tâm Vị Thành Niên và Tư Pháp 
Hình Sự (CJCJ). (2016). Các Thực Tiễn Kết Án tại California theo Hạt, Năm 2016. San 
Francisco, CA: CJCJ (dữ liệu 2015) Tỷ Lệ Bắt Giam Cụ Thể theo Chủng Tộc của CJCJ 
trên 100.000 người dân; http://casi.cjcj.org/.  
 
8 Tỷ Lệ Tham Gia Chương Trình Bảo Trợ Tạm Thời (mỗi 1.000 trẻ): Dự Án Chỉ Số 
Phúc Lợi Trẻ Em (CCWIP), Đại Học California Berkeley. Trẻ Em Hạt LA từ 0-17 tuổi 
ngày 1 tháng 1 - 31 tháng 12 năm 2017. CWS/CMS 2017 Trích Lục Hàng Quý. Nguồn 
Dân Số: Dự báo 2010-2060 của Sở Tài Chính CA năm 2017.   
 
9 Tỷ Lệ Trẻ Em Nghèo: Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ (tháng 
9 năm 2016), có sẵn tại http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-
poverty/summary (dữ liệu 2014); 
 
10 Tỷ Lệ Thất Nghiệp: Ước tính 1 năm ACS 1 năm 2016 
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/ 
productview.xhtml?pid=ACS_16_1YR_S2301&prodType=table (dữ liệu 2016). 
 

http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-20170619-story.html
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-20170619-story.html
http://casi.cjcj.org/
http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-poverty/summary
http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-poverty/summary
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Tổng Kết Sự 
Kiện 
Ngày 11 tháng 1 năm 
2018 

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe Hạt Los Angeles  

Buổi Lắng Nghe Cộng Đồng:  
Đông Nam Los Angeles 

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe là một sáng kiến Cơ Quan Y Tế LA do Sở Y Tế Công Cộng 
điều hành. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi người tại Hạt LA đều có cơ hội và 
nguồn lực cần thiết để đạt được sức khỏe và thể chất tối ưu. Như một bước khởi đầu, Trung 
Tâm đã tổ chức các buổi lắng nghe trên toàn hạt. Những buổi lắng nghe này có mời các đối 
tác cộng đồng và thành viên của cộng đồng địa phương chia sẻ thông tin của mình, và các 
thông tin này sẽ giúp định hình nhiệm vụ của Trung Tâm.  Bản tổng kết này phản ánh những 
phản hồi thu được trong buổi lắng nghe được tổ chức tại thành phố South Gate, với 83 
người tham dự. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai tham dự buổi lắng nghe này? 

8%

23%

27%

42%

Phần giá trị nhất của 
Buổi Lắng Nghe

Toàn bộ sự kiện

Tìm hiểu Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe

Thời gian phân nhóm nhỏ

Lắng nghe ý kiến và ý tưởng từ thành viên 
cộng đồng

Chúng tôi có thể làm gì tốt hơn? 

5%
5%

10%

10%

10%

15%
15%

30%

Thời gian buổi họp
Thông hoạt viên
Thêm trình bày của cộng đồng
Địa điểm tốt hơn
Thêm sự hiện diện của lãnh đạo
Thông tin về các buổi sau
Tập trung hơn vào vấn đề gốc rễ
Thêm thời gian để tạo dựng quan hệ

Chính quyền Liên minh 
cộng đồng 

Người dân 
liên quan 

Đối tác 
CSSK 

Tổ chức phi 
lợi nhuận 

Học giả/Trường 
đại học 
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Tiếng Nói Cộng Đồng:   
Điều gì sẽ giúp các buổi lắng nghe trong tương lai tốt hơn? 
• “Một địa điểm lớn hơn và sự tham gia nhiều hơn của cộng đồng.” 
• “Đến đúng giờ, tham dự, lắng nghe, hỏi.” 
• “Phần hảo luận giữa những người tham gia nên lâu hơn. Thêm cơ hội hơn để nói 

chuyện với nhóm lớn hơn.” 
• “Tập trung vào các vấn đề gốc rễ.” 
• “Tiếp nối với thêm nhiều thông tin hơn và một buổi hội thảo.” 
• “Mời đại diện từ mỗi thành phố và mời cả các cơ quan giáo dục, xã hội và thực thi 

pháp luật đến để làm việc như một mô hình tổng thể.” 
• “Cam kết các thành viên là một phần của một nhóm làm việc để tạo nên sự khác 

biệt.” 
• “Chúng tôi cần nhiều hành động hơn và nâng cao tiếng nói của mình để có cuộc sống tốt hơn cho gia đình chúng tôi. 

Với những ai tham gia cùng chúng tôi từ cộng đồng kế bên, hãy giúp chúng tôi tạo ra sự thay đổi vì một môi trường 
tốt hơn và “đối xử” xã hội tốt hơn và sức khỏe cho cộng đồng.” 

• “Những người khởi xướng sức khỏe cộng đồng nên tham gia nhiều hơn vào cộng đồng của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng 
công việc xuất phát từ chính công sức của những người khởi xướng sức khỏe tình nguyện tạo ra sự khác biệt lớn và 
thay đổi tích cực trong cộng đồng của chúng ta.” 

Thông tin hàng đầu từ  Thăm Quan Thư Viện  
Những người tham gia đưa ra phản hồi về các phiên bản dạng poster của bản thảo tóm tắt dữ liệu về 
năm sáng kiến chính của Trung Tâm – tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, công bằng môi trường, lây nhiễm 
bệnh mắc qua đường tình dục, Khu Vực Y Tế và năng lực văn hóa và ngôn ngữ. Sáu dữ kiện chính 
đã được xác định: 

 

Tiếp tục thực hiện trao đổi cởi 
mở về lịch sử & khoa học chủng 
tộc 
Tiếp tục giải quyết vấn đề phân 
biệt chủng tộc, sang chấn và căng 
thẳng; chỉ ra sự phân biệt đối xử 
và những câu chuyện sai lầm kéo 
dài sự kỳ thị và tiếp tục làm thiệt 
thòi các cộng đồng của chúng ta. 

 

Đảm bảo đầu tư công bằng 
Phân bố lại nhân viên, nguồn lực và 
đầu tư để đáp ứng nhu cầu của 
cộng đồng; đảm bảo đầu tư vào 
những nhóm đang thực hiện công 
việc, chẳng hạn như những người 
khởi xướng và nhân viên cộng đồng 
(chẳng hạn: “comadres saben”); 
khả năng tiếp cận với các dịch vụ 
nphải dễ dàng và đơn giản hơn. 

 

Giải quyết những nỗi sợ hãi của 
cộng đồng và tạo ra không gian 
an toàn 
Những nỗi sợ hãi và tình trạng trục 
xuất thường xuyên hơn liên quan 
đến việc nhập cư có thể ngăn cản 
các cộng đồng tiếp cận với dịch 
vụ.  

 

Tập trung vào phát triển lực 
lượng lao động 
Đào tạo nguồn nhân lực, nhân viên 
nghiệp vụ, quản lý, bác sĩ lâm sàng 
của Hạt; đảm bảo tính nhạy cảm và 
năng lực văn hóa; đảm bảo bệnh 
viện và phòng khám có trách nhiệm 
như nhau trong việc cung cấp các 
dịch vụ tôn trọng khách hàng. 

 Liên kết với người trẻ 
Thành lập ủy ban tư vấn thanh 
niên; bổ sung công bằng giáo dục; 
nuôi dưỡng lãnh đạo cơ sở, là 
người liên quan tới cộng đồng, trao 

 Khởi đầu tốt, nhưng đơn giản 
hóa  
Hỗ trợ các tài liệu quảng bá giáo dục 
định hướng tới cộng đồng; đảm bảo 
thông điệp phù hợp với giới trẻ và văn 
hóa; sử dụng ngôn ngữ rõ ràng với các 
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đổi về ngôn ngữ và thấu hiểu văn 
hóa. 
 

thành viên cộng đồng; minh họa vấn đề 
cho người gặp khó khăn trong tiếp 
nhận ngôn ngữ và xử lý nhận thức. 

Những Nhu Cầu Hàng Đầu Được Xác Định Từ Thảo Luận 
Nhóm Nhỏ 
Người tham gia được chia thành những nhóm nhỏ để thảo luận về việc làm cách nào để Trung Tâm 
có thể hỗ trợ tốt nhất cho những nỗ lực của cộng đồng nhằm xây dựng công bằng sức khỏe. Những 
nhu cầu dưới đây đã xuất hiện từ những cuộc thảo luận này.  

 

Tham gia vào những hoạt động 
và động viên cộng đồng có ý 
nghĩa 
Làm việc để xây dựng lòng tin; lắng 
nghe thành viên trong cộng đồng 
trong không gian của họ như nhà 
thờ và trường học; chủ động thay vì 
bị động; gặp gỡ các nhà lãnh đạo 
cộng đồng. 

 
Thúc đẩy cơ hội tài trợ cho cộng 
đồng 
Hỗ trợ nỗ lực của cộng đồng để sử 
dụng vốn tài chính; minh bạch hơn 
trong chi tiêu chính phủ; đảm bảo 
trách nhiệm giải trình; hỗ trợ và tài 
trợ cho các chương trình có cơ sở 
khoa học. 

 
 
 
 

Gặp gỡ cộng đồng trong không 
gian an toàn 
Tham gia những cuộc họp của các 
cơ quan hiện tại và người tham gia 
cộng đồng; tổ chức diễn đàn và 
cuộc họp cộng đồng để chia sẻ và 
thu thập nhiều những ý kiến của 
cộng đồng hơn và theo dõi sau đó. 

 

Phát triển chiến lược giao tiếp sử 
dụng nhiều kênh khác nhau 
Đừng giao tiếp như thông thường; 
hãy sử dụng các kênh khác như 
truyền miệng, mạng xã hội, video 
quảng cáo; tìm tới các đối tác đa 
dạng và độc đáo.  

Những bên nào khác muốn tham gia như Trung Tâm? 
• AltaMed  
• Bienestar 
• California Latinos for 

Reproductive Justice 
• Sáng Kiến Tiếp Cận Cộng Đồng 

Sức Khỏe Của Trẻ Em (CHOI) 
• Các nhóm nhà thờ 
• Các trường cao đẳng cộng đồng 
• Community Garden Council 
• Council of Mexican Federations 

in North America (COFEM) 
• Cruzitas’s Deli and Café  

 

• Các bác sĩ và y tá của Sở Dịch 
Vụ Y Tế đang cung cấp dịch vụ 
trong ngành cho người vô gia 
cư 

• Các tổ chức sức khỏe môi 
trường 

• Các CBO tập trung vào dân tộc 
có lịch sử lâu đời 

• Generaccines en Accion 
• Cơ quan phòng chống HIV 
• LA Care 
• Đào tạo LGBTQ + từ quan điểm 

chủng tộc, giới tính và kinh tế 
của người da màu (POC)  

• Các tổ chức hợp tác vì mục tiêu 
thống nhất, như Esperanza 
Housing Corp 

• Các tổ chức quan tâm đến sức 
khỏe nhiều hơn là kiếm tiền từ 
công việc kinh doanh 

• Parent Education Bridge for 
Student Achievement 
Foundation 

• Các cơ quan chăm sóc trẻ em, 
phụ huynh 

• Roybal Foundation  
• Thanh thiếu niên 
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Phụ Lục Đồ Thị và Dữ Liệu  

  

 

 

 

61%

39%

English Spanish

Ngôn Ngữ Đánh Giá

23%

77%

Agree Strongly Agree

Tôi hiểu công bằng sức khỏe và lý do nó quan trọng

10%

23%

67%

Neutral Agree Strongly Agree

3%

39%

58%

Disagree Agree Strongly Agree

Tôi đã tìm hiểu về các mục tiêu và kế hoạch của 
CHE

Thông tin sẽ được sử dụng như thế nào?  
Những buổi lắng nghe cộng đồng chỉ mới là bắt đầu Sự nhiệt huyết và gắn bó của quý vị với sự công 
bằng sức khỏe mới thực sự phản ánh tầm nhìn của cộng đồng trong việc xác định và ủng hộ cho sức 
khỏe và thể trạng của cộng đồng. Chúng tôi sẽ: 
• Sửa đổi các bản tóm tắt dữ liệu theo những dữ kiện chính;  
• Tạo ra kho thực hành tốt nhất, liên minh, giao tiếp và các nỗ lực chiến dịch khác;  
• Giải quyết những nhu cầu hàng đầu nhằm thông báo kế hoạch làm việc của Trung Tâm, ưu tiên những dịch 

vụ cụ thể mà người tham gia muốn Trung Tâm cung cấp hoặc nâng cao; và 
• Thu hút các đối tác chính được đề xuất. 

Tiếng nói của tôi được lắng nghe & Tôi có cơ 
hội đặt câu hỏi/chia sẻ quan điểm 

Tiếng Anh Tiếng Tây Ban Nha Đồng ý 

   Đồng ý     Đồng ý 

  Rất đồng ý 

 Rất đồng ý Rất đồng ý Trung lập Không đồng 
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3%

19%

77%

Neutral Agree Strongly Agree

Buổi lắng nghe rất đáng dành thời gian

Tham gia danh sách nhận thư tại 
LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 

Tôi biết về buổi lắng nghe như thế nào 

Đồng ý   Rất đồng ý Trung lập 

21%

3%

28%

14%

34%

Health
Care

Provider

Faith
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rganiza
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Group
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ily/N
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O
ther
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C
SSK

 

N
hà cung cấp 

C
SSK

 

N
hóm

 cộng đồng 

Bạn bè/G
ia 

đình/H
àng xóm

 

Khác 

mailto:LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov
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Tổng Kết Sự 
Kiện 
Ngày 23 tháng 1 năm 
2018 

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe Hạt Los Angeles  

Buổi Lắng Nghe Cộng Đồng:  
Nam Los Angeles 

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe là một sáng kiến Cơ Quan Y Tế LA do Sở Y Tế Công 
Cộng điều hành. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi người tại Hạt LA đều 
có cơ hội và nguồn lực cần thiết để đạt được sức khỏe và thể chất tối ưu. Như một 
bước bước khởi đầu, Trung Tâm đã tổ chức các buổi lắng nghe trên toàn hạt. Những 
buổi lắng nghe này có mời các đối tác cộng đồng và thành viên của cộng đồng địa 
phương chia sẻ thông tin của mình, và các thông tin này sẽ giúp định hình nhiệm vụ 
của Trung Tâm. Bản tổng kết này phản ánh những phản hồi thu được trong buổi lắng 
nghe được tổ chức tại Nam Los Angeles, với 73 người tham dự.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

62%13%

11%

8%
3%

3%

Phần giá trị nhất của 
Buổi Lắng Nghe

Thời gian chia nhóm nhỏ
Tìm hiểu Trung Tâm
Phần trình bày
Thăm quan Thư Viện
Tạo dựng mối quan hệ
Phần Mic mở

Chúng tôi có thể làm gì tốt hơn? 

40%

32%

16%

4%
4%

4%

Thêm phần trình bày của cộng đồng
Thời gian sự kiện dài hơn
Thêm thông tin để phổ biến
Tập trung hơn vào các lĩnh vực ưu tiên
Thêm thức ăn
Thêm trình bày của nhà cung cấp

Ai tham dự buổi lắng nghe này? 

Chính quyền Tổ chức phi 
lợi nhuận 

Người dân 
liên quan 

Đối tác                              
CSSK 

Liên minh 
cộng đồng 

Học giả/Trường 
đại học 
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Tiếng Nói Cộng Đồng:   
Điều gì sẽ giúp các buổi lắng nghe trong tương lai tốt hơn? 
• “Đưa thêm nhiều thành viên cộng đồng đến đây bằng việc điều động nhân 

viên hiện có của hạt làm việc cho các sáng kiến dựa vào cộng đồng và sử 
dụng họ cùng với các đối tác cộng đồng của họ để chiêu mộ thêm người.”  

• “Mời thêm nhiều người khởi xướng và y tá để hiểu nhu cầu trong cộng đồng 
cần phục vụ bằng nhân phẩm. “ 

• “Chưa rõ về mục tiêu và kế hoạch của trung tâm. Chúng ta gọi tên của phân 
biệt đối xử như thế nào? Làm sao để chúng ta đạt được Công Bằng Sức 
Khỏe? Chúng tôi biết các lĩnh vực trọng tâm của CHE nhưng không biết 
CÁCH THỨC. Nhiệm vụ lớn, trung tâm nhỏ: Quý vị sẽ thực hiện điều đó như 
thế nào? Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó như thế nào?”  

• “Thêm chút thời gian, rất nhiều tiềm năng để kết nối, chia sẻ danh sách liên 
lạc để kết nối với nhau.“ 

• “Gracias por hacer lo que hacen!” (Cảm ơn vì tất cả những điều quý vị đang 
làm!) 

• “Hãy cứ tiếp tục mang mọi người đến gần nhau như buổi tối hôm nay.” 

Thông tin hàng đầu từ Thăm Quan Thư Viện 
Những người tham gia đưa ra phản hồi về các phiên bản dạng poster của bản thảo tóm tắt dữ liệu về 
năm sáng kiến chính của Trung Tâm – tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, công bằng môi trường, lây nhiễm 
bệnh mắc qua đường tình dục, Khu Vực Y Tế và năng lực văn hóa và ngôn ngữ. Sáu dữ kiện chính 
đã được xác định: 

 

Tập trung vào phát triển lực 
lượng lao động 
Đào tạo nguồn nhân lực, nhân viên 
nghiệp vụ, quản lý, bác sĩ lâm sàng 
và nhà cung cấp của Hạt; thực 
hành khiêm tốn về văn hóa; tìm 
cách đào tạo và tuyển dụng thành 
viên cộng đồng 

 

Đặt trách nhiệm vào những 
người nắm giữ quyền lực 
Thường thì những người có quyền 
lực có thể trốn tránh trách nhiệm 
về hành động của họ; những đối 
tượng gây ô nhiễm môi trường 
phải nhận lấy trách nhiệm về việc 
gây tổn hại cho cộng đồng. 

 

Tiếp tục thực hiện trao đổi cởi 
mở về lịch sử & khoa học chủng 
tộc 
Tiếp tục giải quyết vấn đề phân biệt 
chủng tộc, sang chấn và căng 
thẳng; tiếp tục giải quyết tính chất 
giao thoa và liên ngành của phân 
biệt chủng tộc ngày nay; nhấn 
mạnh rằng phân biệt chủng tộc là 
một phần trong cuộc sống thường 
ngày của con người và ảnh hưởng 
đến điều kiện sức khỏe. 

 

Tăng cường các mô hình thực 
hành tốt nhất 
Tăng cường các phương pháp tiếp 
cận thấu hiểu về văn hóa bằng 
cách tăng cường các mô hình 
thành công, chẳng hạn như sử 
dụng người khởi xướng; đánh giá 
quá trình để có thể lặp lại các thực 
hành tốt nhất ở các cơ quan công 
quyền khác. 
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Thúc đẩy hợp tác giữa các 
nhóm cộng đồng và quan chức 
địa phương 
Hỗ trợ các nỗ lực cộng đồng để 
tham gia với các đại diện được bầu 
chọn; cung cấp nền tảng cho các 
nhà lãnh đạo trong cộng đồng cất 
lên tiếng nói; điều phối cộng đồng 
để lập ra các mục tiêu thống nhất. 

 

Tìm hiểu cách mọi người xác 
định câu chuyện và nhận dạng 
riêng của mình 
Chống lại sự kỳ thị và câu chuyện 
sai lầm bằng cách thừa nhận cộng 
đồng là những chuyên gia về kinh 
nghiệm của họ; tạo không gian tự 
nhận dạng cho mọi người trên mọi 
góc độ; xây dựng sự hòa nhập cho 
cộng đồng người da màu. 

Những Nhu Cầu Hàng Đầu Được Xác Định Từ Thảo Luận 
Nhóm Nhỏ 
Người tham gia được chia thành những nhóm nhỏ để thảo luận về việc làm cách nào để Trung Tâm 
có thể hỗ trợ tốt nhất cho những nỗ lực của cộng đồng nhằm xây dựng công bằng sức khỏe. Những 
nhu cầu dưới đây đã xuất hiện từ những cuộc thảo luận này.  

 
Tham gia vào những hoạt động 
và động viên cộng đồng có ý 
nghĩa 
Nỗ lực để xây dựng niềm tin; lắng 
nghe các thành viên cộng đồng 
trong không gian của họ như nhà 
thờ và trường học. 

 

Phát triển chiến lược giao tiếp sử 
dụng nhiều kênh khác nhau 
Đừng giao tiếp như thông thường; 
hãy sử dụng các kênh khác như 
truyền miệng, mạng xã hội, video 
quảng cáo và các chiến lược tận 
nhà; tìm tới các đối tác đa dạng và 
độc đáo.  

 

Thừa nhận về mặt văn hóa ở 
lịch sử áp bức có hệ thống 
Bắt đầu với việc gọi tên vấn đề của 
nạn phân biệt đối xử và phân biệt 
chủng tộc, và đặt tên cho chúng; 
tạo ra một khu vực thông thoáng 
cho các sự kiện thực tế—loại bỏ 
những câu chuyện sai lầm và 
chuyện hoang đưfờng; trở thfành 
tiếng nói của cộng đồng ở cấp hệ 
thống.  

 
 
 

Kết nối những cộng đồng bị thiệt 
thòi với người ra quyết định 
Cung cấp đào tạo và xây dựng năng 
lực cho các cộng đồng để điều 
hướng các hệ thống chính sách phức 
tạp; đưa những quy tắc khác nhau 
đến gần nhau. 

Những bên nào khác muốn tham gia như Trung Tâm? 
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• Trung Tâm Tư Vấn Thổ Dân 
Châu Mỹ 

• Quan Hệ Đối Tác Trường Học 
Tốt Nhất 

• Best Start Community - 
Compton 

• Hội đồng y tế cộng đồng 
• Các nhà lãnh đạo cộng đồng 

dựa trên đức tin 
• First5LA 
• Nhóm can thiệp với các băng 

đảng 
• Lựa chọn thay thế GRID để 

cung cấp các tấm pin mặt trời 
miễn phí cho các cộng đồng thu 
nhập thấp 

• Đối tác vận động về nhà ở 

• Các đối tác ngành công nghiệp 
góp phần tạo nên sự bất công 
về môi trường 

• Investing in Place 
• Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng 

Kendren 
• Các doanh nghiệp địa phương 
• Các viên chức được địa phương 

bầu chọn 
• Pacoima Beautiful 
• Pals for Health 
• Cha mẹ của những đứa trẻ bị 

giết chia sẻ những chương 
trình/dịch vụ mà họ cho rằng 
nên được tạo ra để ngăn chặn 
thêm sang chấn trong cộng 
đồng 

• Các bác sĩ và y tá 
• Đại diện từ cộng đồng người 

bản địa tại địa phương 
• Soul Food for your Baby  
• The City Project 
• Các nhóm vận động chuyển giới 
• Các nhà lãnh đạo cộng đồng 

đáng tin cậy có thể cung cấp các 
thông lệ văn hóa và truyền thống 
để giáo dục người khác về các 
tiêu chuẩn văn hóa 

• Vision y Compromiso 
• Các nhóm thanh thiếu niên 

Thông tin sẽ được sử dụng như thế nào?  
Những buổi lắng nghe cộng đồng chỉ mới là bắt đầu Sự nhiệt huyết và gắn bó của quý vị với sự công 
bằng sức khỏe mới thực sự phản ánh tầm nhìn của cộng đồng trong việc xác định và ủng hộ cho sức 
khỏe và thể trạng của cộng đồng. Chúng tôi sẽ: 
• Sửa đổi các bản tóm tắt dữ liệu theo những dữ kiện chính; 
• Tạo ra kho thực hành tốt nhất, liên minh, giao tiếp và các nỗ lực chiến dịch khác; 
• Giải quyết những nhu cầu hàng đầu nhằm thông báo kế hoạch làm việc của Trung Tâm, ưu tiên những dịch 

vụ cụ thể mà người tham gia muốn Trung Tâm cung cấp hoặc nâng cao;  
• Thu hút các đối tác chính được đề xuất. 
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Phụ Lục Đồ Thị và Dữ Liệu  

 
 

 

 

 

  

 

 

93%

7%

English Spanish

Ngôn ngữ của khảo sát đã hoàn thành

3%

28%

70%

Neutral Agree Strongly Agree

Tôi hiểu công bằng sức khỏe và lý do nó quan trọng

23%

35%
43%

Neutral Agree Strongly Agree

Tiếng nói của tôi được lắng nghe & 
Tôi có cơ hội đặt câu hỏi/chia sẻ quan điểm

23%

36%
41%

Neutral Agree Strongly Agree

Tôi đã tìm hiểu về các mục tiêu và kế hoạch c  

2.5% 2.5%

40.0%

55.0%

Disagree Neutral Agree Strongly
Agree

Buổi lắng nghe rất đáng dành thời gian

16%
21%

11%

53%

Health Care
Provider

Community
Group

Friend Family Other

Tôi biết về buổi lắng nghe như thế 
nào

Tham gia danh sách nhận thư tại 
LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 

Tiếng Anh Tiếng Tây 
Ban Nha 

Trung 
lập 

Trung lập Trung 
lập 

Trung 
lập 

Không 
đồng ý 

Đồng 
ý 

Đồng ý Đồng ý 

Đồng ý Rất đồng ý 

Rất đồng ý Rất đồng ý 

Rất 
đồng ý 

Nhà cung 
cấp CSSK 

Nhóm 
cộng 
đồng 

Bạn bè/Gia 
đình/Hàng 
xóm 

Khác 

mailto:LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov
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Tổng Kết Sự 
Kiện 
Ngày 14 tháng 12 năm 
2017 

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe Hạt Los Angeles  

Buổi Lắng Nghe Cộng Đồng:  
San Fernando Valley 

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe là một sáng kiến Cơ Quan Y Tế LA do Sở Y Tế Công 
Cộng điều hành. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi người tại Hạt LA đều 
có cơ hội và nguồn lực cần thiết để đạt được sức khỏe và thể chất tối ưu. Như một 
bước bước khởi đầu, Trung Tâm đã tổ chức các buổi lắng nghe trên toàn hạt. Những 
buổi lắng nghe này có mời các đối tác cộng đồng và thành viên của cộng đồng địa 
phương chia sẻ thông tin của mình, và các thông tin này sẽ giúp định hình nhiệm vụ 
của Trung Tâm. Bản tổng kết này phản ánh những phản hồi thu được trong buổi lắng 
nghe được tổ chức tại thành phố Van Nuys, với 48 người tham dự. 
 Ai tham dự buổi lắng nghe này? 

        Khác Người dân liên 
quan 

Liên minh 
cộng đồng 

Đối tác 
CSSK 

Học 
giả/Trường 
đại học 
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Tiếng Nói Cộng Đồng:   
Điều gì sẽ giúp các buổi lắng nghe trong tương lai tốt hơn? 
• “Thêm thời gian để đọc kỹ nghiên cứu.” 
• “Giới hạn chủ đề—xác định và đào sâu hơn vào một chủ đề;  

thảo luận nhóm nhỏ lâu hơn.” 
• “Nhiều đại diện của các quan chức cao cấp được bầu hơn như đại 

diện thực địa từ các văn phòng hội đồng khác và văn phòng Thị 
Trưởng.” 

• “Thêm thời gian cho thảo luận nhóm nhỏ.” 
• “Công bố rộng rãi hơn cho các thành viên cộng đồng.” 
• “Thêm cơ hội để cộng đồng thảo luận về các vấn đề và chia sẻ giải 

pháp.” 

Thông tin hàng đầu từ Thăm Quan Thư Viện 
Những người tham gia đưa ra phản hồi về các phiên bản dạng poster của bản thảo tóm tắt dữ liệu về 
năm sáng kiến chính của Trung Tâm – tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, công bằng môi trường, lây nhiễm 
bệnh mắc qua đường tình dục, Khu Vực Y Tế và năng lực văn hóa và ngôn ngữ. Sáu dữ kiện chính 
đã được xác định: 

62%
19%

14%

5%

Phần đáng giá nhất của 
Buổi Lắng nghe

Hoạt động nhóm/Kết nối/Chia sẻ ý tưởng

Tìm hiểu mục tiêu/sáng kiến của CHE

Phản hồi cộng đồng

Phần trình bày

Chúng tôi có thể làm gì tốt hơn? 

41%

17%
12%

6%

6%

6% 6%

6%

Thêm thời gian để tạo dựng quan hệ
Tiếp cận cộng đồng nhiều hơn
Giới hạn chủ đề thảo luận
Người thông hoạt
Tương tác nhóm nhiều hơn
Giới thiệu xung quanh phòng
Cung cấp dịch vụ dịch thuật
Mời các quan chức chính phủ
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Tiếp tục thực hiện trao đổi cởi 
mở về lịch sử & khoa học chủng 
tộc 
Tiếp tục giải quyết vấn đề phân biệt 
chủng tộc, sang chấn và căng 
thẳng; tiếp tục giải quyết tính chất 
giao thoa và liên ngành của phân 
biệt chủng tộc ngày nay; nhấn 
mạnh rằng phân biệt chủng tộc là 
một phần trong cuộc sống thường 
ngày của con người và ảnh hưởng 
đến điều kiện sức khỏe. 

 

Đảm bảo đầu tư công bằng 
Phân bố lại nhân viên và nguồn lực 
để đáp ứng nhu cầu của cộng 
đồng; làm việc với đối tác để phát 
triển, thanh lọc và tài trợ dự án; tài 
trợ cho các chương trình, dịch vụ 
và cơ sở hạ tầng cải tiến trên toàn 
Cơ Quan Y Tế; triển khai các gói 
phúc lợi cộng đồng trong các dựa 
án công trình công cộng. 

 

Chia sẻ kết quả và quyền lực ra 
quyết định với cộng đồng 
Hỗ trợ cộng đồng xác định và đo 
lường các điều kiện sức khỏe bất 
lợi, với quyền tiếp cận bình đẳng 
đến việc ra quyết định; chia sẻ 
thành công của cộng đồng với cộng 
đồng; tận dụng các thực hành hay 
nhất để có tác động lớn hơn. 

 Sử dụng bản đồ để hình dung 
hóa những khoảng cách và nhu 
cầu trong cộng đồng  
Hình ảnh rõ ràng và súc tích là yếu 
tố quan trọng; bản đồ giúp trình 
bày sự chênh lệch và bất bình 
đẳng trong các cộng đồng trên 
toàn hạt; đồ thị phải dễ hiểu; cần 
tương tác nhiều hơn và ít câu chữ 
hơn. 

 

Đặt trách nhiệm vào những 
người nắm giữ quyền lực 
Thường thì những người có quyền 
lực có thể trốn tránh trách nhiệm về 
hành động của họ; trao cho các nhà 
quản lý quyền lực để buộc các 
công ty phải chịu trách nhiệm về 
việc gây tổn hại cho cộng đồng.   

 Khởi đầu tốt, nhưng đơn giản 
hóa  
Sử dụng ngôn ngữ đơn giản cho 
thành viên cộng đồng; mô tả trực 
quan các vấn đề cho những người 
có sự chậm trễ về khả năng tiếp 
cận ngôn ngữ và xử lý nhận thức. 
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Những Nhu Cầu Hàng Đầu Được Xác Định Từ Thảo Luận 
Nhóm Nhỏ 
Người tham gia được chia thành những nhóm nhỏ để thảo luận về việc làm cách nào để Trung Tâm 
có thể hỗ trợ tốt nhất cho những nỗ lực của cộng đồng nhằm xây dựng công bằng sức khỏe. Những 
nhu cầu dưới đây đã xuất hiện từ những cuộc thảo luận này.  

 

Tham gia vào những hoạt động 
và động viên cộng đồng có ý 
nghĩa 
Xây dựng niềm tin; lắng nghe các 
thành viên cộng đồng trong không 
gian của họ như nhà thờ và trường 
học; xác định các quán quân của 
cộng đồng, ký hợp đồng với và 
thanh toán cho các đối tác tin cậy 
để thực hiện công tác gắn kết. 

 

Thúc đẩy hợp tác giữa các nhóm 
cộng đồng và quan chức địa 
phương 
Hỗ trợ các nỗ lực cộng đồng để tham 
gia với các đại diện được bầu chọn; 
cung cấp nền tảng cho các nhà lãnh 
đạo trong cộng đồng cất lên tiếng 
nói; điều phối cộng đồng để lập ra 
các mục tiêu thống nhất. 

 

Tập trung vào phát triển lực 
lượng lao động 
Đào tạo nguồn nhân lực, nhân viên 
nghiệp vụ, quản lý, bác sĩ lâm sàng 
của Hạt; siết chặt sự khó chịu; đảm 
bảo tự chăm sóc; tìm cách đào tạo 
và tuyển dụng thành viên cộng 
đồng. 

 

Phát triển chiến lược giao tiếp sử 
dụng nhiều kênh khác nhau 
Đừng giao tiếp như thông thường; 
hãy sử dụng các kênh khác như 
truyền miệng, mạng xã hội, video 
quảng cáo; tìm tới các đối tác đa 
dạng và độc đáo.  

Những bên nào khác muốn tham gia như Trung Tâm? 
• Các cơ quan/tổ chức biết cách 

tiếp cận phụ nữ Mỹ Gốc Phi
  

• Tất cả các sở của Hạt liên kết 
nguồn lực, bao gồm nguồn tài 
trợ, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo  

• Các nhóm Quan Hệ Hợp Tác 
Best Start Community 

• Phong trào Black Lives Matter
  

• Sinh viên đại học  
• East Yard Communities for 

Environmental Justice 

• Nhân viên và thành viên y tế lâm 
sàng gốc Latinh 

• Đào tạo LGBTQ + từ quan điểm 
chủng tộc, giới tính và kinh tế 
của người da màu (POC) 

• Đại lý truyền thông/PR  
• Chuyên gia y tế  về bệnh STD  

(UCLA- Marjan Javanbakht)
  

• OBGYN / bác sĩ nhi khoa để 
khuyến khích giáo dục phụ 
huynh /sự phát triển của trẻ 

• Các tổ chức từ các quốc gia 
khác để tìm hiểu các thực hành 
hay nhất 

• Pacoima Beautiful  
• Các nhà lãnh đạo y tế là người 

khởi xướng 
Các tổ chức Somos, Familia, 
Valle; LGBTQ+ tại địa phương, 
POC và các tổ chức tập trung 
vào vấn đề nhập cư 

• Các nhà cung cấp điều trị rối 
loạn sử dụng chất gây nghiện
  

• Các nhóm hỗ trợ cho không gian 
cộng đồng 

• The Nature Parkway 
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Thông tin sẽ được sử dụng như thế nào?  
Những buổi lắng nghe cộng đồng chỉ mới là bắt đầu Sự nhiệt huyết và gắn bó của quý vị với sự công 
bằng sức khỏe mới thực sự phản ánh tầm nhìn của cộng đồng trong việc xác định và ủng hộ cho sức 
khỏe và thể trạng của cộng đồng. Chúng tôi sẽ: 
• Sửa đổi các bản tóm tắt dữ liệu theo những dữ kiện chính;  
• Tạo ra kho thực hành hay nhất, liên minh, giao tiếp và các nỗ lực chiến dịch khác;  
• Giải quyết những nhu cầu hàng đầu nhằm thông báo kế hoạch làm việc của Trung Tâm, ưu tiên những dịch 

vụ cụ thể mà người tham gia muốn Trung Tâm cung cấp hoặc nâng cao; và 
• Thu hút các đối tác chính được đề xuất. 
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Phụ Lục Đồ Thị và Dữ Liệu  
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Ngôn ngữ khảo sát đã hoàn thành

35%

65%

Agree Strongly Agree

Tôi hiểu công bằng sức khỏe và lý 
do nó quan trọng

5%

24%

71%

Neutral Agree Strongly Agree

Tiếng nói của tôi được lắng nghe & Tôi 
có cơ hội đặt câu hỏi/chia sẻ quan 

điểm
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Neutral Agree Strongly Agree

Tôi đã tìm hiểu về các mục tiêu và 
kế hoạch của CHE
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Tôi biết về buổi lắng nghe như 
thế nào

32%

68%
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Buổi lắng nghe rất đáng dành thời 
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Trang | 72 

 
Center for Health Equity (Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe) 
CƠ QUAN Y TẾ HẠT LOS ANGELES 
Ngày 5 tháng 7 năm 2018 

 

Tham gia danh sách nhận thư tại 
LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 

Tổng Kết Sự 
Kiện 
Ngày 16 tháng 1 năm 
2018 

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe Hạt Los Angeles  

Buổi Lắng Nghe Cộng Đồng:  
South Bay 

Center for Health Equity là một sáng kiến Cơ Quan Y Tế LA do Sở Y Tế Công Cộng 
điều hành. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi người tại Hạt LA đều có cơ 
hội và nguồn lực cần thiết để đạt được sức khỏe và thể chất tối ưu. Như một bước 
bước khởi đầu, Trung Tâm đã tổ chức các buổi lắng nghe trên toàn hạt. Những buổi 
lắng nghe này có mời các đối tác cộng đồng và thành viên của cộng đồng địa phương 
chia sẻ thông tin của mình, và các thông tin này sẽ giúp định hình nhiệm vụ của Trung 
Tâm. Bản tổng kết này phản ánh những phản hồi thu được trong buổi lắng nghe được 
tổ chức tại thành phố Long Beach, với 102 người tham dự. 
 Ai tham dự buổi lắng nghe này? 

     Khác Tổ chức phi 
lợi nhuận 

Người dân 
liên quan 

Đối tác 
CSSK 

Liên minh 
cộng đồng 

Học giả/Trường 
đại học 

mailto:LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov
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Tiếng Nói Cộng Đồng:   
Điều gì sẽ giúp các buổi lắng nghe trong tương lai tốt hơn? 
• “Tạo không gian cho các thành viên cộng đồng nói về các vấn đề quan trọng 

đối với họ (tức là: một buổi lắng nghe, không phải là một buổi hội thảo).” 
• “Địa điểm tốt hơn và lớn hơn có nhiều chỗ đậu xe hơn.” 
• “Thu hút những người và tổ chức không tin vào phong trào này đến đây để 

họ tham gia.” 
• “Gặp gỡ trong không gian cho các thành viên cộng đồng như trung tâm cộng 

đồng chẳng hạn. Đưa ra các buổi lắng nghe cho thành viên cộng đồng văn 
hóa.” 

• “Tổ chức một buổi lắng nghe theo chủng tộc và tại một địa điểm cộng đồng.” 
• “Đảm bảo người khuyết tật được che chở trước tất cả các yếu tố xã hội 

mang tính quyết định về sức khỏe, như phân biệt chủng tộc/phân biệt đối 
xử.” 

Thông tin hàng đầu từ Thăm Quan Thư Viện 
Những người tham gia đưa ra phản hồi về các phiên bản dạng poster của bản thảo tóm tắt dữ liệu về 
năm sáng kiến chính của Trung Tâm – tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, công bằng môi trường, lây nhiễm 
bệnh mắc qua đường tình dục, Khu Vực Y Tế và năng lực văn hóa và ngôn ngữ. Sáu dữ kiện chính 
đã được xác định: 

19%

42%

11%

8%

8%

12%

Phần đáng giá nhất của 
Buổi Lắng Nghe

Thời gian chia nhóm
Nghe ý kiến, câu chuyện & ý tưởng
Tìm hiểu về Trung Tâm
Cơ hội tạo dựng quan hệ
Người tham gia đa dạng
Phần trình bày/Tài liệu dự thảo

Chúng tôi có thể làm gì tốt hơn? 

43%

19%

14%

9%

5% 5%
5%

Tiếp cận cộng đồng nhiều hơn
Thêm thời gian tạo dựng quan hệ
Địa điểm tốt hơn
Giới hạn chủ đề thảo luận
Các mục hành động của CHE
Thông tin về các buổi sau
Cung cấp dịch vụ dịch thuật



Trang | 74 

 
Center for Health Equity (Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe) 
CƠ QUAN Y TẾ HẠT LOS ANGELES 
Ngày 5 tháng 7 năm 2018 

  

 

Đặt trách nhiệm vào những 
người nắm giữ quyền lực 
Thường thì những người có quyền 
lực có thể trốn tránh trách nhiệm về 
hành động của họ; cải thiện giám 
sát và quy định hiện hành để buộc 
các công ty phải chịu trách nhiệm 
về việc gây tổn hại cho cộng đồng 

 

Chia sẻ quyền lực ra quyết định 
với cộng đồng 
Hỗ trợ cộng đồng xác định và đo 
lường các điều kiện sức khỏe bất 
lợi, với quyền tiếp cận bình đẳng 
đến việc ra quyết định; chia sẻ 
thành công của cộng đồng với 
cộng đồng; tận dụng các thực 
hành hay nhất để có tác động lớn 
hơn. 

 

Tiếp tục thực hiện trao đổi cởi 
mở về lịch sử & khoa học chủng 
tộc 
Tiếp tục giải quyết vấn đề phân biệt 
chủng tộc, sang chấn và căng 
thẳng; tiếp tục giải quyết tính chất 
giao thoa và liên ngành của phân 
biệt chủng tộc ngày nay; nhấn 
mạnh rằng phân biệt chủng tộc là 
một phần trong cuộc sống thường 
ngày của con người và ảnh hưởng 
đến điều kiện sức khỏe.  

 

Thúc đẩy các khoản đầu tư 
công bằng cho cộng đồng 
Đảm bảo đầu tư cho những người 
đang thực hiện công tác, như 
những người khởi xướng và nhân 
viên cộng đồng; đầu tư vào các 
cộng đồng da màu, và hỗ trợ các 
bà mẹ da đen và con họ  

 

 
 

Lãnh đạo nên phản ánh cộng 
đồng 
Tuyển dụng nhân viên đại diện cho 
cộng đồng; những người từng bị 
ảnh hưởng bởi các vấn đề nên dẫn 
dắt công tác; thiết lập một giao 
thức và hướng dẫn khiêm tốn về 
văn hóa và đào tạo các nhà cung 
cấp về các thực hành khiêm tốn về 
văn hóa. 

 Sử dụng dữ liệu để giải quyết 
những khoảng cách và nhu cầu 
trong cộng đồng  
Hình ảnh rõ ràng và súc tích là yếu 
tố quan trọng; cần tương tác nhiều 
hơn và ít câu chữ hơn; đảm bảo 
bao hàm những người chuyển giới 
trong tập dữ liệu; hoạt động theo 
hướng theo dõi bệnh tật tốt hơn 
cho các cộng đồng da màu. 
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Những Nhu Cầu Hàng Đầu Được Xác Định Từ Thảo Luận 
Nhóm Nhỏ 
Người tham gia được chia thành những nhóm nhỏ để thảo luận về việc làm cách nào để Trung Tâm có thể hỗ 
trợ tốt nhất cho những nỗ lực của cộng đồng nhằm xây dựng công bằng sức khỏe. Những nhu cầu dưới đây 
đã xuất hiện từ những cuộc thảo luận này.  

 

Tìm hiểu cách mọi người xác 
định câu chuyện và nhận dạng 
riêng của mình 
 
Xây dựng quyền lực trong cộng 
đồng để tạo ra sức khỏe cho chính 
họ thông qua các thay đổi về chính 
sách và hệ thống; tạo không gian tự 
nhận dạng cho mọi người trên mọi 
góc độ; xây dựng sự hòa nhập cho 
cộng đồng người da màu. 

 

Tham gia vào những hoạt động và 
động viên cộng đồng có ý nghĩa 
Xây dựng niềm tin; lắng nghe các 
thành viên cộng đồng trong không 
gian của họ như nhà thờ và trường 
học; xác định các quán quân của 
cộng đồng, ký hợp đồng với và thanh 
toán cho các đối tác tin cậy để thực 
hiện công tác gắn kết. 

 
 
 

Kết nối những cộng đồng bị thiệt 
thòi với người ra quyết định 
Cung cấp đào tạo và xây dựng 
năng lực cho các cộng đồng để 
điều hướng các hệ thống chính 
sách phức tạp; đưa những quy tắc 
khác nhau đến gần nhau. 

 
Tập trung vào phát triển lực lượng 
lao động 
Đào tạo nguồn nhân lực, nhân viên 
nghiệp vụ, quản lý, nhà cung cấp của 
Hạt; siết chặt sự khó chịu; tìm cách 
đào tạo và tuyển dụng thành viên 
cộng đồng. 

Những bên nào khác muốn tham gia như Trung Tâm? 
• AIDS Food Store  
• Các cộng đồng Người Mỹ 

Ấn/Alaska Bản Địa 
• Black Women for Wellness  
• Các nhà thầu Black Infant 

Health 
• Building Healthy Communities - 

Long Beach 
• Cambodian Advocacy 

Collaborative  
• Các thành viên hội đồng thành 

phố  
• Các tổ chức cộng đồng  
• Các hội đồng điều phối cộng 

đồng  
 

• Mô hình chăm sóc hợp tác, như 
Trung tâm AIMS (Giải Pháp Sức 
Khỏe Tâm Thần Tích Hợp) 

• Sở Lao Động  
• Sở Tư Pháp  
• Các tổ chức dựa trên đức tin 
• Các trung tâm LGBTQ để cải 

thiện cộng đồng MSM, các dịch 
vụ chăm sóc người chuyển giới 
và người dị tính 

• Long Beach Language Access 
Coalition 

• Mama’s Neighborhood Program 

• Mothers Against Drunk Driving 
• Moving Forward Network 
• Các nhóm phụ huynh song ngữ 

học đường 
• Các cộng đồng Sáng Kiến 

Phòng Chống Sang Chấn (TPI), 
như Willowbrook, Florence-
Firestone và Compton không 
hợp nhất 

• Các nhóm quy hoạch đô thị đang 
hoạt động về quá trình “trưởng 
giả hóa” 

• Các trung tâm thanh thiếu niên 
và gia đình như YMCA và Boys 
& Girls Clubs 
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Thông tin sẽ được sử dụng như thế nào?  
Những buổi lắng nghe cộng đồng chỉ mới là bắt đầu Sự nhiệt huyết và gắn bó của quý vị với sự công 
bằng sức khỏe mới thực sự phản ánh tầm nhìn của cộng đồng trong việc xác định và ủng hộ cho sức 
khỏe và thể trạng của cộng đồng. Chúng tôi sẽ: 
• Sửa đổi các bản tóm tắt dữ liệu theo những dữ kiện chính;  
• Tạo ra kho thực hành tốt nhất, liên minh, giao tiếp và các nỗ lực chiến dịch khác;  
• Giải quyết những nhu cầu hàng đầu nhằm thông báo kế hoạch làm việc của Trung Tâm, ưu tiên những dịch 

vụ cụ thể mà người tham gia muốn Trung Tâm cung cấp hoặc nâng cao; và 
• Thu hút các đối tác chính được đề xuất. 
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Phụ Lục Đồ Thị và Dữ Liệu  

  

 

 

 

 

 
 
 

 

94%

6%

English Spanish

Ngôn ngữ của khảo sát đã hoàn thành

6%

27%

67%

Neutral Agree Strongly Agree

Tôi hiểu công bằng sức khỏe và lý do nó quan trọng

3%

24%
18%

55%

Strongly
Disagree

Neutral Agree Strongly Agree

Tiếng nói của tôi được lắng nghe & Tôi có 
cơ hội đặt câu hỏi/chia sẻ quan điểm

6%

24%
18%

52%

Disagree Neutral Agree Strongly Agree

Tôi đã tìm hiểu về các mục tiêu và kế 
hoạch của CHE

3% 6%

33%

58%

Strongly
Disagree

Neutral Agree Strongly Agree

Buổi lắng nghe rất đáng dành thời gian

Tham gia danh sách nhận thư tại 
LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 

Tiếng Anh               Tiếng Tây Ban Nha Trung lập          Đồng ý           Rất đồng ý 

Rất không      Trung lập          Đồng ý      Rất đồng ý 

đồng ý 

Không đồng ý    Trung lập      Đồng ý        Rất đồng ý 

Không        Trung lập        Đồng ý    Rất không đồng ý 

đồng ý 

mailto:LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov
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Tổng Kết Sự 
Kiện 
Ngày 30 tháng 1 năm 
2018 

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe Hạt Los Angeles  

Buổi Lắng Nghe Cộng Đồng:  
Antelope Valley 

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe là một sáng kiến Cơ Quan Y Tế LA do Sở Y Tế Công Cộng 
điều hành. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi người tại Hạt LA đều có cơ hội và 
nguồn lực cần thiết để đạt được sức khỏe và thể chất tối ưu. Như một bước bước khởi đầu, 
Trung Tâm sẽ tổ chức các buổi lắng nghe trên toàn hạt. Những buổi lắng nghe này có mời 
các đối tác cộng đồng và thành viên của cộng đồng địa phương chia sẻ thông tin của mình 
và giúp định hình nhiệm vụ của Trung Tâm. Bản tổng kết này phản ánh những phản hồi thu 
được trong buổi lắng nghe được tổ chức tại thành phố Lancaster, với 47 người tham dự.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai tham dự buổi lắng nghe này? 

55%

25%

10%

5% 5%

Phần quan trọng nhất của 
Buổi Lắng Nghe

Hoạt động phân nhóm
Tìm hiểu mục tiêu/sáng kiến của CHE
Tạo dựng quan hệ
Phần trình bày
Gian truyền thông

Chúng tôi có thể làm gì tốt hơn? 

38%

15%
15%

8%

8%
8%

8%

Thêm phần trình bày của cộng đồng
Thêm thời gian thảo luận
Thêm thời gian tạo dựng quan hệ
Thêm thông tin để phổ biến
Thêm người tham gia
Công khai hơn
Lịch trình / địa điểm

Tổ chức phi lợi 
nhuận 

         Khác Người dân 
liên quan 

Đối tác CSSK Học giả/Trường 
đại học 
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Tiếng Nói Cộng Đồng:   
Điều gì sẽ giúp các buổi lắng nghe trong tương lai tốt hơn? 
• “Công khai nhiều hơn trong các tổ chức khác nhau để nhiều người 

trong cộng đồng biết và có thể tham dự các cuộc họp.” 
• “Thời gian cho các hoạt động lâu hơn, cùng một cuộc gặp gỡ và thời 

gian tuyệt vời để chào hỏi nhau.” 
• “Không gì cả - đã rất tuyệt rồi, muốn nhiều thành viên cộng đồng hơn.” 
• “Thông tin rõ ràng về những gì trung tâm công bằng y tế có thể làm.” 
• “Tôi mời cộng đồng nói chuyện với các nhà lập pháp để đảm bảo họ 

biết về các vấn đề cộng đồng.” 

Thông tin hàng đầu từ Thăm Quan Thư Viện 
Những người tham gia đưa ra phản hồi về các phiên bản dạng poster của bản thảo tóm tắt dữ liệu về 
năm sáng kiến chính của Trung Tâm – tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, công bằng môi trường, lây nhiễm 
bệnh mắc qua đường tình dục, Khu Vực Y Tế và năng lực văn hóa và ngôn ngữ. Sáu dữ kiện chính 
đã được xác định: 

 

Thúc đẩy hợp tác giữa các 
nhóm cộng đồng và quan chức 
địa phương 
Hỗ trợ các nỗ lực cộng đồng để 
tham gia với các đại diện được bầu 
chọn; cung cấp nền tảng cho các 
nhà lãnh đạo trong cộng đồng cất 
lên tiếng nói; điều phối cộng đồng 
để lập ra các mục tiêu thống nhất. 

 Sử dụng bản đồ để hình dung 
hóa những khoảng cách và nhu 
cầu trong cộng đồng  
Hình ảnh rõ ràng và súc tích là yếu 
tố quan trọng; bản đồ giúp trình 
bày sự chênh lệch và bất bình 
đẳng trong các cộng đồng trên 
toàn hạt; đồ thị phải dễ hiểu; cần 
tương tác nhiều hơn và ít câu chữ 
hơn. 

 

Tiếp tục thực hiện trao đổi cởi 
mở về lịch sử & khoa học chủng 
tộc 
Tiếp tục giải quyết vấn đề phân biệt 
chủng tộc, sang chấn và căng 
thẳng; tiếp tục giải quyết tính chất 
giao thoa và liên ngành của phân 
biệt chủng tộc ngày nay; nhấn 
mạnh rằng phân biệt chủng tộc là 
một phần trong cuộc sống thường 
ngày của con người và ảnh hưởng 
đến điều kiện sức khỏe. 

 Lãnh đạo nên phản ánh cộng 
đồng 
Tuyển dụng nhân viên đại diện cho 
cộng đồng; những người từng bị 
ảnh hưởng bởi các vấn đề nên 
dẫn dắt công việc. 

 
Đơn giản hóa sự hợp tác giữa 
các dịch vụ  
Hỗ trợ các nỗ lực phối hợp và 
chăm sóc phối hợp tốt hơn giữa 
các hệ thống; khuyến khích các đối 
tác phi truyền thống tham gia vào 
các nỗ lực tập trung vào giải pháp.  

 
Tập trung vào đào tạo và phát 
triển nhân lực 
Đào tạo nguồn nhân lực, nhân viên 
nghiệp vụ, quản lý, bác sĩ lâm sàng 
của Hạt; cung cấp đào tạo cho cộng 
đồng, sử dụng không gian an toàn 
như nhà thờ và trường học; thiết lập 
một giao thức và hướng dẫn khiêm 
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tốn về văn hóa và đào tạo các nhà 
cung cấp về các thực hành khiêm tốn 
về văn hóa. 

Những Nhu Cầu Hàng Đầu Được Xác Định Từ Thảo Luận 
Nhóm Nhỏ 
Người tham gia được chia thành những nhóm nhỏ để thảo luận về việc làm cách nào để Trung Tâm có thể hỗ 
trợ tốt nhất cho những nỗ lực của cộng đồng nhằm xây dựng công bằng sức khỏe. Những nhu cầu dưới đây 
đã xuất hiện từ những cuộc thảo luận này.  

 

Tham gia vào những hoạt động 
và động viên cộng đồng có ý 
nghĩa 
Xây dựng niềm tin; lắng nghe các 
thành viên cộng đồng trong không 
gian của họ như nhà thờ và trường 
học; xác định các quán quân của 
cộng đồng, ký hợp đồng với và 
thanh toán cho các đối tác tin cậy 
để thực hiện công tác gắn kết. 

 

Chia sẻ quyền lực ra quyết định 
với cộng đồng 
Hỗ trợ cộng đồng xác định và đo 
lường các điều kiện sức khỏe bất lợi, 
với quyền tiếp cận bình đẳng đến 
việc ra quyết định; chia sẻ thành 
công của cộng đồng với cộng đồng. 

 Thúc đẩy cơ hội tài trợ cho cộng 
đồng 
Hỗ trợ nỗ lực của cộng đồng để sử 
dụng vốn tài chính; đảm bảo trách 
nhiệm giải trình; hỗ trợ và tài trợ 
cho các chương trình có cơ sở 
khoa học. 

 
Phát triển chiến lược giao tiếp sử 
dụng nhiều kênh khác nhau 
Đừng giao tiếp như thông thường; 
hãy sử dụng các kênh khác như 
truyền miệng, mạng xã hội, video 
quảng cáo; tìm tới các đối tác đa 
dạng và độc đáo.  

Những bên nào khác muốn tham gia như Trung Tâm? 
• Antelope Valley Breastfeed 

Coalition 
• Các nhóm đào tạo chống phân 

biệt đối xử và chống áp bức 
• Blank Infant Health 
• Black Women for Wellness 
• Các nhà quy hoạch thành phố 
• Các trường cao đẳng cộng đồng 

 

• Các trung tâm văn hóa khác 
nhau 

• Empower Generations 
• Cộng đồng dựa trên đức tin 
• Nhà cung cấp dịch vụ y tế & bác 

sĩ 
• Các viên chức được địa phương 

bầu chọn 
• Hạt Los Angeles để kết nối với 

người dân của hạt 
• Lumos Transforms 
 

• Các nhà cung cấp OB/GYN 
• Trung tâm tiếp cận 
• Planned Parenthood 
• Những người khởi xướng 
• Các trường đại học 
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Thông tin sẽ được sử dụng như thế nào?  
Những buổi lắng nghe cộng đồng chỉ mới là bắt đầu Sự nhiệt huyết và gắn bó của quý vị với sự công 
bằng sức khỏe mới thực sự phản ánh tầm nhìn của cộng đồng trong việc xác định và ủng hộ cho sức 
khỏe và thể trạng của cộng đồng. Chúng tôi sẽ: 
• Sửa đổi các bản tóm tắt dữ liệu theo những dữ kiện chính;  
• Tạo ra kho thực hành tốt nhất, liên minh, giao tiếp và các nỗ lực chiến dịch khác;  
• Giải quyết những nhu cầu hàng đầu nhằm thông báo kế hoạch làm việc của Trung Tâm, ưu tiên những dịch 

vụ cụ thể mà người tham gia muốn Trung Tâm cung cấp hoặc nâng cao; và 
• Thu hút các đối tác chính được đề xuất. 

Tham gia danh sách nhận thư tại 
LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 

mailto:LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov
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Phụ Lục Đồ Thị và Dữ Liệu  
 
 
 
 

 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                               

4%

42%

54%

Strongly Disagree Agree Strongly Agree

Tôi hiểu công bằng khỏe và lý do nó quan trọng

8% 4% 4%

31%

54%

Strongly
Disagree

Disagree Neutral Agree Strongly
Agree

3.8% 3.8%

30.8%

61.5%

Strongly
Disagree

Neutral Agree Strongly Agree

Tôi đã tìm hiểu về các mục 
tiêu và kế hoạch của CHE

Tiếng nói của tôi được lắng nghe & Tôi có 
cơ hội đặt câu hỏi/chia sẻ quan điểm 

Tất cả các đánh giá được thực hiện bằng 
Tiếng Anh 

Rất không đồng ý   Đồng ý           Rất đồng ý 

Rất không     Không        Trung lập   Đồng ý       Rất đồng  

   đồng ý        đồng ý 

Không đồng ý    Khác        Đồng ý       Rất đồng ý 
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Tài Liệu Tham Khảo 
 
 
 
 
i Trung Tâm Nghiên Cứu Sức Khỏe Dân Số của Đại học Wisconsin và Tổ Chức Robert Wood 
Johnson. Bảng Xếp Hạng và Lộ Trình Sức Khỏe của Hạt. [Trực tuyến] 2014. 
http://www.countyhealthrankings.org/explore-health-rankings/what-and-why-we-rank.  
ii Kucsera, J.V., Siegel-Hawley, G., &Orfield, G. (2015). Chúng ta có bị tách biệt và hài lòng 
không? Sự tách biệt và bất bình đẳng trong các Trường Học tại Nam California. Urban 
Education, 50. 
iii Trung Tâm Vị Thành Niên và Tư Pháp Hình Sự (CJCJ). (2016). Các Thực Tiễn Kết Án tại 
California theo Hạt, Năm 2016. San Francisco, CA: CJCJ (dữ liệu 2015). http://casi.cjcj.org/.  
iv Hội Đồng Kết Án Hoa Kỳ. (Tháng Mười Một 2017). Sự Khác Biệt về Nhân Khẩu Học trong Kết 
Án: Bản Cập Nhật cho Booker Report 2012. 
https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-
publications/2017/20171114_Demographics.pdf.  
v Chương trình USC về Bình Đẳng Môi Trường & Khu Vực & Chính Sách Liên Kết. (2017) Hồ 
Sơ Bình Đẳng của Vùng Los Angeles. 
https://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/EquityProfile_LA_Region_2017_Full_Final_Web.
pdf 
vi Chetty, R., Hendren, N., Jones, M.R., & Porter, S.R. (Tháng Ba 2018). Chủng Tộc và Cơ Hội 
Kinh Tế tại Hoa Kỳ: Một Quan Điểm Quốc Tế, Tài Liệu Làm Việc. http://www.equality-of-
opportunity.org/assets/documents/race_paper.pdf. 
vii Chương trình USC về Bình Đẳng Môi Trường & Khu Vực & Chính Sách Liên Kết. (2017) Hồ 
Sơ Bình Đẳng của Vùng Los Angeles. 
https://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/EquityProfile_LA_Region_2017_Full_Final_Web.
pdf.  
viii Tổ Chức Johnson Foundation, Đài Phát Thanh Công Cộng Quốc Gia, & Harvard T.H. Trường 
Sức Khỏe Cộng Đồng Chan. (Tháng Một 2018). Phân Biệt Đối Xử tại Mỹ: Tổng Kết Cuối Cùng. 
https://www.rwjf.org/en/library/research/2017/10/discrimination-in-america--experiences-and-
views.html.  
ix Hiệp Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ. Các Định Nghĩa Liên Quan Đến Định Hướng Phát Triển Giới Tính và Sự 
Đa Dạng Về Giới Tính trong Tài Liệu APA. [Trực tuyến: https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-
definitions.pdf].; World Health Organization. Giới tính, sự công bằng và quyền con người. [Trực tuyến: 
http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/].  
x Con Người Khỏe Mạnh. Các Yếu Tố Xã Hội của Sức Khỏe: [Trực tuyến: 
https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/social-determinants-of-health.]. 
xi Hiệp Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ. Tình trạng kinh tế xã hội. [Trực tuyến: 
http://www.apa.org/topics/socioeconomic-status/]. 
xii Hiệp Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ. Công Việc, Căng Thẳng và Tình Trạng Sức Khỏe & Kinh Tế 
Xã Hội. [Trực tuyến: http://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/work-stress-health.aspx]. 
xiii Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ. Công Lý Môi Trường [Trực tuyến: 
https://www.epa.gov/environmentaljustice]. 

                                                
 

 

http://www.countyhealthrankings.org/explore-health-rankings/what-and-why-we-rank
http://casi.cjcj.org/
https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-publications/2017/20171114_Demographics.pdf
https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-publications/2017/20171114_Demographics.pdf
http://www.equality-of-opportunity.org/assets/documents/race_paper.pdf
http://www.equality-of-opportunity.org/assets/documents/race_paper.pdf
https://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/EquityProfile_LA_Region_2017_Full_Final_Web.pdf
https://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/EquityProfile_LA_Region_2017_Full_Final_Web.pdf
https://www.rwjf.org/en/library/research/2017/10/discrimination-in-america--experiences-and-views.html
https://www.rwjf.org/en/library/research/2017/10/discrimination-in-america--experiences-and-views.html
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/
https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/social-determinants-of-health
http://www.apa.org/topics/socioeconomic-status/
http://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/work-stress-health.aspx
https://www.epa.gov/environmentaljustice


Trang | 84 

 
Center for Health Equity (Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe) 
CƠ QUAN Y TẾ HẠT LOS ANGELES 
Ngày 5 tháng 7 năm 2018 

                                                                                                                                                       
 

 
xiv Sở Y Tế Công Cộng. Khu Vực Y Tế: (sửa đổi tháng 4 năm 2016). Bộ Công Cụ dành cho Nhà Cung 
Cấp Phân Phối Dịch Vụ. [Trực tuyến tại: http://file.lacounty.gov/SDSInter/dmh/242989_HNToolkit-
April2016revision.pdf.]  
Tất cả các biểu tượng được cung cấp bởi thenounproject.com  

http://file.lacounty.gov/SDSInter/dmh/242989_HNToolkit-April2016revision.pdf
http://file.lacounty.gov/SDSInter/dmh/242989_HNToolkit-April2016revision.pdf

	Thư gửi từ Ban Lãnh Đạo Cơ Quan Y Tế
	Giới Thiệu và Mục Đích
	Công Bằng Sức Khỏe là gì?
	Center for Health Equity (Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe) là gì?
	Mục đích của Kế Hoạch Hành Động là gì?

	Sự Công Bằng: Qua Con Số
	Một Hình Ảnh về Bất Bình Đẳng Sức Khỏe ở Hạt LA
	Tìm Hiểu Tận Gốc

	Sứ Mệnh, Tầm Nhìn và Giá Trị
	Sứ Mệnh
	Tầm Nhìn
	Giá Trị

	Nguyên tắc về Công Bằng
	Bảng Chú Giải Thuật Ngữ
	Quá Trình Lập Kế Hoạch
	Ưu Tiên Chiến Lược
	Hợp Tác Toàn Hạt
	Các Lĩnh Vực Trọng Tâm
	Tỷ Lệ Tử Vong ở Trẻ Sơ Sinh
	Các Bệnh Lây Lan Qua Đường Tình Dục (STI)
	Công Lý Môi Trường
	Khu Vực Y Tế
	Viện Hòa Nhập và Đáp Ứng Văn Hóa và Ngôn Ngữ (ICLIR)


	Kế Hoạch Hành Động
	Chúng Tôi Nhận Thấy Được Điều Kiện Sức Khỏe Công Bằng và Bình Đẳng
	Chúng Tôi Nhận Thấy Được Dữ Liệu Công Bằng Sức Khỏe Toàn Diện, Hữu Ích và Có Thể Tiếp Cận
	Chúng Tôi Nhận Thấy Được Sự Thay Đổi Trong Chính Sách và Hệ Thống đối với Việc Phân Phối Cơ Hội và Nguồn Lực Công Bằng
	Chúng Tôi Nhận Thấy Được Sự Hợp Tác Thực Sự Chia Sẻ Sức Mạnh và Tôn Trọng Quyền Tự Chủ Cộng Đồng
	Chúng Ta Nhận Thấy Được Sự Sẵn Sàng và Năng Lực Tổ Chức để Áp Dụng Văn Hóa Công Bằng và Nâng Cao Sức Khỏe

	Triển Khai và Đánh Giá
	Lời Cảm Ơn
	Phụ Lục
	Phụ Lục A: Một Hình Ảnh về Bất Bình Đẳng Sức Khỏe ở Hạt LA
	Lưu ý về Dữ Liệu:
	Nguồn Dữ Liệu

	Phụ Lục B: Tìm Hiểu Tận Gốc
	Nguồn Dữ Liệu và Lưu Ý




		TRUNG TÂM CÔNG BẰNG SỨC KHỎE



KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

2018-2023








Nội dung
Thư gửi từ Ban Lãnh Đạo Cơ Quan Y Tế	4
Giới Thiệu và Mục Đích	5
Công Bằng Sức Khỏe là gì?	5
Center for Health Equity (Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe) là gì?	6
Mục đích của Kế Hoạch Hành Động là gì?	6
Sự Công Bằng: Qua Con Số	7
Một Hình Ảnh về Bất Bình Đẳng Sức Khỏe ở Hạt LA	7
Tìm Hiểu Tận Gốc	10
Sứ Mệnh, Tầm Nhìn và Giá Trị	12
Sứ Mệnh	12
Tầm Nhìn	12
Giá Trị	12
Nguyên tắc về Công Bằng	14
Bảng Chú Giải Thuật Ngữ	16
Quá Trình Lập Kế Hoạch	18
Ưu Tiên Chiến Lược	20
Hợp Tác Toàn Hạt	21
Các Lĩnh Vực Trọng Tâm	22
Tỷ Lệ Tử Vong ở Trẻ Sơ Sinh	22
Các Bệnh Lây Lan Qua Đường Tình Dục (STI)	22
Công Lý Môi Trường	23
Khu Vực Y Tế	23
Viện Hòa Nhập và Đáp Ứng Văn Hóa và Ngôn Ngữ (ICLIR)	23
Kế Hoạch Hành Động	25
Chúng Tôi Nhận Thấy Được Điều Kiện Sức Khỏe Công Bằng và Bình Đẳng	26
Chúng Tôi Nhận Thấy Được Dữ Liệu Công Bằng Sức Khỏe Toàn Diện, Hữu Ích và Có Thể Tiếp Cận	33
Chúng Tôi Nhận Thấy Được Sự Thay Đổi Trong Chính Sách và Hệ Thống đối với Việc Phân Phối Cơ Hội và Nguồn Lực Công Bằng	37
Chúng Tôi Nhận Thấy Được Sự Hợp Tác Thực Sự Chia Sẻ Sức Mạnh và Tôn Trọng Quyền Tự Chủ Cộng Đồng	40
Chúng Ta Nhận Thấy Được Sự Sẵn Sàng và Năng Lực Tổ Chức để Áp Dụng Văn Hóa Công Bằng và Nâng Cao Sức Khỏe	44
Triển Khai và Đánh Giá	48
Lời Cảm Ơn	49
Phụ Lục	51
Phụ Lục A: Một Hình Ảnh về Bất Bình Đẳng Sức Khỏe ở Hạt LA	51
Lưu ý về Dữ Liệu:	51
Nguồn Dữ Liệu	51
Phụ Lục B: Tìm Hiểu Tận Gốc	54
Nguồn Dữ Liệu và Lưu Ý	55
Phụ Lục C: Tổng Kết Buổi Lắng Nghe của Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe	57
Tài Liệu Tham Khảo	85



Thư gửi từ Ban Lãnh Đạo Cơ Quan Y Tế

Công bằng là vấn đề quan trọng nhất mà ngày nay cộng đồng chúng ta đang phải đối mặt. 

Là một Cơ Quan Y Tế, vai trò của chúng tôi là đảm bảo mỗi người đều có được nguồn lực và cơ hội cần thiết để đạt được sức khỏe và sự khỏe mạnh tối ưu. Màu da, nơi sinh sống, nơi ra đời, cách biểu lộ giới tính, người quý vị yêu hay quý vị kiếm được bao nhiêu tiền sẽ không thể dự đoán được tình trạng sức khỏe hay ước lượng tuổi  thọ của quý vị. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy rằng những yếu tố này ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe và góp phần tạo nên sự khác biệt mà chúng ta nhận thấy về tình trạng sức khỏe, đặc biệt là bởi chủng tộc và dân tộc, vị trí địa lý và mức thu nhập. Điều này là bất công, không công bằng và có thể tránh được.



Trong năm năm tới, Cơ Quan Y Tế sẽ cùng với các tổ chức khác duy trì những nỗ lực bền vững nhằm làm giảm và loại bỏ sự bất bình đẳng về sức khỏe, góp phần đảm bảo điều kiện sức khỏe công bằng và bình đẳng tại Hạt LA. Điều này bao gồm tập trung vào những nơi mà chúng tôi nhận thấy có những khoảng cách lớn nhất về điều kiện sức khỏe, chẳng hạn như tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, tỷ lệ mắc bệnh lây lan qua đường tình dục và sức khỏe kém do tiếp xúc với các chất thải độc hại. Công việc của chúng tôi là xây dựng chiến lược nhằm gắn kết mọi người vào các hệ thống cố định vốn tạo thuận lợi hơn cho một số cộng đồng và gây bất lợi cho những cộng đồng khác. Các chiến lược này bao gồm: cung cấp thông tin sức khỏe hữu ích và toàn diện có thể phản ánh trải nghiệm sống của mọi người; hỗ trợ việc thay đổi chính sách và hệ thống nhằm đảm bảo phân phối cơ hội và nguồn lực công bằng; tham gia vào các mối quan hệ hợp tác công, tư và cộng đồng để có thể chia sẻ quyền lực và tôn vinh tiếng nói của cộng đồng; và tăng cường năng lực nội tại của chúng tôi để tạo ra một văn hóa bình đẳng và xây dựng sự công bằng về sức khỏe.



Hãy tham gia cùng chúng tôi xây dựng chiến dịch này vì sự công bằng về sức khỏe. Chúng ta có thể cùng nhau đưa Hạt LA trở thành một cộng đồng mà ở đó mọi người đều có được những gì mình cần để phát triển thịnh vượng.



Trân trọng,
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Giới Thiệu và Mục Đích

Công Bằng Sức Khỏe là gì?

Sức khỏe được quyết định bởi điều kiện của cộng đồng nơi chúng ta sinh sống, học tập, làm việc, vui chơi và thờ phụng. Những điều kiện này bao gồm:



		

		Trường học tốt 

		

		Nền kinh tế phát triển mạnh và toàn diện



		

		Khu dân cư an toàn và hỗ trợ

		

		Liên kết xã hội mạnh mẽ



		

		Chăm sóc sức khỏe chất lượng cao

		

		Môi trường bền vững, khỏe mạnh







Công bằng sức khỏe là khi mọi người đều có thể tiếp cận được tới các điều kiện cần thiết để đạt được sức khỏe và thể trạng tối ưu. 



Có rất nhiều cộng đồng tại Hạt LA có điều kiện cộng đồng cho phép thành viên phát triển tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong điều kiện sức khỏe trên toàn Hạt LA, chủ yếu dựa theo khu vực địa lý (địa điểm) và chủng tộc và dân tộc. Tùy vào nơi chúng ta sinh sống và màu da của mỗi người mà chúng ta thường có khả năng tiếp cận với các nguồn lực và cơ hội cho phép chúng ta phát triển tốt và khỏe mạnh nhiều hơn hay ít hơn. Những khác biệt này là kết quả của những chính sách và tập quán trong quá khứ và hiện tại bị ảnh hưởng bởi định kiến, sự phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc có hệ thống. Ngôn ngữ, thu nhập, thiên hướng tình dục, giới tính và giới tính khi sinh ra, năng lực thể chất và tinh thần, và tôn giáo cũng là những yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta do những chính sách và tập quán thiếu công bằng tương tự. 



Sự thiếu công bằng về điều kiện sức khỏe này là bất bình đẳng, thiếu công bằng và có thể tránh được. Cần phải có những nguồn lực và chiến lược để đảm bảo rằng mọi người có được những gì họ cần để khỏe mạnh và phát triển tốt.





Center for Health Equity (Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe) là gì?

Center for Health Equity (Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe) (Trung Tâm) là một sáng kiến của Cơ Quan Y Tế Hạt LA do Sở Y Tế Công Cộng lãnh đạo, hợp tác với các Sở Dịch Vụ Y Tế và Sở Sức Khỏe Tâm Thần. Trung Tâm được ra mắt chính thức vào tháng 10 năm 2017 và nỗ lực nhằm thúc đẩy công bằng chủng tộc, xã hội, kinh tế và môi trường với sự hợp tác cùng các đối tác cam kết của Hạt, các tổ chức địa phương và các thành viên cộng đồng. Trung Tâm sẽ tăng cường các nỗ lực đảm bảo công bằng sức khỏe hiện tại trong cộng đồng và tìm cách để:

· Xác định, thực hiện và phổ biến những thực hành hay nhất về công bằng sức khỏe;

· Kết nối, điều phối và hợp tác trong những công việc liên quan tới công bằng về sức khỏe; và

· Tăng cường khả năng và cam kết tập thể để tạo nên một hạt hòa nhập, công bằng và tôn trọng.





Mục đích của Kế Hoạch Hành Động là gì?

Kế Hoạch Hành Động của Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe hướng tới các hoạt động của Trung Tâm trong sáu năm. Kế hoạch này xác định tầm nhìn của chúng tôi về tương lai và lộ trình của chúng tôi. Năm đầu tiên bao gồm giai đoạn khởi động và sau đó là năm năm triển khai. 



Kế hoạch này nêu lên một tập hợp những ưu tiên chiến lược, mục đích, chiến lược và mục tiêu để tập trung công việc, và là cam kết công khai hướng tới đạt được những mục tiêu đã định về tính công bằng. Chúng tôi kỳ vọng rằng những hoạt động này sẽ nuôi dưỡng văn hóa công bằng sức khỏe và xây dựng một phong trào hướng tới đảm bảo cho mọi người trong hạt có thể đạt được tiềm năng sức khỏe đầy đủ nhất của mình.


Sự Công Bằng: Qua Con Số

Một Hình Ảnh về Bất Bình Đẳng Sức Khỏe ở Hạt LA

Khả năng sống thọ và sống khỏe mạnh không bình đẳng giữa các cá nhân và tỷ lệ ước lượng tuổi thọ khác nhau giữa các cộng đồng. Tại Hạt LA, chủng tộc và dân tộc, giới tính, thiên hướng tình dục, trình trạng kinh tế xã hội và khu dân cư sinh sống của một người giúp xác định được họ sống được bao lâu, rủi ro mắc các bệnh tật, tình trạng sức khỏe thần kinh và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Sự bất bình đẳng về sức khỏe dựa trên những đặc điểm này ảnh hưởng tới sức khỏe và thể trạng chung của toàn hạt, và các nhóm nhất định sẽ phải chịu gánh nặng bất công của sự bất bình đẳng này. Người da màu và những người thuộc cộng đồng thuộc tầng lớp thấp ở Hạt LA thường phải chịu sự khác biệt rõ rệt nhất.

Bất Bình Đẳng Sức khỏe dựa trên Chủng Tộc và Dân Tộc

		Ước Lượng Tuổi Thọ

		

		Tử Vong do Tiểu Đường



		Trung bình, Người Da Đen có khoảng cách về ước lượng tuổi thọ là 6,5 tuổi so với Người Da Trắng.

		

		Người Hawaii và Người Bản Địa các Đảo Thái Bình Dương tử vong do tiểu đường gấp khoảng 4 lần so với tỷ lệ của Người Da Trắng.  



		                         

     80,5 tuổi                 73,9 tuổi

   Người Da Trắng           Người Da Đen

Ước Lượng Tuổi Thọ Khi Sinh

		

		



		

		

		



		Tỷ Lệ Tử Vong ở Trẻ Sơ Sinh

		

		Các Bệnh Lây Lan Qua Đường Tình Dục



		Trẻ em Da Đen có tỷ lệ tỷ vong ở trẻ sơ sinh cao gấp 3 lần so với trẻ em Da Trắng hoặc Châu Á.

		

		Người Da Đen có tỷ lệ mắc bệnh Chlamydia cao gấp 4 lần so với Người Da Trắng và hơn 6 lần so với tỷ lệ của Người Châu Á.



		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		Bệnh Chlamydia

(số ca trên 100.000)

		232

Da Trắng

		153

Châu Á

		1016

Da Đen

		667

NHOPI

		451 Latino

		411

Người Mỹ Ấn/ Alaska Bản Địa



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khó khăn Trong Tiếp Cận Chăm Sóc

		

		Không Có Nguồn Chăm Sóc Thường Xuyên (người lớn từ 18-64 tuổi) 



		Người Latinh có khả năng gặp khó khăn trong việc tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao gấp 2 lần 

so với Người Da Trắng.

		

		Người Mỹ Ấn và Alaska Bản Địa có khả năng không có nguồn chăm sóc sức khỏe thường xuyên cao gấp 2 lần so với Người Da Trắng.



		                

    12,7%                31,2%

   Da Trắng                    Latino

%Người Trưởng Thành Khó Tiếp Cận Chăm Sóc Y Tế khi Cần

		

		



		Màu xám biểu thị nhóm có kết quả tốt nhất ở mỗi vùng, thường là Người Da Trắng. Màu tím đậm nhất là nhóm có kết quả kém nhất. Chúng tôi vẫn sử dụng Người Da Trắng làm nhóm tham chiếu khi Người Châu Á có kết quả tốt hơn hoặc tương tự vì Người Da Trắng thường có kết quả tốt nhất một cách nhất quán, trong khi đó Người Châu Á chỉ đôi khi đạt kết quả tốt nhất, Người Châu Á nói chung và nhiều nhóm nhỏ Châu Á vẫn có khả năng có kết quả kém hơn ở các khía cạnh khác so với Người Da Trắng. Để xem danh sách đầy đủ về nguồn và thông tin, vui lòng tham khảo Phụ Lục A. 





Bất Bình Đẳng Sức khỏe theo Thành Phố và Cộng Đồng

Sức khỏe ở Hạt LA cũng thay đổi tùy thuộc vào nơi người ta sinh sống. Các thành phố và cộng đồng trong toàn hạt có ước lượng tuổi thọ, tỷ lệ sinh, tỷ lệ tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe không đồng đều, trong số các điều kiện sức khỏe và nguồn lực khác cần có để đạt được sức khỏe tối ưu.

		Ước Lượng Tuổi Thọ

Tuổi thọ trung bình trong toàn hạt có thể dao động chênh lệch tới 12 tuổi tùy theo nơi mà chúng ta sinh sống.





		



		Tỷ Lệ Tử Vong ở Trẻ Sơ Sinh

Trẻ ở Lancaster tử vong trước sinh nhật đầu tiên có tỷ lệ cao hơn gấp 5,5 lần so với tỷ lệ này ở Rowland Heights.



		



		Tỷ Lệ Không Được Bảo Hiểm

Tỷ lệ không được bảo hiểm dao động rất lớn giữa các thành phố và cộng đồng trong toàn hạt với mức chênh lệch có thể lên tới 40% 



		



		Những dữ liệu này đều dựa trên mức ước tính cho 86 thành phố và cộng đồng trong Hạt LA. Để xem danh sách đầy đủ về nguồn và thông tin, vui lòng tham khảo Phụ Lục A.

Để biết thêm dữ liệu sức khỏe theo thành phố và cộng đồng, vui lòng truy cập http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp ngày 30 tháng 6 năm 2018 để xem chuỗi Hồ Sơ Thành Phố và Cộng Đồng của DPH cho 86 thành phố và cộng đồng trong Hạt LA.







		Tiêu Điểm: Sức Khỏe còn Khác Biệt Như Thế Nào trong toàn Hạt?

Có một số phương thức khác thể hiện sự bất bình đẳng về sức khỏe trong hạt, chẳng hạn như dựa trên thiên hướng tình dục hoặc nhận diện giới tính của một người. DPH đang làm việc để cải thiện hồ sơ và báo cáo về những dữ liệu dựa trên thiên hướng tình dục hoặc nhận diện giới tính nhằm hiểu rõ hơn về sự bất bình đẳng trong những nhóm này. Dưới đây là những ví dụ về dữ liệu hạn chế của Hạt: 





		 



















Nam quan hệ tình dục với nam (MSM) chiếm 84% tổng số trường hợp chẩn đoán mắc HIV mới trong năm 2014.

		         

















Những người xác định hai giới tính có khả năng gặp nguy cơ bị trầm cảm cao gấp 2 lần so với những người thẳng. 



		

Để xem danh sách đầy đủ về nguồn và thông tin, vui lòng tham khảo Phụ Lục A.










Tìm Hiểu Tận Gốc



Bất bình đẳng về sức khỏe không phải là kết quả từ sự lựa chọn hay hành vi của cá nhân cũng như chúng không xảy ra riêng biệt. Có thể lý giải sức khỏe của khoảng 40% dân số bằng những yếu tố xã hội về sức khỏe, các yếu tố xã hội và kinh tế--chẳng hạn như giáo dục, nhà ở và thu nhập--là những yếu tố quan trọng để tiếp cận nguồn lực và cơ hội cần thiết nhằm đạt được sức khỏe tối ưu.[endnoteRef:1] Kết quả giữa những yếu tố này cho thấy sự bất bình đẳng tương tự. Những người da màu và những cộng đồng thuộc tầng lớp thấp có điều kiện bất lợi hơn về giáo dục, việc làm, thu nhập và hệ thống công lý tội phạm trong Hạt LA. Những điều kiện bất lợi này lần lượt góp phần tạo nên sức khỏe yếu kém. Bản chất gốc rễ của những điều kiện không công bằng này là sự phân biệt đối xử, định kiến và phân biệt chủng tộc có hệ thống gây ảnh hưởng tới cơ hội phát triển của một người.  [1: Tài Liệu Tham Khảo




 Trung Tâm Nghiên Cứu Sức Khỏe Dân Số của Đại học Wisconsin và Tổ Chức Robert Wood Johnson. Bảng Xếp Hạng và Lộ Trình Sức Khỏe của Hạt. [Trực tuyến] 2014. http://www.countyhealthrankings.org/explore-health-rankings/what-and-why-we-rank. ] 




Như một ví dụ về sự bất bình đẳng sâu sắc này, những hình ảnh và đồ thị dưới đây so sánh khả năng có thể có điều kiện bất lợi giữa Người Da Đen với Người Da Trắng về sức khỏe, giáo dục, công lý hình sự và khả năng kinh tế. Các nghiên cứu bổ sung đã cho thấy những khác biệt này không được giải thích bởi khả năng cá nhân, nguồn lực hay giáo dục, mà là kết quả của sự bất công có hệ thống. Những người da màu hoặc thuộc nhóm thiệt thòi cũng chịu gánh nặng nhiều hơn về sự bất công sức khỏe, xã hội và kinh tế. Ở đây chúng tôi nhấn mạnh điều kiện cho các cá nhân Người Da Đen trong hạt bởi vì họ là những người bị ảnh hưởng thường xuyên nhất bởi sự bất công và thường có tình trạng bất lợi nhất. Để biết dữ liệu tương tự cho chủng tộc và dân tộc khác, vui lòng xem Phụ Lục B.

		

Người Da Trắng

		

Người Da Đen

		





		



		8,9% học sinh không tốt nghiệp trung học

		18,4% học sinh không tốt nghiệp trung học

		Học sinh Da Đen có khả năng không tốt nghiệp trung học cao gấp 2 lần so với học sinh Da Trắng.

Những trường học có tỷ lệ học sinh người da màu cao, bao gồm học sinh Người Da Đen, thường ít có khả năng có đủ giáo viên đạt trình độ và các khóa học nghiêm ngặt có thể giúp các em hoàn thành chương trình trung học và bước vào đại học.[endnoteRef:2] [2:  Kucsera, J.V., Siegel-Hawley, G., &Orfield, G. (2015). Chúng ta có bị tách biệt và hài lòng không? Sự tách biệt và bất bình đẳng trong các Trường Học tại Nam California. Urban Education, 50.] 




		214,7 người trưởng thành bị tống giam trên mỗi 100.000

		2.676 người trưởng thành bị tống giam trên mỗi 100.000

		Người Da Đen có tỷ lệ phạm tội cao hơn 12,5 lần.

Dữ liệu cấp Tiểu Bang cho thấy số lượng Người Da Đen bị bắt vì phạm tội nghiêm trọng bị tống giam cao hơn số Người Da Trắng bị bắt vi phạm tội nghiêm trọng[endnoteRef:3] và người phạm tội là nam giới Da Đen thường nhận án tù liên bang trung bình dài hơn so với tội phạm Da Trắng vi phạm tội tương tự.[endnoteRef:4] [3:  Trung Tâm Vị Thành Niên và Tư Pháp Hình Sự (CJCJ). (2016). Các Thực Tiễn Kết Án tại California theo Hạt, Năm 2016. San Francisco, CA: CJCJ (dữ liệu 2015). http://casi.cjcj.org/. ]  [4:  Hội Đồng Kết Án Hoa Kỳ. (Tháng Mười Một 2017). Sự Khác Biệt về Nhân Khẩu Học trong Kết Án: Bản Cập Nhật cho Booker Report 2012. https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-publications/2017/20171114_Demographics.pdf. ] 




		8,1% số trẻ em sống trong đói nghèo

		30,4% số trẻ em sống trong đói nghèo

		Trẻ em Da Đen có khả năng thuộc gia đình có hoàn cảnh dưới nghèo cao gấp gần 4 lần.

Người Da Đen có bằng đại học hoặc cao hơn vẫn có thu nhập trung bình thấp hơn $6 mỗi giờ so với Người Da Trắng có cùng điều kiện[endnoteRef:5] và thậm chí trẻ em Da Đen và Da Trắng lớn lên trong những hộ gia đình tương tự nhau cũng có khoảng cách về thu nhập như người trưởng thành.[endnoteRef:6]  [5:  Chương trình USC về Bình Đẳng Môi Trường & Khu Vực & Chính Sách Liên Kết. (2017) Hồ Sơ Bình Đẳng của Vùng Los Angeles. https://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/EquityProfile_LA_Region_2017_Full_Final_Web.pdf]  [6:  Chetty, R., Hendren, N., Jones, M.R., & Porter, S.R. (Tháng Ba 2018). Chủng Tộc và Cơ Hội Kinh Tế tại Hoa Kỳ: Một Quan Điểm Quốc Tế, Tài Liệu Làm Việc. http://www.equality-of-opportunity.org/assets/documents/race_paper.pdf.] 




		4,9% người trưởng thành thất nghiệp

		10,1% người trưởng thành thất nghiệp

		Người Da Đen có khả năng thất nghiệp cao gấp 2 lần.

Sự bất bình đẳng này vẫn tiếp diễn thậm chí là ở trình độ giáo dục cao hơn. Người Da Đen có bằng đại học hoặc cao hơn vẫn có khả năng thất nghiệp cao hơn Người Da Trắng[endnoteRef:7] và Người Da Đen thường có khả năng bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc về thu nhập hoặc thăng tiến.[endnoteRef:8] [7:  Chương trình USC về Bình Đẳng Môi Trường & Khu Vực & Chính Sách Liên Kết. (2017) Hồ Sơ Bình Đẳng của Vùng Los Angeles. https://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/EquityProfile_LA_Region_2017_Full_Final_Web.pdf. ]  [8:  Tổ Chức Johnson Foundation, Đài Phát Thanh Công Cộng Quốc Gia, & Harvard T.H. Trường Sức Khỏe Cộng Đồng Chan. (Tháng Một 2018). Phân Biệt Đối Xử tại Mỹ: Tổng Kết Cuối Cùng. https://www.rwjf.org/en/library/research/2017/10/discrimination-in-america--experiences-and-views.html. ] 






Chỉ Số Tỷ Lệ Tương Đối Cho Các Biện Pháp Bình Đẳng Về Sức Khỏe, Giáo Dục, Tư Pháp Hình Sự, Phúc Lợi Trẻ Em và Điều Kiện Kinh Tế ở Hạt LA

SỨC KHỎE

GIÁO DỤC



a Để xem danh sách đầy đủ về nguồn và dữ liệu đối với chủng tộc và dân tộc khác, vui lòng tham khảo Phụ Lục B. Dữ liệu và Đồ thị được lấy từ Phương Pháp Tiếp Cận Nước Ngầm được phát triển bởi Viện Nghiên Cứu Bình Đẳng Chủng Tộc và Bayard Love.



Chỉ Số Tỷ Lệ Tương Đối:

 Người Da Trắng luôn luôn bằng 1,0 bởi vì họ là nhóm tham chiếu được so sánh với chính họ.

Giá trị lớn hơn 1 có nghĩa là nhóm chủng tộc/dân tộc kém hơn so với Người Da Trắng ở chỉ số đó.

Giá trị nhỏ hơn 1 có nghĩa là nhóm chủng tộc/dân tộc đó tốt hơn so với Người Da Trắng ở chỉ số đó.








Sứ Mệnh, Tầm Nhìn và Giá Trị

Sứ Mệnh



Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe nỗ lực nhằm thúc đẩy sự công bằng về sức khỏe và công lý về chủng tộc, xã hội, kinh tế và môi trường tại Hạt LA thông qua liên kết cộng đồng và hợp tác, biến đổi và xây dựng năng lực nội bộ và chia sẻ những dữ liệu có thể biến thành hành động để dẫn dắt và hỗ trợ những thay đổi trong chính sách và hệ thống.





Tầm Nhìn

Tất cả mọi người ở Hạt LA đều có nguồn lực và cơ hội cần thiết để đạt được sức khỏe và thể trạng tối ưu trong suốt cuộc đời.





Giá Trị



· Biến đổi thể chế – xây dựng và hỗ trợ khả năng của chương trình nội bộ và nhân viên để tích hợp một lăng kính công bằng về sức khỏe trong công việc và vận hành hàng ngày.

· Nói ra sự thật – chỉ ra sự bất bình đẳng, sử dụng dữ liệu và kể chuyện để xóa đi những câu chuyện sai lệch, nâng cao tiếng nói của người dân và hỗ trợ sự thay đổi.

· Công bằng & Công lý – nỗ lực để làm lại và ngăn ngừa hệ thống, chính sách bất công cùng cách hình thức phân biệt chủng tộc có thể dẫn tới khoảng cách về điều kiện sức khỏe và dẫn tới sức khỏe yếu kém. 

· Chia sẻ quyền lực – trân trọng kinh nghiệm sống và cung cấp cơ hội thực sự cho những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự bất bình đẳng để nêu ra những nguyên nhân cơ bản, đưa ra giải pháp, và xác định hành động (dẫn dắt).

· Hợp tác – kết hợp cùng với các tổ chức địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cơ quan chính phủ, nhà tài trợ và người đưa ra quyết định để xây dựng một chiến dịch về công bằng sức khỏe.

· Minh bạch – giao tiếp cởi mở về các ưu tiên, nguồn lực, rào cản và quá trình đưa ra quyết định với các đối tác cộng đồng.

· Cam kết – liên tục phản ánh và phản hồi tiếng nói của cộng đồng và đảm bảo nguồn lực phù hợp vẫn có sẵn để đạt được mục tiêu.


Nguyên tắc về Công Bằng



Lực Lượng Sức Khỏe Dân Số và Phòng Chống Cộng Đồng Hạt LA được Hội Đồng Giám Sát thành lập vào năm 2015 và hoạt động như một cơ quan tham vấn để nâng cao hiệu quả và những giải pháp hướng tới cộng đồng nhằm tạo ra Hạt LA công bằng và toàn diện hơn. Như là Hội Đồng Tham Vấn của Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe, Lực Lượng này sẽ đưa ra đề xuất về chính sách và thực tiễn nhằm cải thiện sự công bằng sức khỏe trên toàn hạt. 



Vào tháng 2 năm 2018, Lực Lượng đã ban hành một bộ nguyên tắc phản ánh cam kết chung về công lý, công bằng và toàn diện, và vạch ra những ý tưởng cơ bản mà các cơ quan cộng đồng nên thực hiện nhằm thúc đẩy cộng đồng khỏe mạnh, công bằng. Chúng tôi áp dụng những nguyên tắc này và nhiều yếu tố truyền đạt những giá trị, mục tiêu và chiến lược của chúng tôi.





Nguyên Tắc về Công Bằng bao gồm:



Sức Khỏe trong Mọi Chính Sách

Chương trình và nhân viên của Hạt LA sẽ tư vấn, triệu tập và hợp tác trên toàn bộ các sở của Hạt nhằm thực hiện những chiến lược liên ngành, dựa trên bằng chứng và được thông báo để thể hiện trách nhiệm chung cho việc cải thiện tình trạng sức khỏe trong chính sách và quy trình của toàn Hạt.





Toàn Diện

Hiểu được sức mạnh quyền lực vốn có giữa các thể chế và người dân, nhân viên các sở sẽ làm việc chặt chẽ với các thành viên và người đứng đầu cộng đồng nhằm xây dựng quan hệ hợp tác và quy trình thực sự và thể chế hóa cơ hội và nguồn lực cho việc đưa ra quyết định chung trong lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và phân tích mà mọi cư dân của Hạt LA có thể dễ dàng tiếp cận.





Trách Nhiệm Giải Trình

Tất cả các sở sẽ thể chế hóa cơ chế trách nhiệm giải trình sử dụng kế hoạch hành động được định hướng bởi dữ liệu với các bộ chuẩn, tiêu chuẩn và các biện pháp thành công để tăng cường tính minh bạch và đảm bảo rằng sự thay đổi về chương trình và chính sách gây tác động công bằng cho cộng đồng.


Khả Năng Tiếp Cận Dữ Liệu

Các sở sẽ dân chủ hóa việc thu thập và phân tích dữ liệu kịp thời, phân tách và tiếp cận với cộng đồng cụ thể nhằm lập ra kế hoạch động và các biện pháp giải trình nhằm thúc đẩy tính công bằng, đặc biệt là cho các cộng đồng vốn đã chịu nhiều thiệt thòi trong lịch sử, chẳng hạn như Người Châu Á/Người Dân các Đảo Thái Bình Dương, người bản địa, người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, phi giới tính và người dị tính (LGBT), và người nhập cư. Hạt LA sẽ đảm bảo rằng kết quả sẽ xác thực và nâng cao trải nghiệm sống của cư dân đa dạng trong toàn Hạt, đồng thời đảm bảo những tiêu chuẩn cao nhất về việc sử dụng và bảo vệ tính bảo mật.





Nguồn Lực

Hạt LA sẽ chỉ đạo, ưu tiên, và điều phối các khoản đầu tư để thu hẹp sự bất bình đẳng về sức khỏe bằng cách thực hiện các khoản đầu tư mục tiêu trong những cộng đồng có điều kiện sức khỏe kém hơn. Dữ liệu của hạt được sử dụng để chỉ đạo việc cấp kinh phí và sắp xếp nhân viên có tính đến ảnh hưởng của việc thiếu đầu tư trong lịch sử và quy trình thiếu công bằng mà đã liên tục gây ra việc tiếp cận thiếu công bằng tới các nguồn lực và cơ hội chăm sóc sức khỏe ở những cộng đồng có thu thập thấp, cộng đồng người da màu và những nhóm dân số nhất định khác.





Tuyển Dụng Bao Hàm

Hạt LA sẽ áp dụng và chủ động triển khai những chiến lược và công cụ mới có thể loại bỏ hiệu quả những thông lệ thể chế, hệ thống và chính sách liên quan tới quy trình tuyển dụng, đào tạo, ký hợp đồng thầu phụ và lộ trình nghề nghiệp thiếu công bằng và thiên vị cho những nhân viên, nhà thầu, và cơ quan do Hạt tài trợ hiện tại và trong tương lai. 





Ký Hợp Đồng và Mua Hàng

Cơ hội tài trợ của Hạt LA sẽ được sắp xếp nhằm thúc đẩy việc mua hàng tại địa phương cùng các tiêu chuẩn lao động mạnh mẽ. Nỗ lực sẽ được thực hiện nhằm ưu tiên cho những quan hệ hợp tác với Doanh Nghiệp Nhỏ tại địa phương (SBE), Doanh Nghiệp Chưa Được Khai Thác Trong Lịch Sử (HUB), Doanh Nghiệp của Nữ Giới và Người Thiểu Số (MWBE), và Doanh Nghiệp LGBT (LGBTBE) nhằm tạo ra lợi ích cho những cộng đồng thuộc tầng trước đây bị xem nhẹ.


Bảng Chú Giải Thuật Ngữ

Bảng chú giải này là danh sách các thuật ngữ được đề cập đến trong tài liệu này và thường được sử dụng khi thảo luận về công bằng sức khỏe.



Phân Tách Dữ Liệu: Phân tích dữ liệu theo cách thực hiện các nhóm nhỏ.



Công Bằng: Tất cả các nhóm được tiếp cận với nguồn lực và cơ hội cần thiết để cải thiện chất lượng cuộc sống. 



Giới Tính: quan điểm, cảm giác và hành vi mà một văn hóa có liên quan với giới tính sinh học của một người, bao gồm chuẩn mực, vai trò và mối quan hệ xã hội được phân cho đàn ông và phụ nữ.[endnoteRef:9] [9:  Hiệp Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ. Các Định Nghĩa Liên Quan Đến Định Hướng Phát Triển Giới Tính và Sự Đa Dạng Về Giới Tính trong Tài Liệu APA. [Trực tuyến: https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf].; World Health Organization. Giới tính, sự công bằng và quyền con người. [Trực tuyến: http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/]. ] 




Nhận Diện Giới Tính: Trải nghiệm bên trong và cách gọi tên về giới tính của một người, có thể trùng hoặc không trùng với giới tính sinh học của người đó;  cảm nhận bên trong của một người là một người đàn ông, phụ nữ, cả hai hoặc không ai cả.



Công Bằng Sức Khỏe: Mọi người đều được tiếp cận với nguồn lực và cơ hội mà họ cần để đạt được sức khỏe và thể trạng tối ưu.



Sức Khỏe trong Mọi Chính Sách: Một cách tiếp cận đối với việc tạo ra chính sách có thể đảm bảo rằng hậu quả về sức khỏe được cân nhắc khi đưa ra quyết định chính sách đối với các yếu tố kinh tế và xã hội có ảnh hưởng tới sức khỏe.



Bất Bình Đẳng về Sức Khỏe: Sự khác biệt về trình trạng sức khỏe và tỷ lệ tử vong trong một nhóm dân số mang tính hệ thống, có thể tránh được, không công bằng và bất bình đẳng. Những khác biệt này bắt nguồn từ sự bất công về kinh tế và xã hội và là những yếu tố thuộc về điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường trong đó con người sống, làm việc và vui chơi.



Thành Kiến Ngầm Định: Những khuôn mẫu và thành kiến đã biết tự động và vô thức vận động khi tương tác với người khác. Cũng được biết đến với tên gọi thành kiến vô thức. 



Phân Biệt Chủng Tộc: Định kiến, phân biệt đối xử hoặc hận thù một người thuộc một chủng tộc khác với niềm tin rằng chủng tộc của mình là tối thượng hơn; một hệ thống những ưu thế được tạo ra để biện minh cho các bậc thang xã hội, chính trị và kinh tế.



Thiên Hướng Tình Dục: Người mà bạn bị hấp dẫn và muốn có mối quan hệ tình cảm với họ. Thiên hướng tình dục bao gồm đồng tính nam, đồng tính nữ, thẳng, song tính và vô tính.



Các Yếu Tố Xã Hội của Sức Khỏe: Điều kiện trong môi trường nơi mọi người sinh ra, sinh sống, học tập, làm việc, vui chơi, thờ phụng và độ tuổi ảnh hưởng tới sức khỏe, chức năng và tình trạng và rủi ro về chất lượng cuộc sống.[endnoteRef:10] [10:  Con Người Khỏe Mạnh. Các Yếu Tố Xã Hội của Sức Khỏe: [Trực tuyến: https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/social-determinants-of-health.].] 




Tình Trạng Kinh Tế Xã Hội: Vị trí hoặc tầng lớp xã hội của một cá nhân hoặc một nhóm người. Thường được đo lường là sự kết hợp của giáo dục, thu nhập và nghề nghiệp.[endnoteRef:11] Điều kiện kinh tế xã hội có thể bao gồm vấn đề về chất lượng cuộc sống, cơ hội và đặc quyền của con người.[endnoteRef:12] [11:  Hiệp Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ. Tình trạng kinh tế xã hội. [Trực tuyến: http://www.apa.org/topics/socioeconomic-status/].]  [12:  Hiệp Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ. Công Việc, Căng Thẳng và Tình Trạng Sức Khỏe & Kinh Tế Xã Hội. [Trực tuyến: http://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/work-stress-health.aspx].] 



Quá Trình Lập Kế Hoạch

Kế Hoạch Hành Động đã được phát triển và thông báo bởi đánh giá tài liệu chặt chẽ về những báo cáo dữ liệu về công bằng, kế hoạch về công bằng sức khỏe trên khắp cả nước cùng thông tin đầu vào được thu thập từ các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng. Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng bao gồm năm buổi lắng nghe ý kiến cộng đồng diễn ra ở mỗi Quận Giám Sát Hạt LA vào giữa tháng 10 năm 2017 và tháng 2 năm 2018, cùng các cuộc phỏng vấn thông tin quan trọng tiến hành vào tháng 4 năm 2018. Tổng Kết Buổi Lắng Nghe Ý Kiến được đưa vào Phụ Lục C. Một vài nhóm và cá nhân cũng đã xem Kế Hoạch Hành Động và đưa ra đề xuất trước giai đoạn nhận xét của cộng đồng về văn bản.



Trung Tâm coi Kế Hoạch Hành Động là tài liệu sống và cam kết đảm bảo lắng nghe phản hồi của cộng đồng để thúc đẩy công việc. Sau khi phát hành, Trung Tâm sẽ đăng bản thảo của kế hoạch trên trang web của Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe để công chúng nhận xét công khai trong vòng 90 ngày và sẽ tổ chức diễn đàn cộng đồng trên toàn Hạt LA để cho phép thành viên cộng đồng và những thành phần khác đưa ra phản hồi và đề xuất cho những chiến lược đã được lên kế hoạch và cách thức mà Trung Tâm có thể tăng thêm giá trị, nâng tầm công việc hiện tại đang diễn ra trong Hạt và trong các cộng đồng của chúng ta cũng như đưa nhiều điểm cụ thể hơn vào trong mục tiêu. Kế hoạch sẽ được sửa đổi dựa trên dữ liệu đầu vào thu được và được hoàn thành vào tháng 11 năm 2018. Bởi vì kế hoạch này được coi như tài liệu sống nên trong suốt vòng đời của Kế Hoạch Hành Động sẽ diễn ra việc sửa đổi khóa học dựa trên phản hồi của các bên liên quan trong cộng đồng. 





     


Ưu Tiên Chiến Lược

Kế Hoạch Hành Động tổ chức công việc của Trung Tâm theo năm ưu tiên chiến lược. Những ưu tiên chiến lược này sẽ xác định chúng tôi thực hiện công việc trên toàn Cơ Sở Y Tế và Hạt Los Angeles như thế nào để:

· Giải quyết nhu cầu của thành phần dân số bị ảnh hưởng lớn nhất bởi tình trạng kém hơn;

· Tăng cường sự sẵn sàng và năng lực của tổ chức để thu hẹp khoảng cách về tình trạng sức khỏe; và

· Căn chỉnh các nguồn lực của chúng tôi để đảm bảo các cộng đồng của chúng ta đều có quyền tiếp cận bình đẳng với các cơ hội cần thiết để phát triển thịnh vượng. 

Những cơ hội đó được thiết kế để nâng cao chất lượng dịch vụ, việc cung cấp và điều phối, đồng thời giải quyết các điều kiện và chính sách thúc đẩy và duy trì sự bất bình đẳng về sức khỏe. Đến cuối cùng, các ưu tiên sẽ xây dựng được một phong trào và nuôi dưỡng văn hóa hỗ trợ và duy trì sự công bằng về sức khỏe để đảm bảo mọi người và cộng đồng đạt được những điều họ cần để phát triển thịnh vượng.



Năm ưu tiên chiến lược của chúng tôi bao gồm:



		 Thu hẹp/Loại bỏ khoảng cách về tình trạng sức khỏe











		Cung cấp dữ liệu hữu ích và bao hàm













		Hỗ trợ chính sách và thay đổi về hệ thống















		Nuôi dưỡng quan hệ hợp tác công cộng, riêng tư và cộng đồng













		Tăng cường tính sẵn sàng và năng lực của tổ chức



















Như minh họa ở đây, ưu tiên chiến lược bao quát nhất của Trung Tâm là thu hẹp/loại bỏ khoảng cách về điều kiện sức khỏe, trong khi đó bốn ưu tiên còn lại đóng vai trò là khung cơ sở điều chỉnh cách thức hoạt động và hỗ trợ những nỗ lực này trong toàn bộ Cơ Quan Y Tế. Khung này cũng như một lò ấp những ý tưởng mới và thực hành tốt, và thể hiện “bằng chứng khái niệm” để truyền cảm hứng cho những nỗ lực biến đổi trên toàn Hạt với mục tiêu giải quyết bất bình đẳng về sức khỏe trên toàn Hạt.



Mỗi ưu tiên đều gồm có trọng tâm, chiến lược và mục tiêu cụ thể, định hướng cách thức vận hành của Trung Tâm và thúc đẩy các nỗ lực trên toàn Hạt. Những hoạt động này xác định các bước hành động cần thiết để loại bỏ khoảng cách về điều kiện sức khỏe cho các cộng đồng chịu tác động nặng nề nhất thông qua việc thay đổi hệ thống để chúng ta có thể nhận ra tầm nhìn về Hạt LA công bằng hơn và bình đẳng hơn.





Hợp Tác Toàn Hạt



Hạt LA ghi nhận sự bất bình đẳng rõ rệt trên toàn hạt và giữa nhiều cộng đồng liên quan đến điều kiện sức khỏe và các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe. Hiện nay, Hạt có một số sáng kiến tập trung vào một số vấn đề quan trọng. Một vài ví dụ như:



· Sáng Kiến Vô Gia Cư Toàn Hạt có nhiệm vụ làm giảm sự gia tăng của tình trạng vô gia cư và loại bỏ các rào cản về nhà ở, bao gồm trở ngại về quy định và các mô hình bất công về kinh tế và chủng tộc tồn tại từ trước.

· Ban Phát Triển và Chuyển Hướng Thanh Thiếu Niên, một bộ phận của Văn Phòng Chuyển Hướng và Tái Hội Nhập, có nhiệm vụ chuyển hướng thanh thiếu niên khỏi hệ thống tư pháp hình sự. Mục tiêu của tổ chức là làm giảm đáng kể sự liên quan của người trẻ đến hệ thống tư pháp của Hạt Los Angeles: 

· Văn Phòng Bảo Vệ Trẻ Em được chỉ định để đảm bảo sức khỏe và thể trạng của trẻ em và giải quyết các điều kiện xã hội và cấu trúc đóng vai trò như những yếu tố gây thêm căng thẳng cho gia đình và cộng đồng; và

· Sáng Kiến Phụ Nữ và Trẻ Em có nhiệm vụ kiểm tra các vấn đề mang tính hệ thống dẫn đến kết quả bất bình đẳng giới.



Trung Tâm sẽ tham gia và đóng góp vào những tổ chức này cũng như những nỗ lực khác trên toàn Hạt và trong các cộng đồng. 





Các Lĩnh Vực Trọng Tâm 

Trung Tâm cũng dự định đầu tư vào chính năm lĩnh vực trọng tâm ban đầu của chúng tôi. Mỗi lĩnh vực trọng tâm – thuộc về trách nhiệm, sự ảnh hưởng và kiểm soát của Cơ Quan Y Tế –  được thiết kế để hợp tác Hạt với các đối tác cộng đồng nhằm giảm tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe mà chúng ta nhận thấy dựa trên địa điểm sinh sống, chủng tộc hoặc dân tộc, hoặc tình trạng xã hội khác ảnh hưởng bất lợi đến điều kiện sức khỏe. Các lĩnh vực trọng tâm chính sẽ được giải quyết thông qua Kế Hoạch Hành Động cụ thể theo từng sáng kiến và được hỗ trợ bởi hoạt động của Trung Tâm. Khi công việc của Trung tâm tiếp tục phát triển, Trung Tâm có thể xác định và lựa chọn thêm các lĩnh vực trọng tâm khác thông qua quy trình gắn kết cộng đồng trên toàn hạt. 



Các lĩnh vực trọng tâm hiện tại gồm có:



Tỷ Lệ Tử Vong ở Trẻ Sơ Sinh 

		



		Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh là một trong những chỉ số quan trọng nhất về sức khỏe dân số. Được định nghĩa là cái chết của trẻ sơ sinh trước khi đủ một tuổi, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh phản ánh tình trạng sức khỏe của bà mẹ, chất lượng và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cùng các điều kiện kinh tế và xã hội cơ bản có ảnh hưởng lớn đến điều kiện sức khỏe trong cộng đồng. Ngày nay, trẻ sơ sinh Da Đen sinh ra tại Hạt LA có nguy cơ tử vong trước khi đủ một tuổi cao gấp ba lần so với trẻ sơ sinh Da Trắng. Trong năm năm tới, Trung Tâm đặt mục tiêu giảm khoảng cách về tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh xuống còn 30% ở Hạt LA. 





Các Bệnh Lây Lan Qua Đường Tình Dục (STI)

		



		Các ca mắc STI đã liên tục gia tăng trong vòng 5 năm qua. Từ năm 2015 đến năm 2016, đã có sự gia tăng: 

· 4% các ca mắc chlamydia; 

· 27% các ca mắc bệnh lậu; và 

· 16% các ca bệnh giang mai sớm ở Hạt LA. 

Số ca mắc STI xảy ra nhiều hơn ở nam giới có quan hệ tình dục với nam giới (MSM), phụ nữ Da Đen và người chuyển giới. Tỷ lệ mắc STI cũng gia tăng ở người trẻ, và những thanh niên da màu là người bị ảnh hưởng cao hơn. Nếu không được điều trị, STI có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe, bao gồm nguy cơ nhiễm HIV và tử vong ở trẻ sơ sinh cao hơn. Trong năm năm tới, Trung Tâm đặt mục tiêu ngăn ngừa tình trạng trẻ em sinh ra bị mắc bệnh giang mai bẩm sinh ở Hạt LA và giảm tình trạng gia tăng mắc STI trong nhóm MSM, phụ nữ da đen và người chuyển giới.





Công Lý Môi Trường

		



		Công Lý Môi Trường là “sự đối xử công bằng và việc tham gia có ý nghĩa của tất cả mọi người bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hay thu nhập, đối với việc phát triển, thực hiện và thực thi luật, quy định và chính sách về môi trường”.[endnoteRef:13] Phải công nhận rằng sức khỏe của một cộng đồng phụ thuộc phần lớn vào điều kiện của cộng đồng cũng như sự phân phối hợp lý các lợi ích và gánh nặng môi trường. Ở Hạt LA, những người chịu ảnh hưởng lớn hơn do ô nhiễm, các chất độc hại khác và việc sử dụng đất đai yếu kém dẫn đến môi trường không lành mạnh là các cộng đồng có thu nhập thấp và các cộng đồng da màu. Trong năm năm tới, Cơ Quan Y Tế sẽ tập trung vào việc giảm chất thải độc hại từ các ngành công nghiệp nặng trong các khu dân cư. [13:  Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ. Công Lý Môi Trường [Trực tuyến: https://www.epa.gov/environmentaljustice].] 






Khu Vực Y Tế

		 





		Khu Vực Y Tế là sáng kiến toàn hạt của Sở Sức Khỏe Tâm Thần nhằm xây dựng công bằng sức khỏe thông qua việc chăm sóc và hợp tác cộng đồng. Mạng lưới liên minh này đã tập hợp nhiều bên liên quan bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ y tế, hành vi và cộng đồng, các cơ quan cộng đồng, các nhà cung cấp dịch vụ xã hội và các thành viên cộng đồng để lọc ra và cải thiện các hỗ trợ lâm sàng và cộng đồng trong các khu dân cư được chỉ định trên toàn Hạt LA. Mục tiêu là: tăng cường tiếp cận dịch vụ; tăng cường phối hợp chăm sóc giữa các nhà cung cấp lâm sàng và cộng đồng nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc; và cải thiện sức khỏe và thể trạng của dân cư, đặc biệt là những người có nhu cầu sức khỏe phức tạp. Trong vòng năm năm tới, các liên minh Khu Vực Y Tế sẽ tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa mạng lưới hiện có để cải thiện sự phối hợp, hợp tác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm hỗ trợ sức khỏe tổng thể và thể trạng của cư dân[endnoteRef:14] cũng như giải quyết sự bất bình đẳng về sức khỏe đang tồn tại được thành viên cộng đồng ở mỗi Khu Vực Y Tế  ưu tiên.  [14:  Sở Y Tế Công Cộng. Khu Vực Y Tế: (sửa đổi tháng 4 năm 2016). Bộ Công Cụ dành cho Nhà Cung Cấp Phân Phối Dịch Vụ. [Trực tuyến tại: http://file.lacounty.gov/SDSInter/dmh/242989_HNToolkit-April2016revision.pdf.] 
Tất cả các biểu tượng được cung cấp bởi thenounproject.com ] 








Viện Hòa Nhập và Đáp Ứng Văn Hóa và Ngôn Ngữ (ICLIR)

		



		Sứ mệnh của ICLIR là tạo ra các lộ trình về văn hóa và ngôn ngữ phù hợp để giải quyết các khoảng cách trong việc cung cấp dịch vụ và nâng cao khả năng của Cơ Quan Y Tế nhằm đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng trong Hạt LA. Những cộng đồng này gồm những cá nhân có nền tảng văn hóa khác nhau liên quan đến chủng tộc/dân tộc, nguồn gốc quốc gia, ngôn ngữ, thiên hướng tình dục và biểu lộ giới tính, tình trạng kinh tế xã hội, khả năng thể chất và tinh thần và niềm tin tâm linh và tôn giáo. Mô hình của Viện bao gồm có bốn phạm vi:  (1) Thiết lập cơ sở hạ tầng được đặc trưng là sự hợp tác công bằng giữa Cơ Quan Y Tế để đáp ứng nhu cầu văn hóa và ngôn ngữ mà Trung Tâm đã xác định; (2) Phát triển các hoạt động đào tạo có liên quan đến năng lực văn hóa và đào tạo nhân viên; (3) Thực hiện các cơ chế liên lạc nội bộ và liên ngành cùng sự tham gia của các bên liên quan; và (4) Tạo kho tài nguyên ảo về năng lực văn hóa, công bằng sức khỏe và sự bất bình đẳng. 

ICLIR cam kết cải thiện chất lượng các dịch vụ có đủ khả năng về văn hóa và ngôn ngữ của Cơ Quan Y Tế, lấp đầy khoảng trống trong cung cấp dịch vụ, thực hiện các hoạt động sau khi đánh giá nhu cầu, sử dụng dữ liệu để xác định và đánh giá hiệu quả của các can thiệp đồng thời xây dựng trách nhiệm liên ngành để chia sẻ tài nguyên. Trong năm năm tới, ICLIR sẽ hợp tác với cộng đồng, các nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức cộng đồng để tăng cường hiểu biết và khả năng của nhân viên của Cơ Quan Y Tế nhằm giải quyết sự bất bình đẳng về sức khỏe, với mục tiêu giảm/loại bỏ bất bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ.










Kế Hoạch Hành Động

Kế hoạch này là một lời kêu gọi hành động với kỳ vọng phát triển một phong trào nâng cao công bằng sức khỏe tại Hạt LA. Như với mọi phong trào khác, động lực của phong trào này là nguyện vọng thay đổi hiện trạng.

Điều này không hề dễ dàng.

Phong trào của chúng tôi đòi hỏi sự hợp tác giữa Hạt và các bên liên quan trong cộng đồng trên mọi lĩnh vực cũng như phải luôn luôn giữ vững nỗ lực. Phong trào đòi hỏi cam kết chung, hành động mạnh mẽ và trách nhiệm của tất cả chúng ta.

Để thành công, chúng ta cần sát cánh lại như những cộng sự và đối tác nhằm thu hẹp khoảng cách trong tình trạng sức khỏe có ảnh hưởng đến cộng đồng bị thiệt thòi nhất của chúng ta. Chúng ta cần khả năng lãnh đạo, đổi mới và trí tưởng tượng để nhận thấy tầm nhìn CHUNG hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn.



Hãy tham gia phong trào. 


Chúng Tôi Nhận Thấy Được Điều Kiện Sức Khỏe Công Bằng và Bình Đẳng



“Điều quan trọng là chúng ta tạo ra những chính sách thúc đẩy công bằng sức khỏe bởi vì mọi người ở Hạt Los Angeles nên có cơ hội để đạt được sức khỏe tối ưu, không phân biệt chủng tộc, giới tính, thu nhập, khu vực địa lý và các yếu tố khác”. 

– Mark Ridley Thomas, Giám Sát Viên Hạt Los Angeles, 

Quận Hai

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe sẽ ưu tiên các lĩnh vực trọng tâm chủ chốt để thúc đẩy những can thiệp có mục tiêu và đảm bảo khoản đầu tư lớn hơn trong năm năm tới nhằm giảm thiểu–với nguyện vọng có thể loại bỏ được toàn bộ–sự bất bình đẳng mà chúng tôi nhận thấy ở tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, tỷ lệ mắc các bệnh lây lan qua đường tình dục (STI) và tiếp xúc với các thảm họa môi trường trong những cộng đồng có thu nhập thấp và cộng đồng người da màu. 




Thu Hẹp/Loại Bỏ Khoảng Cách về Điều kiện Sức khỏe

Nhiệm vụ của Cơ Quan Y Tế là nhằm cải thiện sức khỏe và thể trạng của LA. Người dân của hạt thông qua việc cung cấp các dịch vụ, chương trình và chính sách tích hợp, toàn diện, phù hợp về văn hóa thúc đẩy con người khỏe mạnh sống trong những cộng đồng khỏe mạnh. Mỗi ngày, các sở của chúng tôi đều làm việc miệt mài nhằm cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và dân số của các thành viên trong cộng đồng và của toàn hạt. Đồng thời, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận thấy sự bất bình đẳng về sức khỏe theo chủng tộc và dân tộc, địa lý, nhận diện giới tính, thiên hướng tình dục và/hoặc các yếu tố kinh tế xã hội. Trung Tâm sẽ điều chỉnh lại năng lực, trọng tâm và cam kết nhằm làm giảm sự bất công mà chúng tôi vẫn còn nhận thấy ở những lĩnh vực quan trọng như tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, tỷ lệ STI và tiếp xúc với các chất độc hại phối hợp cùng với các lãnh đạo các lĩnh vực trọng tâm của Cơ Quan Y Tế, các chuyên gia trong lĩnh vực và các bên liên ngành.



		TRỌNG TÂM 1: THU HẸP KHOẢNG CÁCH VỀ TỶ LỆ TỬ VONG Ở TRẺ SƠ SINH GIỮA TRẺ EM DA TRẮNG VÀ TRẺ EM DA ĐEN/MỸ PHI XUỐNG 30% TẠI HẠT LA



		Chiến lược 1: Giảm căng thẳng kinh niên trong cuộc sống của phụ nữ.





		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 30 tháng 9 năm 2018, thành lập Văn Phòng Phòng Chống Bạo Lực. Văn Phòng sẽ hợp tác với các chương trình chu sinh để xác định và giải quyết vấn đề tiếp xúc với bạo lực trong thời kỳ mang thai và sau đó. 



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, nâng cao nhận thức về nguyên nhân của sự mất cân bằng về tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giữa trẻ em Da Trắng và trẻ em Da Đen/ Mỹ Phi tại Hạt LA và thúc đẩy hành động.



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, đảm bảo phụ nữ mang thai nhưng không có nhà ở ổn định, được ưu tiên về nhà ở tạm, an toàn.



		Mục tiêu 4

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, tăng cường việc tham gia Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động bằng cách liên hệ với tất cả cư dân hạt đủ điều kiện. Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động được chứng minh là làm giảm tỷ lệ sinh con gặp bất lợi.








		Chiến lược 2: Ngăn phát triển căng thẳng xã hội thành căng thẳng tâm lý.





		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, mở rộng mô hình thăm nhà và hỗ trợ tại nhà nhằm đảm bảo ngày càng nhiều phụ nữ được tiếp cận với hỗ trợ trong thời kỳ mang thai và sau khi sinh hơn.



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, đào tạo nhân viên trong chương trình ghé thăm nhà để giúp đỡ phụ nữ có dấu hiệu căng thẳng và phát triển chiến lược để giải quyết vấn đề bằng cách kết nối với hỗ trợ xã hội và áp dụng kỹ thuật tự chăm sóc.



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, hỗ trợ những chương trình hiện tại để cung cấp thông tin cho phụ nữ về đăng ký cử tri và những cơ hội tại địa phương để hoạt động tích cực tại các sự kiện cộng đồng.



		Mục tiêu 4

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, giải quyết vấn đề tách biệt xã hội ở phụ nữ mang thai bằng cách thúc đẩy chăm sóc tiền thai sản, cung cấp hỗ trợ phụ nữ với phụ nữ trong thời kỳ mang thai và sau đó.



		Chiến lược 3: Can thiệp sớm nhất có thể trước khi căng thẳng gây ảnh hưởng tới sức khỏe.





		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, đào tạo người đến thăm nhà và các phụ tá phòng khám về những can thiệp sức khỏe thần kinh phòng ngừa và dựa trên bằng chứng và việc tiến hành tư vấn sức khỏe tâm thần nâng cao cho các nhà cung cấp dịch vụ chu sinh trên toàn hạt.



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, tiến hành thăm dò One Key Question© (OKQ) để đảm bảo rằng phụ nữ được sàng lọc trước khi dự định mang khai trong mỗi lần chăm sóc tại nhà để khuyến khích việc lập kế hoạch tốt hơn cho sức khỏe thai sản hoặc giúp phụ nữ lựa chọn phương án kế hoạch hóa gia đình phù hợp dựa trên phản hồi của họ.



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, tăng cường công tác phòng chống hút thuốc lá trong trường học, sàng lọc và giới thiệu tới các chương trình cai nghiện ở tất cả các phòng khám của hạt cho phụ nữ nhằm giảm rủi ro về điều kiện sức khỏe không tốt do hút thuốc.



		Mục tiêu 4

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, tăng cường hợp tác giữa các nhà cung cấp dịch vụ lâm sàng và các dịch vụ do tiểu bang tài trợ dành cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt.



		Mục tiêu 5

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, tiêu chuẩn hóa việc sử dụng can thiệp y khoa mà có thể ngăn ngừa sinh non cho phụ nữ có nguy cơ, bao gồm việc sử dụng progesterone để ngăn ngừa chuyển dạ và sử dụng aspirin cho em bé để ngăn ngừa tiền sản giật và sinh non trong toàn hạt.







		TRỌNG TÂM 2: GIẢM CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ TỶ LỆ MẮC STD Ở HẠT LOS ANGELES TRONG TOÀN DÂN SỐ BỊ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC VÀ THIẾU CÔNG BẰNG. ĐIỀU NÀY BAO GỒM VIỆC NGĂN NGỪA MỌI TRƯỜNG HỢP MẮC GIANG MAI BẨM SINH



		Chiến lược 1: Cải thiện việc phát hiện sớm các trường hợp mắc STI thông qua việc sàng lọc nhóm dân số có nguy cơ mắc bệnh (thanh niên từ 12-24 tuổi, phụ nữ trong độ tuổi sinh nở, nam giới quan hệ tình dục với nam giới, và nhóm dân số bị bắt giam).



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, thiết lập bộ chuẩn về tỷ lệ sàng lọc STI cho các nhóm dân số mục tiêu (theo chủng tộc/dân tộc) và đánh giá phương pháp trong Bộ Thông Tin và Dữ Liệu Chăm Sóc Sức Khỏe Hiệu Quả (HEDIS) tuân thủ việc sàng lọc đối với Chlamydia trachomatis (CT). 



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, cải thiện tỷ lệ sàng lọc STI ở tất cả phụ nữ, đặc biệt là nhóm phụ nữ có nguy cơ cao (BD), phụ nữ trong độ tuổi sinh con và tất cả phụ nữ đang mang thai.



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, cải thiện tỷ lệ sàng lọc cho tất cả mọi người đang trong độ tuổi phát triển tình dục từ 12 – 24 tuổi. 



		Mục tiêu 4

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, tăng tỷ lệ sàng lọc STI tại các phòng khám phục vụ những người dương tính với HIV. 



		Mục tiêu 5

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, cải thiện tỷ lệ sàng lọc GC và CT ngoài bộ phận sinh dục cho nam giới có quan hệ tình dục với nam giới và người chuyển giới để tránh bỏ sót trong chẩn đoán khi chỉ một giới được sàng lọc.



		Chiến lược 2: Gián đoạn quá trình truyền bệnh thông qua điều trị phù hợp cho người bị mắc và bạn tình.



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, cải thiện kết quả điều trị cho mọi phụ nữ, đặc biệt là đối tượng phụ nữ thuộc nhóm dân số có rủi ro cao, bao gồm những người có nguy cơ cao mắc giang mai bẩm sinh. 



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, cải thiện kết quả điều trị ở những người đang trong độ tuổi phát triển tình dục từ 12-24 tuổi. 



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, cải thiện kết quả điều trị cho những cá nhân bị bắt giam.



		Mục tiêu 4

		 Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, tăng cường điều trị cho bạn tình bị người bệnh lây truyền (PDPT) trong điều trị chlamydia (CT) và bệnh lậu (GC).



		Chiến lược 3: Giáo dục cho người tiêu dùng và cộng đồng nhằm tăng nhận thức và trao quyền cho mọi người để đưa ra quyết định bảo vệ sức khỏe.



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, hỗ trợ Chương Trình Phát Triển Thanh Niên ở nam Los Angeles.



		Mục tiêu 2

		ĐẾN TRƯỚC ngày 31 tháng 12 năm 2018, tăng cường mức độ nhận thức về STI ở đối tượng nam giới quan hệ tình dục với nam giới, nam và nữ chuyển giới, phụ nữ hợp giới thông qua sự tham gia của cộng đồng và truyền thông xã hội.



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, tăng cường mức độ nhận thức về STI ở đối tượng thanh thiếu niên.



		Chiến lược 4: Xây dựng các chính sách hiệu quả để tác động hành vi của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.





		Mục tiêu 1

		Tới ngày 31 Tháng Một, 2019, bắt đầu làm việc với các công ty bảo hiểm nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm đối với sàng lọc ngoài bộ phận sinh dục cho GC và CT và sàng lọc STI thường xuyên hơn. 



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, tăng nguồn tài trợ cho việc phòng chống STI và kiểm soát để hỗ trợ cho công việc cần thiết nhằm giảm tỷ lệ mắc STI trong toàn hạt.







		TRỌNG TÂM 3: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG ĐỂ TRAO QUYỀN CHO CỘNG ĐỒNG, TĂNG CƯỜNG THỰC THI LUẬT ĐỊNH, GIẢM KHÍ THẢI ĐỘC HẠI VÀ CẢI THIỆN TRÌNH TRẠNG SỨC KHỎE.



		Chiến lược 1:  Tăng cường những nỗ lực phòng chống sức khỏe môi trường trong Hạt.





		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, tham gia và hợp tác cùng với thành viên cộng đồng, đặc biệt là trong các khu vực ưu tiên, thực hiện những nỗ lực để giải quyết những hiểm họa về môi trường trong hoặc gần khu vực dân cư.



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, thúc đẩy việc thực thi có ý nghĩa và kịp thời các quy định hiện hành, đặc biệt là trong những cộng đồng phải chịu tác động nặng nề nhất với nhiều nguồn ô nhiễm.



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, phát triển và hỗ trợ những cách thức tiếp cận bằng chính sách tập trung vào việc bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu nguy cơ.



		Chiến lược 2:  Đảm bảo rằng Hạt có sự chuẩn bị đầy đủ để phản ứng trước các tình huống khẩn cấp về môi trường.



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 30 tháng 3 năm 2019, tăng cường sự phối hợp và đào tạo giữa các cơ quan nội Hạt để có phản ứng và hành động phục hồi môi trường hiệu quả.



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, xây dựng hoạt động ứng phó bền vững có sự linh hoạt trong việc chuyển đổi sang mô hình khẩn cấp khi phát sinh các mối đe dọa.



		Chiến lược 3:  Tăng khả năng quản lý và đánh giá điều kiện môi trường và sức khỏe ở những cộng đồng ưu tiên để hỗ trợ cả những nỗ lực phòng chống và phản ứng.



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, mở rộng quản lý, đánh giá và báo cáo điều kiện sức khỏe ở những cộng đồng ưu tiên (cộng đồng dân cư đang phải tiếp xúc với chất độc nguy hiểm). 



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, mở rộng việc giảm sát điều kiện môi trường tại những cộng đồng ưu tiên nhằm đảm bảo tuân thủ luật môi trường hiện hành và đánh giá tình trạng ở những khu vực có mức độ ô nhiễm lớn.







		TRỌNG TÂM 4: TĂNG CƯỜNG VÀ MỞ RỘNG KHU VỰC Y TẾ ĐỂ CẢI THIỆN VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC YẾU TỐ XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH ĐẾN SỨC KHỎE



		Chiến lược 1:  Tăng cường và hỗ trợ mối quan hệ hợp tác và các cách tiếp cận định hướng cộng đồng nhằm nâng cao sức khỏe và thể chất của dân cư trong khu vực





		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, hợp tác với các nhà lãnh đạo Khu Vực Y Tế để phát triển mô hình giúp cải thiện sức khỏe bằng cách giải quyết những nhu cầu chưa được đáp ứng của cộng đồng và đảm bảo có sự hiện diện của nhân viên Cơ Quan Y Tế ở mọi Liên Minh Khu Vực Y Tế như là đối tác được cam kết đầy đủ của Cơ Quan Y Tế.








Chúng Tôi Nhận Thấy Được Dữ Liệu Công Bằng Sức Khỏe Toàn Diện, Hữu Ích và Có Thể Tiếp Cận



“Khi chúng tôi nói những ra con số, chúng tôi nhìn thấy những gương mặt”. 

– Tiffany Romo, Chuyên Gia Công Bằng Sức Khỏe, Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe thuộc Sở Y Tế Cộng Đồng

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng dữ liệu được thu thập, phân tích và chia sẻ theo cách coi trọng kinh nghiệm sống, cho phép phân tách và thu thập tốt hơn dữ liệu trong toàn bộ những cộng đồng thiệt thòi nhất trong lịch sử, và cho phép cộng đồng sử dụng dữ liệu để truyền cảm hứng cho việc thay đổi chính sách và hành động liên ngành.


Cung Cấp Dữ Liệu Công Bằng Sức Khỏe Toàn Diện và Hữu Ích

DPH có trách nhiệm quản lý sức khỏe của người dân trong hạt. Điều này bao gồm việc nhận diện sự bất bình đẳng về sức khỏe cho nhóm có rủi ro lớn nhất dễ có điều kiện sức khỏe bất lợi và đưa ra đề xuất để giảm bất bình đẳng. Các chương trình của Cơ Quan Y Tế đã có những bước cải thiện trong việc thu thập và báo cáo dữ liệu sức khỏe ở những cộng đồng bị thiệt thòi trong hạt, bao gồm việc phân tách dữ liệu cho Người Châu Á và Người Hawaii Bản Địa và Người Các Đảo Thái Bình Dương Khác, và thu thập dữ liệu về thiên hướng tình dục và nhận diện giới tính. Thông qua đánh giá tác động tới sức khỏe (HIA), DPH đã cung cấp các nghiên cứu và dữ liệu nhằm định hướng hoạch định chính sách về nhà ở, giao thông vận tải và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, các chương trình vẫn còn gặp nhiều hạn chế trong việc thu thập và báo cáo dữ liệu theo những cách có thể nâng cao tiếng nói của cộng đồng, báo cáo dữ liệu theo chuỗi nhiều cộng đồng và giúp kết nối tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe với sự bất bình đẳng về xã hội, chủng tộc, kinh tế và địa lý. Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe nhận thấy được dữ liệu và văn hóa báo cáo trong Cơ Quan Y Tế cung cấp kinh nghiệm sống cộng đồng, nắm bắt dữ liệu cho các cộng đồng thường xuyên bị bỏ sót nhất, và chia sẻ dữ liệu trên các lĩnh vực nhằm làm giảm sự bất bình đẳng.



		TRỌNG TÂM 1: ĐẢM BẢO DỮ LIỆU CÔNG BẰNG SỨC KHỎE NÊU BẬT ĐƯỢC KINH NGHIỆM SỐNG VÀ CÓ THỂ TIẾP CẬN VỚI CỘNG ĐỒNG



		Chiến lược 1: Tích hợp các trải nghiệm cộng đồng và các ưu tiên trong việc thu thập, báo cáo và phổ biến dữ liệu.



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, thúc đẩy việc sử dụng bài văn ngắn và lời kể chuyện cá nhân trong các loại tài liệu để làm nổi bật và chia sẻ kinh nghiệm sống của những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sức khỏe yếu.



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 30 tháng 3 năm 2019, tiến hành một cuộc họp Ban Tư Vấn Dữ Liệu liên ngành đặc biệt bao gồm các tổ chức và cư dân từ cộng đồng trong Hạt LA có điều kiện sức khỏe kém thiếu đồng đều nhằm cung cấp đầu vào cho sự phát triển và kết nối những dữ liệu chính, báo cáo và tài liệu giáo dục của Cơ Quan Y Tế để đảm bảo tính toàn diện và đại diện. 



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, thiết lập chỉ số và thông số công bằng sức khỏe mà Cơ Quan Y Tế sẽ thường xuyên theo dõi và báo cáo dựa trên những bên liên quan và những ưu tiên về thành viên trong cộng đồng.







		Mục tiêu 4

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, thúc đẩy các mối quan hệ có ý nghĩa với các tổ chức cộng đồng và người dân trong mọi giai đoạn của quá trình nghiên cứu bằng cách tăng khả năng thực hiện nghiên cứu dựa trên sự tham gia của cộng đồng (CBPR) thông qua việc phát triển bộ công cụ và hỗ trợ kỹ thuật. 







		TRỌNG TÂM 2: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU THẬP, PHÂN TÍCH VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU CÓ KHẢ NĂNG ĐO LƯỜNG VÀ GIẢI THÍCH VAI TRÒ CỦA SỰ BẤT BÌNH ĐẲNG VỀ XÃ HỘI, CHỦNG TỘC, KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG VÀ KHU VỰC ĐỊA LÝ



		Chiến lược 1: Cải thiện chất lượng, thu thập và phân tách dữ liệu để tăng tính đại diện của cộng đồng bị thiệt thòi và nhận thức về sự phân phối bất bình đẳng các nguồn lực có liên quan đến điều kiện sức khỏe.  



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, xác định được các biện pháp tốt nhất để thu thập dữ liệu toàn diện nhằm đảm bảo thông tin có sẵn mô tả được kinh nghiệm và điều kiện sức khỏe của nhóm cộng đồng/dân số không được trình bày.



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 31 tháng 3 năm 2020, đảm bảo rằng các báo cáo mô tả điều kiện sức khỏe của người dân thu thập được và bao gồm thông tin về những yếu tố có ảnh hưởng tới điều kiện sức khỏe.



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, tăng khả năng tiếp cận dữ liệu theo chủng tộc và dân tộc, tuổi tác, nhận diện giới tính, thiên hướng tình dục, khu vực địa lý và/hoặc các yếu tố kinh tế xã hội bằng cách xây dựng khả năng thu thập, phân tách và báo cáo dữ liệu từ những nhóm dân số này của Cơ Quan Y Tế. 



		Chiến lược 2: Đảm bảo rằng các nhóm cộng đồng được tiếp cận với thông tin mô tả vai trò của sự bất bình đẳng về chủng tộc, xã hội, kinh tế, môi trường và khu vực địa lý đối với điều kiện sức khỏe



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, phát hành hồ sơ Sức Khỏe Cộng Đồng và 86 Thành Phố, mô tả tình trạng sức khỏe, xã hội, kinh tế, giáo dục và môi trường tại các thành phố và cộng đồng trong toàn hạt để thể hiện tốt hơn với các bên liên quan và thành viên cộng đồng. Các báo cáo sẽ có thể tiếp cận được từ một trang web tương tác cho phép người dân sử dụng tệp dữ liệu để tạo báo cáo của chính mình. 



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, cung cấp hỗ trợ cho các tổ chức cộng đồng để tùy chỉnh dữ liệu nhằm giải quyết tốt hơn nhu cầu tại địa phương của họ.



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, hợp tác với các tổ chức cộng đồng để đánh giá khả năng của họ nhằm thu thập dữ liệu hỗ trợ cho các thay đổi về chính sách, hệ thống và thực tiễn.







		TRỌNG TÂM 3: HUY ĐỘNG DỮ LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU ĐỂ THÔNG BÁO VỀ QUÁ TRÌNH ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH CHO CÁC NGÀNH



		Chiến lược 1: Sử dụng dữ liệu nhằm tăng nhận thức về mối liên hệ giữa sự bất công về sức khỏe và sự bất công trong các hệ thống khác ở các sở của Hạt và các cơ quan địa phương.



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 28 tháng 2 năm 2019, thực hiện một cuộc đánh giá tác động sức khỏe về những tác động sức khỏe và công bằng của quy định về cần sa được đề xuất để đảm bảo thực hiện chính sách công bằng.



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, hợp tác với Ban Tư Vấn Dữ Liệu để xác định chủ đề cho 3 đánh giá tác động sức khỏe bổ sung. 



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, tham gia trao đổi dữ liệu cho phép chia sẻ những dữ liệu bất định giữa các sở trong hạt và các đối tác cộng đồng nhằm xác định những yếu tố cơ bản góp phần vào sự bất bình đẳng trong thực tế; thông tin này có thể được sử dụng để hỗ trợ những nỗ lực vận động cho sự thay đổi.



		Mục tiêu 4

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, đảm bảo rằng các chương trình của cơ quan y tế có khả năng chia sẻ thông tin với những người đưa ra quyết định, những người ủng hộ và các tổ chức cộng đồng trong Hạt LA nhằm thúc đẩy những nỗ lực để đạt được công bằng sức khỏe. 








Chúng Tôi Nhận Thấy Được Sự Thay Đổi Trong Chính Sách và Hệ Thống đối với Việc Phân Phối Cơ Hội và Nguồn Lực Công Bằng



“Một cơn thủy triều không nâng tất cả các con thuyền. Việc quan trọng là cần đầu tư ở những nơi mà chúng ta thấy được nhu cầu cao nhất nhằm đảm bảo mọi người đều có cơ hội bình đẳng để phát triển”. 



· John Kim, Giám Đốc Điều Hành, Advancement Project California

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe sẽ giúp chính sách và hệ thống lớn nhất thay đổi trên tất cả các yếu tố xã hội có tính quyết định có thể dẫn tới việc phân phối không bình đẳng cơ hội và nguồn lực cần thiết cho sức khỏe. Trung Tâm sẽ xây dựng năng lực để giải quyết những bất công xã hội và chủng tộc chính gây ra bất bình đẳng về sức khỏe và phát triển các mối quan hệ hợp tác để nâng cao công bằng sức khỏe trong mọi chính sách.




Hỗ Trợ Chính Sách và Thay Đổi Hệ Thống

Bất bình đẳng về sức khỏe ở Hạt LA không tự xảy ra. Bất bình đẳng về sức khỏe thường phản ánh sự bất bình đẳng trong các hệ thống khác, chẳng hạn như giáo dục, nghề nghiệp và nhà ở, từ đó có thể ảnh hưởng tới cơ hội của một người để có được sức khỏe và thể trạng tối ưu. Thúc đẩy công bằng về sức khỏe thường yêu cầu phát triển sự hợp tác mạnh mẽ liên ngành để cùng hoạt động trong một tầm nhìn chung về cơ hội và nguồn lực bình đẳng cho tất cả mọi người. Trong những năm gần đây, các chương trình về sức khỏe đang hợp tác nhiều hơn với các ngành về y tế phi truyền thống để đảm bảo rằng các nhà hoạch định chính sách và những người đưa ra quyết định trong hội đồng sẽ được biết về những hệ quả sức khỏe từ các quyết định của họ. Chẳng hạn, các chương trình đã tăng cường hợp tác với các đối tác cộng đồng và các cơ quan khác để đạt được thay đổi lớn về chính sách với sức khỏe và thể chất về môi trường, nhà ở, và giáo dục. Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe nhận thấy được những hoạt động chính sách trong Cơ Quan Y Tế đặc trưng bởi cách nhìn nhận Sức Khỏe trong Mọi Chính Sách và mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ sẽ giúp thúc đẩy các chính sách táo bạo cho công bằng chủng tộc, xã hội và sức khỏe trong toàn hạt.



		TRỌNG TÂM 1: THAY ĐỔI NĂNG LỰC, VĂN HÓA VÀ THỰC TIỄN CỦA CƠ QUAN Y TẾ NHẰM THÚC ĐẨY CÁCH NHÌN NHẬN SỨC KHỎE TRONG MỌI CHÍNH SÁCH



		Chiến lược 1: Giúp tăng cường khả năng của chương trình để áp dụng cách nhìn nhận Sức Khỏe trong Mọi Chính Sách trong các nỗ lực thay đổi về chính sách và hệ thống.



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, hợp tác với các tổ chức cộng đồng để theo đuổi các chính sách nhằm giải quyết sự bất bình đẳng cơ bản ở các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe.



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, đào tạo nhân viên chính sách của Cơ Quan Y Tế về cách thức tích hợp phương pháp tiếp cận Sức Khỏe trong Mọi Chính Sách vào việc phân tích và ưu tiên chính sách. 



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, đảm bảo áp dụng một phân tích công bằng sức khỏe cho mọi hạng mục pháp lý mà Cơ Quan Y Tế quan tâm. 



		Mục tiêu 4

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, phát triển một bộ dụng dụ phân tích công bằng sức khỏe để nhân viên cơ quan và đối tác cộng đồng có thể sử dụng để đánh giá tác động của sự công bằng tiềm ẩn đối với các chính sách liên bang, tiểu bang và địa phương được đề xuất.







		TRỌNG TÂM 2: HỢP TÁC VỚI CÁC NGÀNH KHÁC VÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ NHẰM HỖ TRỢ CHO NHỮNG CHÍNH SÁCH TÁO BẠO, CÓ THỂ THÚC ĐẨY CÔNG BẰNG VỀ SỨC KHỎE, VÀ CHỦNG TỘC VÀ XÃ HỘI



		Chiến lược 1: Tăng cường hợp tác với các tổ chức cơ sở và các phong trào công bằng xã hội đang thúc đẩy mạnh mẽ những chính sách định hướng đến sự bất bình đẳng làm giảm sự chênh lệch về sức khỏe.



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, đảm bảo thành lập các tổ chức cơ sở được bao gồm trong quy trình ưu tiên theo chính sách của DPH và được giới thiệu trong các nhóm chính sách nhằm thúc đẩy các ưu tiên chính sách địa phương và tiểu bang hàng năm được xác định. 



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, đánh giá các chiến dịch và phong trào công bằng xã hội ở địa phương và tiểu bang phù hợp với một lịch trình về công bằng sức khỏe. 



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, đánh giá sự tham gia của Cơ Quan Y Tế với các tổ chức cơ sở và các phong trào công bằng xã hội trong nỗ lực thay đổi chính sách và kết nối với các tổ chức cơ sở gây ảnh hưởng tới việc thay đổi chính sách có liên quan tới cơ quan y tế và các ưu tiên của trung tâm. 



		Mục tiêu 4

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, xác định các chiến lược hỗ trợ những nỗ lực của cộng đồng dẫn tới thay đổi chính sách cải thiện sức khỏe; có thể bao gồm việc chia sẻ nguồn lực và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. 



		Chiến lược 2: Theo đuổi các ưu tiên chính sách chung để hợp tác làm giảm sự bất bình đẳng về chủng tộc, xã hội và sức khỏe.



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, hỗ trợ những chính sách của tiểu bang và tại địa phương trong toàn bộ các ngành, từ đó gia tăng nguồn lực cho cộng đồng và các nhóm trong Hạt LA đang phải chịu gánh nặng nặng nề nhất về sự bất bình đẳng. 








Chúng Tôi Nhận Thấy Được Sự Hợp Tác Thực Sự Chia Sẻ Sức Mạnh và Tôn Trọng Quyền Tự Chủ Cộng Đồng

“‘Làm thế nào chúng ta có thể xây một chiếc bàn nơi mà chúng ta cùng nhau học hỏi? Làm thế nào chúng ta tiếp tục tập trung hơn nữa vào sự công bằng trong công việc của chúng ta?’ Hãy trò chuyện với những người mà bạn chưa từng trò chuyện.” 

- Joyce Ybarra, Giám Đốc Học Tập, Weingart Foundation



“Chín mươi phần trăm lượng công việc quan trọng diễn ra bên ngoài các cuộc họp.” 

- Manal Aboelata, Giám Đốc Điều Hành, Prevention Institute



 Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe sẽ ưu tiên những tiếng nói vốn đã im lặng và bị loại trừ trước đây để đảm bảo rằng quá trình đưa ra quyết định có bao gồm và được định hướng bởi những cộng đồng vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự bất công về sức khỏe. Trung Tâm sẽ nuôi dưỡng các quan hệ hợp tác công, tư và cộng đồng để kết nối, điều phối và hợp tác trong những nỗ lực gia tăng cơ hội bình đẳng và giảm bất bình đẳng về điều kiện sức khỏe.




Nuôi dưỡng các quan hệ hợp tác công, tư và cộng đồng

Xây dựng một phong trào vì công bằng vì sức khỏe đòi hỏi sự tham gia và hợp tác tích cực với những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chúng ta trân trọng sự tham gia của xã hội như là nền tảng thực hành sức khỏe cộng đồng. Khi công việc của chúng ta tiếp tục phát triển để giải quyết các nhu cầu phức tạp của cộng đồng, công việc của chúng ta phải tập trung vào các mối quan hệ hợp tác và lãnh đạo cộng đồng mạnh mẽ nhằm định hướng công việc để giảm sự khác biệt và tăng cường sự công bằng về sức khỏe, chủng tộc, xã hội và môi trường. Chúng ta phải mở rộng có chủ ý các phương thức tiếp cận để thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao những thông lệ tốt nhằm đảm bảo rằng những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự bất bình đẳng về sức khỏe được biết và tham gia một cách có ý nghĩa trong việc đưa ra quyết định ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe cam kết tham gia trong quan hệ đối tác liên ngành hiệu quả giúp thúc đẩy niềm tin, sự lãnh đạo chung và định hướng hành động nhằm giảm sự bất bình đẳng và cải thiện điều kiện sức khỏe.



		TRỌNG TÂM 1: TẠO NÊN MỘT NỀN VĂN HÓA THAM GIA VÀ HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA CÁC ĐỐI TÁC NHẰM CHIA SẺ NHỮNG THỰC HÀNH TỐT NHẤT, ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI VÀ TẠO RA MỘT CHIẾN DỊCH CHO SỰ CÔNG BẰNG SỨC KHỎE.



		Chiến lược 1: Hỗ trợ quan hệ đối tác cộng đồng giúp xây dựng khả năng, chia sẻ sức mạnh và đưa ra quyết định, và đảm bảo sự tin cậy lẫn nhau.



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 1 tháng 11 năm 2018, thành lập Hội Đồng Tư Vấn Thanh Thiếu Niên để đưa tiếng nói của giới trẻ vào chính sách, thông lệ và sáng kiến của Sở Y Tế Công Cộng, giúp hỗ trợ sự phát triển mạnh mẽ và cải thiện tình trạng sức khỏe cho toàn bộ người trẻ trong Hạt LA. 



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 1 tháng 12 năm 2018, lồng ghép phản hồi và đề xuất từ những người đánh giá trực tuyến, diễn đàn cộng đồng và các buổi lắng nghe vào Kế Hoạch Hành Động của Trung Tâm. 



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, thể chế hoá các thông lệ hỗ trợ và lập tài liệu thông tin đầu vào của các bên liên quan và các kiến nghị để thông báo về sáng kiến mới và hiện hành của Cơ quan Y tế và đảm bảo tính tin cậy.



		Mục tiêu 4

		Bắt đầu từ tháng 6 năm 2019, kết nối các đối tác và cư dân cộng đồng vào một quá trình đánh giá dữ liệu sức khỏe và tiến bộ về những sáng kiến lĩnh vực trọng tâm hiện hành trên cơ sở hàng năm; nếu phù hợp, cho đến trước tháng 6 năm 2020, xác định các lĩnh vực trọng tâm mới của Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe. 



		Mục tiêu 5

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, phát triển các nguồn lực và đào tạo mục tiêu cho các tổ chức phục vụ cộng đồng bị đối xử thiếu công bằng trước đây về cách làm thế nào để nhận trợ cấp và hợp đồng với Hạt thành công.



		Mục tiêu 6

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, cung cấp đào tạo và cơ hội cho các thành viên cộng đồng để định hướng phân bổ tài chính và đầu tư trong cộng đồng của mình; làm việc trong toàn cơ quan y tế để xác định cơ hội lập ngân sách có sự tham gia.





                                                                                                                                    

		TRỌNG TÂM 2: XÁC ĐỊNH CƠ HỘI HỢP TÁC ĐỂ NÂNG CAO VÀ THÚC ĐẨY NHỮNG NỖ LỰC NHẰM MANG TỚI ĐIỀU KIỆN SỨC KHỎE CÔNG BẰNG



		Chiến lược 1: Hỗ trợ các đối tác liên ngành để tham gia vào các sáng kiến hướng tới cộng đồng giúp nâng cao sự công bằng về sức khỏe, chủng tộc, xã hội và môi trường.



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, tham gia tích cực vào năm sáng kiến liên ngành toàn Hạt nhằm giải quyết sự bất bình đẳng trong các yếu tố xã hội có tính quyết định và đánh giá quan điểm Sức Khỏe trong Mọi Chính Sách.



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, hợp tác với ngành từ thiện để lên kế hoạch cho một loạt các diễn đàn tập trung vào giải quyết các bất bình đẳng về sức khỏe và các cơ hội mới để thúc đẩy việc tài trợ công bằng.







		TRỌNG TÂM 3: TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ CÔNG BẰNG MỘT CÁCH ĐƠN GIẢN VÀ RÕ RÀNG VỚI CỘNG ĐỒNG THÔNG QUA NHIỀU CÔNG CỤ GIAO TIẾP VỀ SỨC KHỎE KHÁC NHAU



		Chiến lược 1: Cung cấp cho cộng đồng thông tin và thông điệp bình đẳng sức khỏe toàn diện, kịp thời và hữu ích.



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 30 tháng 9 năm 2018, thường xuyên thông báo với nhân viên của Cơ Quan Y Tế và các đối tác bên ngoài về các sự kiện và nghiên cứu gần đây liên quan tới sự bình đẳng thông qua “Liên Kết Tập Trung Giữa Các Yếu Tố Xã Hội Quyết Định Sự Công Bằng” hàng tháng và các đánh giá học thuật hàng quý.



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2019, tăng tỷ lệ tham gia đăng ký danh sách gửi thư của Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe tới 20%, nhằm tăng khả năng tiếp cận với các cơ hội tài trợ, phát triển chuyên môn, sáng kiến, dữ liệu và báo cáo phù hợp thông qua đăng ký danh sách gửi thư của Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe thuộc Hạt LA. 



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 31 tháng 3 năm 2019, phát triển đồ họa trực quan cho mỗi lĩnh vực trọng tâm của Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe nhằm tăng cường nhận thức về sự bất bình đẳng chủng tộc, xã hội, kinh tế và môi trường có thể dẫn tới sự khác biệt trong điều kiện sức khỏe.



		Mục tiêu 4

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, thực hiện một video giải thích khái niệm về công bằng sức khỏe và mối quan hệ của nó với điều kiện sức khỏe.










Chúng Ta Nhận Thấy Được Sự Sẵn Sàng và Năng Lực Tổ Chức để Áp Dụng Văn Hóa Công Bằng và Nâng Cao Sức Khỏe





“Bạn không thể làm được việc này nếu không được đào tạo. Bạn không thể chạy ma-ra-ton mà không luyện tập. Công việc này chính là một cuộc ma-ra-ton.” 

– Tamika Butler, Giám Đốc Điều Hành, LA Neighborhood Land Trust

Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe sẽ tìm cách để vận hành các thực hành hành chính giúp nâng cao công bằng sức khỏe. Trung tâm sẽ áp dụng, đổi mới và chia sẻ những thực tiễn hay nhất để sắp xếp nguồn lực, tăng cường đầu tư, phát triển và đào tạo lực lượng lao động của chúng tôi và tạo điều kiện nội bộ hỗ trợ một văn hóa công bằng cho tất cả nhân viên và hỗ trợ các cộng đồng bị đối xử thiếu công bằng.




Tăng cường tính sẵn sàng và năng lực của tổ chức

Các tổ chức chính phủ được định vị tốt để cải thiện tình trạng công bằng sức khỏe thông qua các chương trình và chính sách, mặc dù trước đây họ đã góp phần và duy trì sự bất bình đẳng. Sự bất bình đẳng xuất phát từ thực tiễn thiên vị rõ ràng, trong khi một số bất bình đẳng khác gây ra bởi chính sách có chủ ý với những hệ quả không mong muốn.  Để đảm bảo các chính sách của chúng tôi có ảnh hưởng như dự tính là thúc đẩy phân phối công bằng các nguồn lực cho tất cả người dân, chúng tôi cần đánh giá các quy trình nội bộ và đánh giá tác động. Các lĩnh vực được đề xuất để tập trung bao gồm đảm bảo sự công bằng trong chính sách tuyển dụng và ký hợp đồng nhằm hỗ trợ cho sức mạnh tập thể và sự phát triển kinh tế của hầu hết các cộng đồng vốn đã phải chịu thiệt thòi. Chúng tôi cũng cần xây dựng khả năng của nhân viên trong nội bộ để củng cố việc thực hiện các chương trình, giải pháp và dịch vụ tuyên truyền văn hóa, trân trọng và gìn giữ nhân phẩm của những người mà chúng tôi phục vụ.



		TRỌNG TÂM 1: ĐẢM BẢO CÁC HOẠT ĐỘNG, CHƯƠNG TRÌNH, DỊCH VỤ VÀ NGUỒN LỰC THÚC ĐẨY CƠ HỘI VÀ CÔNG BẰNG SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI



		Chiến lược 1: Thực hiện và hỗ trợ các thực hành hành chính để nâng cao công bằng chủng tộc và xã hội.



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2018, phát triển khung đánh giá các chính sách của sở sử dụng khung bình đẳng và “văn hóa công bằng” để đảm bảo các chính sách và biện pháp là công bằng và không phân biệt chủng tộc. 



		Chiến lược 2: Áp dụng các thực hành ký kết hợp đồng có kết hợp chuyên môn cộng đồng và kích thích sự phát triển kinh tế trong cộng đồng không được hỗ trợ.



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, thu hút phản hồi từ người được tài trợ, các bên liên quan và các tổ chức cộng đồng về những cơ hội và chiến lược mà cơ quan y tế có thể áp dụng để đơn giản hóa việc đơn đăng ký và ký kết hợp đồng, và tăng cường hỗ trợ cho các tổ chức cộng đồng và sáng kiến hướng tới người dân.



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, thí điểm một nỗ lực của DPH để gia tăng số lượng nhà cung cấp thiếu sự hiện diện trước đây nhận được hợp đồng lên 15%.










		TRỌNG TÂM 2: TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CỦA NHÂN VIÊN NHẰM THÚC ĐẨY SỰ CÔNG BẰNG SỨC KHỎE TRONG TOÀN TỔ CHỨC



		Chiến lược 1: Cung cấp cơ hội và công cụ giáo dục, đào tạo liên tục cho nhân viên Cơ Quan Y Tế để áp dụng quan điểm về công bằng sức khỏe cho các chương trình và dịch vụ.



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 30 tháng 9 năm 2018, cung cấp ít nhất hai cơ hội đào tạo thiên vị ngụ ý cho toàn bộ nhân viên của Cơ Quan Y Tế nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng và cung cấp chất lượng dịch vụ cao hơn. 



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, thí điểm khảo sát bộ chuẩn để đánh giá thái độ và khả năng của nhân viên DPH nhằm nâng cao công bằng về sức khỏe và chủng tộc. 



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2018, thành lập nhóm công bằng chủng tộc gồm ít nhất 20 quán quân trên toàn Cơ Quan Y Tế chuyên tâm học tập, lên kế hoạch và thực hiện công bằng chủng tộc.



		Mục tiêu 4

		Đến trước ngày 31 tháng 3 năm 2019, phát triển một kho lưu trữ tài nguyên ảo và xây dựng quy trình hiệu quả cho việc chia sẻ thông tin liên quan tới năng lực văn hóa, tính phù hợp của ngôn ngữ và công bằng sức khỏe, trong các Sở và trên toàn Cơ Quan Y Tế.



		Mục tiêu 5

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, tăng cường sự sẵn sàng của nhân viên và thiết lập văn hóa công bằng thông qua việc phát triển và thực hiện chương trình đào tạo cho lực lượng lao động.



		Mục tiêu 6

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, đánh giá các câu hỏi trong khảo sát khách hàng/bệnh nhân để đánh giá những kinh nghiệm liên quan đến năng lực văn hóa và sự phù hợp về ngôn ngữ; sử dụng thông tin này để lồng ghép các biện pháp mới về việc thiết lập một bộ chuẩn; đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, tăng 25% số lượng người dân báo cáo các dịch phụ phù hợp về ngôn ngữ và nhạy cảm về văn hóa. 



		Mục tiêu 7

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, tăng số lượng nhân viên trả lời “Đồng Ý” hoặc “Hoàn Toàn Đồng Ý” trong câu hỏi Khảo Sát Lực Lượng Lao Động, “Tôi đã có những hiểu biết cơ bản về khái niệm liên quan tới công bằng chủng tộc” lên 50%.







		Chiến lược 2: Hỗ trợ các chính sách nhằm tăng cường sự đa dạng của lực lượng lao động.





		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, triển khai hướng dẫn nhằm cùng cố những nỗ lực tiếp cận và chiến lược tuyển dụng nhân lực được thiết kế để tiếp cận tới những cộng đồng chưa có sự hiện diện trước đây.



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, phát triển quan hệ hợp tác với các trường học và cộng đồng nhằm hỗ trợ kênh liên lạc để công khai về sự nghiệp dịch vụ công cộng cho các nhóm chưa có sự hiện diện.



		Mục tiêu 3

		Đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, tiến hành các chính sách và quy trình giúp tăng cường tuyển dụng, giữ chân và phát triển nhân viên, phản ánh được đặc điểm nhân khẩu học của Hạt LA. 







		TRỌNG TÂM 3: TĂNG KHẢ NĂNG ĐỐI VỚI CÔNG BẰNG VỀ NGÔN NGỮ TRÊN TOÀN CƠ QUAN Y TẾ



		Chiến lược 1: Cải thiện quy trình nội bộ để hỗ trợ việc cung cấp các tài liệu và dịch vụ phù hợp về ngôn ngữ và văn hóa.



		Mục tiêu 1

		Đến trước ngày 30 tháng 9 năm 2019, triển khai một chính sách để tiếp nhận dịch vụ biên phiên dịch nhằm đảm bảo các tài liệu và sự kiện cộng đồng được cung cấp bằng ngôn ngữ ưu tiên của các thành viên cộng đồng.



		Mục tiêu 2

		Đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, đánh giá năng lực của nhân viên và đề xuất các chính sách và quy trình, nếu cần thiết, để đảm bảo khả năng tiếp cận và chất lượng kỹ năng và chất lượng dịch vụ biên phiên dịch.



		Mục tiêu: 

		Đến trước ngày 30 tháng 9 năm 2020, phân bổ ngân sách của chương trình để đảm bảo các nguồn lực đều có sẵn cho các yêu cầu về dịch vụ biên phiên dịch.





Triển Khai và Đánh Giá



Kết Hoạch Hành Động của Trung Tâm tạo ra lộ trình cho công việc của chúng ta trong sáu năm tới. Tài liệu đảm bảo chúng ta có trách nhiệm đối với những ưu tiên và mục tiêu được nêu trên, tồn tại như một văn bản sống, và cho phép sự linh hoạt với những sự kiện không đoán trước được và không được lên kế hoạch gây ra bởi sự thay đổi về chính sách, xã hội, nguồn lực và môi trường. Chúng ta cần thực hành khả năng lãnh đạo thích ứng và phản ứng với các bên liên quan trong cộng đồng và trong Hạt. Điều này có nghĩa là:

· Chúng ta lắng nghe và tập trung vào cộng đồng và dân cư trong công việc này. Ưu tiên, kỳ vọng, và lo lắng của quý vị có thể thay đổi và tăng lên theo thời gian, và cách tiếp cận của chúng tôi có thể dịch chuyển để phù hợp với những thay đổi này.  

· Chúng tôi minh bạch về những gì có trong phạm vi kiểm soát của chúng tôi và điều gì nằm ngoài tầm ảnh hưởng.

· Chúng tôi đang trong hành trình học tập chung. Chúng tôi sẽ đều chỉnh lộ trình nếu, và khi, chiến lược của chúng tôi không dẫn tới kết quả như dự định hoặc cản trở thành công của chúng tôi.



Để đánh giá được mục tiêu của Kế Hoạch Hành Động, Trung Tâm sẽ thu thập dữ liệu bộ chuẩn và thiết lập chỉ số cụ thể cho thành công. Thông tin này sẽ được đưa vào phiếu báo cáo hàng năm để theo dõi quy trình đối với mỗi chỉ số tiêu chuẩn. Tháng 6 năm 2021, Trung Tâm sẽ xây dựng báo cáo giữa kỳ để khẳng định những thành tựu của chúng tôi, xác định rào cản và đề xuất những điều chỉnh nhằm đối phó với sự thay đổi trong các ưu tiên, nguồn lực và/hoặc cơ hội. Trung Tâm sẽ phát hành một báo cáo đánh giá những thành tựu chung và nêu chi tiết về kế hoạch hành động trong 5 năm tới kể từ tháng 3 năm 2024. 




Lời Cảm Ơn

Các cá nhân và tổ chức sau đây đã nhiệt tình dành thời gian, công sức và hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị và phát triển Kế Hoạch Hành Động của Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe. Kinh nghiệm, trí tuệ và hiểu biết của mình đã nhào nặn nên tinh thần và nội dung của tài liệu này. 





Lãnh Đạo Cơ Quan Y Tế

· Barbara Ferrer, Giám Đốc, Sở Y Tế Công Cộng (DPH)

· Christina Ghaly, Quyền Giám Đốc, Sở Dịch Vụ Y Tế (DHS) 

· Fred Leaf, Giám Đốc Lâm Thời, 

Cơ Quan Y Tế

· Jonathan Sherin, Giám Đốc, Sở Sức Khỏe Tâm Thần (DMH)





Công trình của chúng tôi sẽ không thể hoàn thành nếu không có tầm nhìn và khả năng lãnh đạo của họ.



Lãnh Đạo Cơ Quan Y Tế Khác

· Deborah Allen, Giám Đốc Cục DPH, Phát Triển Sức Khỏe

· Frank Alvarez, DPH, Chuyên Viên Sức Khỏe Khu Vực, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ  Khu Vực 1 & 2

· Angelo Bellomo, DPH, Giám Đốc Cục, Bảo Vệ Sức Khỏe

· Sandra Chang Ptasinski, Quản Lý Dịch Vụ Dân Tộc thuộc Đơn Vị Năng Lực Văn Hóa, Bộ Phận Cải Tiến Chất Lượng DMH

· David Dijkstra, Giám Đốc Cục DPH, Hỗ Trợ Vận Hành

· Kalene Gilbert, Quản Lý Chương Trình Lâm Sàng Sức Khỏe Tâm Thần III, Cục Dịch Vụ Phòng Chống DMH



· Jeffrey Gunzenhauser, Giám Đốc Cục DPH, Kiểm Soát Bệnh Tật

· Cynthia Harding, Phó Tổng Giám Đốc DPH

· Natalie Jimenez, Giám Đốc Truyền Thông và Đối Ngoại DPH

· Jan King, Chuyên Viên Sức Khỏe Khu Vực DPH, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Khu Vực 5 & 6

· Paul Simon, Giám Đốc Khoa Học DPH

· Megan McClaire, Giám Đốc Nhân Sự DPH

· Cristin Mondy, Chuyên Viên Sức Khỏe Khu Vực DPH, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Khu Vực 3 & 4

· Silvia Prieto, Chuyên Viên Sức Khỏe Khu Vực DPH, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Khu Vực 7 & 8

· Jacqueline Valenzuela, Cố Vấn Cấp Cao của Giám đốc DPH

Xin được vinh danh tầm nhìn và tài lãnh đạo không biết mệt mỏi của họ để có một Hạt Los Angeles khỏe mạnh hơn.




Người Cung Cấp Tin Tức Chính:

· Katie Balderas, Giám Đốc Văn Phòng Công Bằng, Sở Sức Khỏe và Dịch Vụ Con Người Thành Phố Long Beach

· Nashira Baril, Giám Đốc Dự Án Xây Dựng Năng Lực, Đối Tác Tác Động Con Người

· Scott Chan, Giám Đốc Chương Trình, Chiến Dịch Tiến Lên Hỡi Người Đảo Châu Á Thái Bình Dương

· Stephanie Caldwell, Giám Đốc Hoạch Định Chiến Lược, Liên Minh Sức Khỏe Cộng Đồng Nam California

· Manuel Carmona, Giám Đốc Tài Chính và Hành Chính, Sở Y Tế Công Cộng Thành Phố Pasadena

· Jacques Colon, Điều Phối Viên Công Bằng Sức Khỏe, Hạt Tacoma-Pierce

· Javier Lopez, Trợ Lý Ủy Viên Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe, Sở Y Tế và Vệ Sinh Thần Kinh Thành Phố New York

· Jonathan Nomachi, Cán Bộ Chương Trình, First 5 LA

· Matt Sharp, Phó Chủ Tịch, Ủy Viên Y Tế Thành Phố Los Angeles

· Joyce Ybarra, Giám Đốc Học Tập, Weingart Foundation

Sự thấu hiểu và đề xuất của họ đóng một vai trò không thể thiếu trong công việc mà chúng tôi thực hiện.


Nhân Viên Trung Tâm Công Bằng Sức KhỏeVà đặc biệt cảm ơn mọi cá nhân đã tham gia buổi lắng nghe của Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe hồi giữa tháng 10 năm 2017 và tháng 2 năm 2018.







· Jerome Blake, Chuyên Gia Phân Tích Nghiên Cứu 

· Elycia Mullholland Graves, Trưởng Phòng, Dữ Liệu Và Chính Sách

· Sandy Song Groden, Trưởng Phòng, Hoạt Động Nội Bộ và Phát Triển Nhân Lực 

· Erika Martinez-Abad, Chuyên Gia Xây Dựng Năng Lực

· Heather Jue Northover, Giám Đốc

· Tiffany Romo, Chuyên Gia Công Bằng Sức Khỏe, Đối Tác Tham Gia và Hợp Tác






Phụ Lục

Phụ Lục A: Một Hình Ảnh về Bất Bình Đẳng Sức Khỏe ở Hạt LA 



Lưu ý về Dữ Liệu:

Thuyết minh Dữ Liệu: Dữ liệu trong Kế Hoạch Hành Động này chưa được kiểm nghiệm ý nghĩa thống kê. Số lượng ước tính được cung cấp là ước tính tuyệt đối và không có phân tích nào được thực hiện thêm nhằm xác định sự chênh lệch giữa hai nhóm khác nhau về số liệu. Để xác định rằng hai giá trị là hoàn toàn khác nhau và không phải do trùng hợp, phải đảm bảo khoảng tự tin (CI) 95% để cho biết chúng tôi tự tin như thế nào khi một giá trị cụ thể được quy vào một phạm vi cụ thể. Mặc dù chúng tôi không nêu ra CI 95% trong báo cáo này, nhưng thông tin này sẽ có trong một số chỉ số khác.



Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin:



Định Nghĩa Cộng Đồng và Thành Phố: Vui lòng tham khảo Hồ Sơ Cộng Đồng và Thành Phố của DPH có sẵn tại http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp để biết phương pháp đầy đủ. Đối với hầu hết các chỉ số được trình bày theo thành phố và cộng đồng, các thuật ngữ địa lý sau đã được sử dụng:

· Các thành phố được xác định bằng cách sử dụng ranh giới vị trí hợp nhất của Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2015.

· Các Quận Hội đồng Thành phố Los Angeles (LACD) được xác định bằng cách sử dụng ranh giới của Cục Kỹ thuật Thành phố Los Angeles năm 2012. 

· Các cộng đồng chưa hợp nhất được xác định bằng cách sử dụng các ranh giới vị trí được chỉ định của Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2015 (CDP).



Nguồn Dữ Liệu

Nguy Cơ Bệnh Trầm Cảm Nặng: Khảo Sát Sức Khỏe Hạt Los Angeles 2015; Văn Phòng Đánh Giá Sức Khỏe và Dịch Tễ, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles. 



Lưu ý: Các ước tính dựa trên dữ liệu tự báo cáo bởi một mẫu ngẫu nhiên gồm 8.008 người trưởng thành ở Hạt Los Angeles (từ 18 tuổi trở lên), đại diện cho dân số trưởng thành ở Hạt Los Angeles. Khoảng tin cậy (CI) 95% không được báo cáo 



Lưu ý về Thiên Hướng Tình Dục: Lựa chọn phản hồi trong mục khảo sát Q76 và C73 về câu trả lời cho thiên hướng tình dục bao gồm “Không Biết” và được ghi nhận trong phần phân tích dữ liệu như là cơ sở cho giới tính Dị Tính/Chưa Rõ. Sở đang làm việc để cải thiện việc thu thập dữ liệu khảo sát cho cộng đồng LGBTQIA.



Lưu ý về Nguy Cơ Bệnh Trầm Cảm Nặng: Theo Khảo Sát Sức Khỏe Bệnh Nhân-2 (PHQ-2). PHQ-2 được sử dụng làm bài kiểm tra sàng lọc ban đầu cho giai đoạn trầm cảm nặng. [THAM KHẢO: Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. Khảo Sát Sức Khỏe Bệnh Nhân-2: giá trị của việc sàng lọc trầm cảm hai lớp.  Med Care 2003; 41:1284-92.].



Tỷ Lệ Chlamydia: Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles, Báo Cáo Theo Dõi HIV/STD Thường Niên 2015 (2018) http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf.



Tử Vong do Tiểu Đường: Dữ liệu về Tử Vong Liên Quan đến Hạt Los Angeles 2016, Sở Y Tế Công Cộng California. Được thực hiện bởi Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles, Văn Phòng Đánh Giá Sức Khỏe và Dịch Tễ.



Khó khăn Trong Tiếp Cận Chăm Sóc: Khảo Sát Sức Khỏe Hạt Los Angeles 2015; Văn Phòng Đánh Giá Sức Khỏe và Dịch Tễ, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles. 



Lưu ý: Các ước tính dựa trên dữ liệu tự báo cáo bởi một mẫu ngẫu nhiên gồm 8.008 người trưởng thành ở Hạt Los Angeles (từ 18 tuổi trở lên), đại diện cho dân số trưởng thành ở Hạt Los Angeles. Khoảng tin cậy (CI) 95% không được báo cáo 



Lây nhiễm HIV: Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles, Báo Cáo Theo Dõi HIV/STD Thường Niên 2015 (2018) http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf



Tỷ Lệ Tử Vong ở Trẻ Sơ Sinh: Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles, Chương Trình Sức Khỏe Bà Mẹ, Trẻ Em và Trẻ Vị Thành Niên. Dữ liệu lưu trữ về tỷ lệ sinh và tử 2010-2014 nhận từ Sở Y Tế Công Cộng California, Trung Tâm Thống Kê Sức Khỏe, Ban Thống Kê Tỷ Lệ Tử Vong OHIR. Dữ Liệu Sinh Thuần Tập & Dữ Liệu Liên Quan Đến Sinh Nở 2010 – 2014. Được thực hiện bởi Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles, Văn Phòng Đánh Giá Sức Khỏe và Dịch Tễ, Đơn vị Dịch Tễ 06/2017.



Ước Lượng Tuổi Thọ: Nguồn dữ liệu: Tỷ lệ tử vong:  Liên kết với Hồ Sơ Thống Kê Tổng Hợp Dữ Liệu Tử Vong California 2016 của DPH cho Cư Dân Hạt Los Angeles. Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles (DPH), Văn Phòng Đánh Giá Sức Khỏe và Dịch Tễ. Dân số: PUMS-SAS 2016 ACS Mẫu Vi Dữ Liệu Sử Dụng Công Cộng 1 năm (PUMS) https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-Year/unix_pca.zip



Không Có Nguồn Chăm Sóc Thường Xuyên Khảo Sát Sức Khỏe Hạt Los Angeles 2015; Văn Phòng Đánh Giá Sức Khỏe và Dịch Tễ, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles. 



Lưu ý: Các ước tính dựa trên dữ liệu tự báo cáo bởi một mẫu ngẫu nhiên gồm 8.008 người trưởng thành ở Hạt Los Angeles (từ 18 tuổi trở lên), đại diện cho dân số trưởng thành ở Hạt Los Angeles. Khoảng tin cậy (CI) 95% không được báo cáo 



Tỷ Lệ Không Được Bảo Hiểm: Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ, Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ, 2011-2015.



Phụ Lục B: Tìm Hiểu Tận Gốc

Chỉ Số Tỷ Lệ Tương Đối Cho Các Biện Pháp Bình Đẳng Về Sức Khỏe, Giáo Dục, Tư Pháp Hình Sự, Phúc Lợi Trẻ Em và Điều Kiện Kinh Tế ở Hạt LA



Chỉ Số Tỷ Lệ Tương Đối:

  Người Da Trắng luôn luôn bằng 1 bởi vì họ là nhóm tham chiếu được so sánh với chính họ.

Giá trị lớn hơn 1 có nghĩa là nhóm chủng tộc/dân tộc kém hơn so với Người Da Trắng ở chỉ số đó

Giá trị nhỏ hơn 1 có nghĩa là nhóm chủng tộc/dân tộc đó tốt hơn so với Người Da Trắng ở chỉ số đó

--- có nghĩa là dữ liệu bị giới hạn do tính bảo mật hoặc số lượng trường hợp thấp. 



Nguồn Dữ Liệu và Lưu Ý

Do thiếu dữ liệu có sẵn cho Người Mỹ Ấn/Người Mỹ Bản Địa và Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Các Đảo Thái Bình Dương, những nhóm này không được trình bày trong phân tích này. Sở Y Tế Công Cộng nhận thấy những nhóm chủng tộc và dân tộc này thường có tình trạng tương đương hoặc thậm chí kém hơn so với những người da màu. Sở Y Tế Công Cộng hi vọng sẽ tìm được cách để cải thiện việc thu thập và báo cáo dữ liệu của sở cho những nhóm này.



Dữ liệu và đồ thị được lấy từ Phương Pháp Tiếp Cận Nước Ngầm cho Công Bằng Chủng Tộc được phát triển bởi Viện Công Bằng Chủng Tộc và Bayard Love.



1 Tỷ lệ Tử Vong do Tiểu Đường: Dữ liệu về Tử Vong Liên Quan đến Hạt Los Angeles 2016, Sở Y Tế Công Cộng California. Được thực hiện bởi Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles, Văn Phòng Đánh Giá Sức Khỏe và Dịch Tễ. 



2 Tỷ lệ Tử Vong ở Trẻ Sơ Sinh: LAC DPH, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles, Chương Trình Sức Khỏe Bà Mẹ, Trẻ Em và Trẻ Vị Thành Niên. Dữ liệu lưu trữ về tỷ lệ sinh và tử 2010-2014 nhận từ Sở Y Tế Công Cộng California, Trung Tâm Thống Kê Sức Khỏe, Ban Thống Kê Tỷ Lệ Tử Vong OHIR. Dữ Liệu Sinh Thuần Tập & Dữ Liệu Liên Quan Đến Sinh Nở 2010 – 2014. Được thực hiện bởi Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles, Văn Phòng Đánh Giá Sức Khỏe và Dịch Tễ, Đơn Vị Dịch Tễ 06/2017. 



3 Tỷ Lệ Nhiễm HIV: Sở Y Tế Công Cộng Hạt Los Angeles, Báo Cáo Theo Dõi HIV/STD Thường Niên 2015 (2018) http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf. 



4 Tỷ Lệ Đuổi Học: Sở Giáo Dục California. Truy cập Dữ liệu từ: https://dq.cde.ca.gov/ dataquest/ dqCensus/ DisSuspRate.aspx?year=2016-17&agglevel=County&cds=19 (dữ liệu 2016-17). 



5 Số Học Sinh Không Hoàn Thành Trung Học: Sở Giáo Dục California, Hệ Thống Dữ Liệu Thành Tích Học Sinh Theo Chiều Dọc California (CALPADS) (tháng 5 năm 2016), có sẵn tại http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-graduation/summary  (dữ liệu 2015);











 Lục Soát Trong Khi Dừng Phương Tiện: Các nhà nghiên cứu Stanford phát hiện ra rằng các tài xế Da Đen và Latinh thường bị lục soát dựa trên ít bằng chứng hơn và có nhiều khả năng bị bắt hơn. Los Angeles Times, có sẵn tại http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-20170619-story.html (dữ liệu 2009-16); E. Pierson, C. Simoiu, J. Overgoor, S. Corbett-Davies, V. Ramachandran, C. Phillips, S. Goel. (2017) “Một phân tích phạm vi rộng về sự khác biệt chủng tộc trong những lần cảnh sát dừng xe trên khắp Hoa Kỳ”.



7 Tỷ Lệ Bắt Giam (trên 100.000 người dân): Trung Tâm Vị Thành Niên và Tư Pháp Hình Sự (CJCJ). (2016). Các Thực Tiễn Kết Án tại California theo Hạt, Năm 2016. San Francisco, CA: CJCJ (dữ liệu 2015) Tỷ Lệ Bắt Giam Cụ Thể theo Chủng Tộc của CJCJ trên 100.000 người dân; http://casi.cjcj.org/. 



8 Tỷ Lệ Tham Gia Chương Trình Bảo Trợ Tạm Thời (mỗi 1.000 trẻ): Dự Án Chỉ Số Phúc Lợi Trẻ Em (CCWIP), Đại Học California Berkeley. Trẻ Em Hạt LA từ 0-17 tuổi ngày 1 tháng 1 - 31 tháng 12 năm 2017. CWS/CMS 2017 Trích Lục Hàng Quý. Nguồn Dân Số: Dự báo 2010-2060 của Sở Tài Chính CA năm 2017.  



9 Tỷ Lệ Trẻ Em Nghèo: Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ (tháng 9 năm 2016), có sẵn tại http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-poverty/summary (dữ liệu 2014);



10 Tỷ Lệ Thất Nghiệp: Ước tính 1 năm ACS 1 năm 2016 https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/ productview.xhtml?pid=ACS_16_1YR_S2301&prodType=table (dữ liệu 2016).




		Tổng Kết Sự Kiện

Ngày 11 tháng 1 năm 2018

		Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe Hạt Los Angeles 
Buổi Lắng Nghe Cộng Đồng: 

Đông Nam Los Angeles



		Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe là một sáng kiến Cơ Quan Y Tế LA do Sở Y Tế Công Cộng điều hành. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi người tại Hạt LA đều có cơ hội và nguồn lực cần thiết để đạt được sức khỏe và thể chất tối ưu. Như một bước khởi đầu, Trung Tâm đã tổ chức các buổi lắng nghe trên toàn hạt. Những buổi lắng nghe này có mời các đối tác cộng đồng và thành viên của cộng đồng địa phương chia sẻ thông tin của mình, và các thông tin này sẽ giúp định hình nhiệm vụ của Trung Tâm.  Bản tổng kết này phản ánh những phản hồi thu được trong buổi lắng nghe được tổ chức tại thành phố South Gate, với 83 người tham dự.Ai tham dự buổi lắng nghe này?





		Học giả/Trường đại học

Tổ chức phi lợi nhuận

Đối tác CSSK

Người dân liên quan

Liên minh cộng đồng

Chính quyền





		





























		Chúng tôi có thể làm gì tốt hơn?









		Tiếng Nói Cộng Đồng:  
Điều gì sẽ giúp các buổi lắng nghe trong tương lai tốt hơn?

· “Một địa điểm lớn hơn và sự tham gia nhiều hơn của cộng đồng.”

· “Đến đúng giờ, tham dự, lắng nghe, hỏi.”

· “Phần hảo luận giữa những người tham gia nên lâu hơn. Thêm cơ hội hơn để nói chuyện với nhóm lớn hơn.”

· “Tập trung vào các vấn đề gốc rễ.”

· “Tiếp nối với thêm nhiều thông tin hơn và một buổi hội thảo.”

· “Mời đại diện từ mỗi thành phố và mời cả các cơ quan giáo dục, xã hội và thực thi pháp luật đến để làm việc như một mô hình tổng thể.”

· “Cam kết các thành viên là một phần của một nhóm làm việc để tạo nên sự khác biệt.”

· “Chúng tôi cần nhiều hành động hơn và nâng cao tiếng nói của mình để có cuộc sống tốt hơn cho gia đình chúng tôi. Với những ai tham gia cùng chúng tôi từ cộng đồng kế bên, hãy giúp chúng tôi tạo ra sự thay đổi vì một môi trường tốt hơn và “đối xử” xã hội tốt hơn và sức khỏe cho cộng đồng.”

· “Những người khởi xướng sức khỏe cộng đồng nên tham gia nhiều hơn vào cộng đồng của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng công việc xuất phát từ chính công sức của những người khởi xướng sức khỏe tình nguyện tạo ra sự khác biệt lớn và thay đổi tích cực trong cộng đồng của chúng ta.”



		Thông tin hàng đầu từ  Thăm Quan Thư Viện 
Những người tham gia đưa ra phản hồi về các phiên bản dạng poster của bản thảo tóm tắt dữ liệu về năm sáng kiến chính của Trung Tâm – tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, công bằng môi trường, lây nhiễm bệnh mắc qua đường tình dục, Khu Vực Y Tế và năng lực văn hóa và ngôn ngữ. Sáu dữ kiện chính đã được xác định:



		

		Tiếp tục thực hiện trao đổi cởi mở về lịch sử & khoa học chủng tộc

Tiếp tục giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc, sang chấn và căng thẳng; chỉ ra sự phân biệt đối xử và những câu chuyện sai lầm kéo dài sự kỳ thị và tiếp tục làm thiệt thòi các cộng đồng của chúng ta.

		

		Đảm bảo đầu tư công bằng

Phân bố lại nhân viên, nguồn lực và đầu tư để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng; đảm bảo đầu tư vào những nhóm đang thực hiện công việc, chẳng hạn như những người khởi xướng và nhân viên cộng đồng (chẳng hạn: “comadres saben”); khả năng tiếp cận với các dịch vụ nphải dễ dàng và đơn giản hơn.



		

		Giải quyết những nỗi sợ hãi của cộng đồng và tạo ra không gian an toàn

Những nỗi sợ hãi và tình trạng trục xuất thường xuyên hơn liên quan đến việc nhập cư có thể ngăn cản các cộng đồng tiếp cận với dịch vụ. 

		

		Tập trung vào phát triển lực lượng lao động

Đào tạo nguồn nhân lực, nhân viên nghiệp vụ, quản lý, bác sĩ lâm sàng của Hạt; đảm bảo tính nhạy cảm và năng lực văn hóa; đảm bảo bệnh viện và phòng khám có trách nhiệm như nhau trong việc cung cấp các dịch vụ tôn trọng khách hàng.



		

		Liên kết với người trẻ

Thành lập ủy ban tư vấn thanh niên; bổ sung công bằng giáo dục; nuôi dưỡng lãnh đạo cơ sở, là người liên quan tới cộng đồng, trao đổi về ngôn ngữ và thấu hiểu văn hóa.



		

		Khởi đầu tốt, nhưng đơn giản hóa 

Hỗ trợ các tài liệu quảng bá giáo dục định hướng tới cộng đồng; đảm bảo thông điệp phù hợp với giới trẻ và văn hóa; sử dụng ngôn ngữ rõ ràng với các thành viên cộng đồng; minh họa vấn đề cho người gặp khó khăn trong tiếp nhận ngôn ngữ và xử lý nhận thức.







		Những Nhu Cầu Hàng Đầu Được Xác Định Từ Thảo Luận Nhóm Nhỏ

Người tham gia được chia thành những nhóm nhỏ để thảo luận về việc làm cách nào để Trung Tâm có thể hỗ trợ tốt nhất cho những nỗ lực của cộng đồng nhằm xây dựng công bằng sức khỏe. Những nhu cầu dưới đây đã xuất hiện từ những cuộc thảo luận này. 



		

		Tham gia vào những hoạt động và động viên cộng đồng có ý nghĩa

Làm việc để xây dựng lòng tin; lắng nghe thành viên trong cộng đồng trong không gian của họ như nhà thờ và trường học; chủ động thay vì bị động; gặp gỡ các nhà lãnh đạo cộng đồng.

		

		Thúc đẩy cơ hội tài trợ cho cộng đồng

Hỗ trợ nỗ lực của cộng đồng để sử dụng vốn tài chính; minh bạch hơn trong chi tiêu chính phủ; đảm bảo trách nhiệm giải trình; hỗ trợ và tài trợ cho các chương trình có cơ sở khoa học.



		







		Gặp gỡ cộng đồng trong không gian an toàn

Tham gia những cuộc họp của các cơ quan hiện tại và người tham gia cộng đồng; tổ chức diễn đàn và cuộc họp cộng đồng để chia sẻ và thu thập nhiều những ý kiến của cộng đồng hơn và theo dõi sau đó.

		

		Phát triển chiến lược giao tiếp sử dụng nhiều kênh khác nhau

Đừng giao tiếp như thông thường; hãy sử dụng các kênh khác như truyền miệng, mạng xã hội, video quảng cáo; tìm tới các đối tác đa dạng và độc đáo. 



		Những bên nào khác muốn tham gia như Trung Tâm?



		· AltaMed 

· Bienestar

· California Latinos for Reproductive Justice

· Sáng Kiến Tiếp Cận Cộng Đồng Sức Khỏe Của Trẻ Em (CHOI)

· Các nhóm nhà thờ

· Các trường cao đẳng cộng đồng

· Community Garden Council

· Council of Mexican Federations in North America (COFEM)

· Cruzitas’s Deli and Café 



		· Các bác sĩ và y tá của Sở Dịch Vụ Y Tế đang cung cấp dịch vụ trong ngành cho người vô gia cư

· Các tổ chức sức khỏe môi trường

· Các CBO tập trung vào dân tộc có lịch sử lâu đời

· Generaccines en Accion

· Cơ quan phòng chống HIV

· LA Care

· Đào tạo LGBTQ + từ quan điểm chủng tộc, giới tính và kinh tế của người da màu (POC) 

		· Các tổ chức hợp tác vì mục tiêu thống nhất, như Esperanza Housing Corp

· Các tổ chức quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn là kiếm tiền từ công việc kinh doanh

· Parent Education Bridge for Student Achievement Foundation

· Các cơ quan chăm sóc trẻ em, phụ huynh

· Roybal Foundation 

· Thanh thiếu niên



		Thông tin sẽ được sử dụng như thế nào? 

Những buổi lắng nghe cộng đồng chỉ mới là bắt đầu Sự nhiệt huyết và gắn bó của quý vị với sự công bằng sức khỏe mới thực sự phản ánh tầm nhìn của cộng đồng trong việc xác định và ủng hộ cho sức khỏe và thể trạng của cộng đồng. Chúng tôi sẽ:

· Sửa đổi các bản tóm tắt dữ liệu theo những dữ kiện chính; 

· Tạo ra kho thực hành tốt nhất, liên minh, giao tiếp và các nỗ lực chiến dịch khác; 

· Giải quyết những nhu cầu hàng đầu nhằm thông báo kế hoạch làm việc của Trung Tâm, ưu tiên những dịch vụ cụ thể mà người tham gia muốn Trung Tâm cung cấp hoặc nâng cao; và

· Thu hút các đối tác chính được đề xuất.







Phụ Lục Đồ Thị và Dữ Liệu 

		Tiếng Tây Ban Nha



		Đồng ý





		Trung lập

 Rất đồng ý

   Đồng ý

Tiếng Anh

Tiếng nói của tôi được lắng nghe & Tôi có cơ hội đặt câu hỏi/chia sẻ quan điểm



		  Rất đồng ý



Không đồng ý

Rất đồng ý

    Đồng ý





			Trung lập

  Rất đồng ý

Đồng ý



		Bạn bè/Gia đình/Hàng xóm

Nhóm cộng đồng

Nhà cung cấp CSSK

Nhà cung cấp CSSK

Tôi biết về buổi lắng nghe như thế nào







Khác



		Tham gia danh sách nhận thư tại LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov





 


		Tổng Kết Sự Kiện

Ngày 23 tháng 1 năm 2018

		Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe Hạt Los Angeles 
Buổi Lắng Nghe Cộng Đồng: 

Nam Los Angeles



		Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe là một sáng kiến Cơ Quan Y Tế LA do Sở Y Tế Công Cộng điều hành. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi người tại Hạt LA đều có cơ hội và nguồn lực cần thiết để đạt được sức khỏe và thể chất tối ưu. Như một bước bước khởi đầu, Trung Tâm đã tổ chức các buổi lắng nghe trên toàn hạt. Những buổi lắng nghe này có mời các đối tác cộng đồng và thành viên của cộng đồng địa phương chia sẻ thông tin của mình, và các thông tin này sẽ giúp định hình nhiệm vụ của Trung Tâm. Bản tổng kết này phản ánh những phản hồi thu được trong buổi lắng nghe được tổ chức tại Nam Los Angeles, với 73 người tham dự.  



		Học giả/Trường đại học

Liên minh cộng đồng

Đối tác                              CSSK

Người dân liên quan

Tổ chức phi lợi nhuận

Chính quyền

Ai tham dự buổi lắng nghe này?





		





























		Chúng tôi có thể làm gì tốt hơn?









		

Tiếng Nói Cộng Đồng:  
Điều gì sẽ giúp các buổi lắng nghe trong tương lai tốt hơn?

· “Đưa thêm nhiều thành viên cộng đồng đến đây bằng việc điều động nhân viên hiện có của hạt làm việc cho các sáng kiến dựa vào cộng đồng và sử dụng họ cùng với các đối tác cộng đồng của họ để chiêu mộ thêm người.” 

· “Mời thêm nhiều người khởi xướng và y tá để hiểu nhu cầu trong cộng đồng cần phục vụ bằng nhân phẩm. “

· “Chưa rõ về mục tiêu và kế hoạch của trung tâm. Chúng ta gọi tên của phân biệt đối xử như thế nào? Làm sao để chúng ta đạt được Công Bằng Sức Khỏe? Chúng tôi biết các lĩnh vực trọng tâm của CHE nhưng không biết CÁCH THỨC. Nhiệm vụ lớn, trung tâm nhỏ: Quý vị sẽ thực hiện điều đó như thế nào? Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó như thế nào?” 

· “Thêm chút thời gian, rất nhiều tiềm năng để kết nối, chia sẻ danh sách liên lạc để kết nối với nhau.“

· “Gracias por hacer lo que hacen!” (Cảm ơn vì tất cả những điều quý vị đang làm!)

· “Hãy cứ tiếp tục mang mọi người đến gần nhau như buổi tối hôm nay.”



		Thông tin hàng đầu từ Thăm Quan Thư Viện
Những người tham gia đưa ra phản hồi về các phiên bản dạng poster của bản thảo tóm tắt dữ liệu về năm sáng kiến chính của Trung Tâm – tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, công bằng môi trường, lây nhiễm bệnh mắc qua đường tình dục, Khu Vực Y Tế và năng lực văn hóa và ngôn ngữ. Sáu dữ kiện chính đã được xác định:



		

		Tập trung vào phát triển lực lượng lao động

Đào tạo nguồn nhân lực, nhân viên nghiệp vụ, quản lý, bác sĩ lâm sàng và nhà cung cấp của Hạt; thực hành khiêm tốn về văn hóa; tìm cách đào tạo và tuyển dụng thành viên cộng đồng

		

		Đặt trách nhiệm vào những người nắm giữ quyền lực

Thường thì những người có quyền lực có thể trốn tránh trách nhiệm về hành động của họ; những đối tượng gây ô nhiễm môi trường phải nhận lấy trách nhiệm về việc gây tổn hại cho cộng đồng.



		

		Tiếp tục thực hiện trao đổi cởi mở về lịch sử & khoa học chủng tộc

Tiếp tục giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc, sang chấn và căng thẳng; tiếp tục giải quyết tính chất giao thoa và liên ngành của phân biệt chủng tộc ngày nay; nhấn mạnh rằng phân biệt chủng tộc là một phần trong cuộc sống thường ngày của con người và ảnh hưởng đến điều kiện sức khỏe.

		

		Tăng cường các mô hình thực hành tốt nhất

Tăng cường các phương pháp tiếp cận thấu hiểu về văn hóa bằng cách tăng cường các mô hình thành công, chẳng hạn như sử dụng người khởi xướng; đánh giá quá trình để có thể lặp lại các thực hành tốt nhất ở các cơ quan công quyền khác.



		

		Thúc đẩy hợp tác giữa các nhóm cộng đồng và quan chức địa phương

Hỗ trợ các nỗ lực cộng đồng để tham gia với các đại diện được bầu chọn; cung cấp nền tảng cho các nhà lãnh đạo trong cộng đồng cất lên tiếng nói; điều phối cộng đồng để lập ra các mục tiêu thống nhất.

		

		Tìm hiểu cách mọi người xác định câu chuyện và nhận dạng riêng của mình

Chống lại sự kỳ thị và câu chuyện sai lầm bằng cách thừa nhận cộng đồng là những chuyên gia về kinh nghiệm của họ; tạo không gian tự nhận dạng cho mọi người trên mọi góc độ; xây dựng sự hòa nhập cho cộng đồng người da màu.



		Những Nhu Cầu Hàng Đầu Được Xác Định Từ Thảo Luận Nhóm Nhỏ

Người tham gia được chia thành những nhóm nhỏ để thảo luận về việc làm cách nào để Trung Tâm có thể hỗ trợ tốt nhất cho những nỗ lực của cộng đồng nhằm xây dựng công bằng sức khỏe. Những nhu cầu dưới đây đã xuất hiện từ những cuộc thảo luận này. 



		

		Tham gia vào những hoạt động và động viên cộng đồng có ý nghĩa

Nỗ lực để xây dựng niềm tin; lắng nghe các thành viên cộng đồng trong không gian của họ như nhà thờ và trường học.

		

		Phát triển chiến lược giao tiếp sử dụng nhiều kênh khác nhau

Đừng giao tiếp như thông thường; hãy sử dụng các kênh khác như truyền miệng, mạng xã hội, video quảng cáo và các chiến lược tận nhà; tìm tới các đối tác đa dạng và độc đáo. 



		

		Thừa nhận về mặt văn hóa ở lịch sử áp bức có hệ thống

Bắt đầu với việc gọi tên vấn đề của nạn phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc, và đặt tên cho chúng; tạo ra một khu vực thông thoáng cho các sự kiện thực tế—loại bỏ những câu chuyện sai lầm và chuyện hoang đưfờng; trở thfành tiếng nói của cộng đồng ở cấp hệ thống. 

		





		Kết nối những cộng đồng bị thiệt thòi với người ra quyết định

Cung cấp đào tạo và xây dựng năng lực cho các cộng đồng để điều hướng các hệ thống chính sách phức tạp; đưa những quy tắc khác nhau đến gần nhau.



		Những bên nào khác muốn tham gia như Trung Tâm?



		· Trung Tâm Tư Vấn Thổ Dân Châu Mỹ

· Quan Hệ Đối Tác Trường Học Tốt Nhất

· Best Start Community - Compton

· Hội đồng y tế cộng đồng

· Các nhà lãnh đạo cộng đồng dựa trên đức tin

· First5LA

· Nhóm can thiệp với các băng đảng

· Lựa chọn thay thế GRID để cung cấp các tấm pin mặt trời miễn phí cho các cộng đồng thu nhập thấp

· Đối tác vận động về nhà ở

		· Các đối tác ngành công nghiệp góp phần tạo nên sự bất công về môi trường

· Investing in Place

· Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Kendren

· Các doanh nghiệp địa phương

· Các viên chức được địa phương bầu chọn

· Pacoima Beautiful

· Pals for Health

· Cha mẹ của những đứa trẻ bị giết chia sẻ những chương trình/dịch vụ mà họ cho rằng nên được tạo ra để ngăn chặn thêm sang chấn trong cộng đồng

		· Các bác sĩ và y tá

· Đại diện từ cộng đồng người bản địa tại địa phương

· Soul Food for your Baby 

· The City Project

· Các nhóm vận động chuyển giới

· Các nhà lãnh đạo cộng đồng đáng tin cậy có thể cung cấp các thông lệ văn hóa và truyền thống để giáo dục người khác về các tiêu chuẩn văn hóa

· Vision y Compromiso

· Các nhóm thanh thiếu niên



		Thông tin sẽ được sử dụng như thế nào? 

Những buổi lắng nghe cộng đồng chỉ mới là bắt đầu Sự nhiệt huyết và gắn bó của quý vị với sự công bằng sức khỏe mới thực sự phản ánh tầm nhìn của cộng đồng trong việc xác định và ủng hộ cho sức khỏe và thể trạng của cộng đồng. Chúng tôi sẽ:

· Sửa đổi các bản tóm tắt dữ liệu theo những dữ kiện chính;

· Tạo ra kho thực hành tốt nhất, liên minh, giao tiếp và các nỗ lực chiến dịch khác;

· Giải quyết những nhu cầu hàng đầu nhằm thông báo kế hoạch làm việc của Trung Tâm, ưu tiên những dịch vụ cụ thể mà người tham gia muốn Trung Tâm cung cấp hoặc nâng cao; 

· Thu hút các đối tác chính được đề xuất.








Phụ Lục Đồ Thị và Dữ Liệu 

		Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Anh



		Rất đồng ý

Đồng ý

Trung lập





		Rất đồng ý

Đồng ý

Trung lập



		

Rất đồng ý

Đồng ý

Trung lập





			Rất đồng ý

Đồng ý

Không đồng ý

Trung lập



		

Khác

Bạn bè/Gia đình/Hàng xóm

Nhóm cộng đồng

Nhà cung cấp CSSK







		Tham gia danh sách nhận thư tại LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov







		Tổng Kết Sự Kiện

Ngày 14 tháng 12 năm 2017

		Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe Hạt Los Angeles 
Buổi Lắng Nghe Cộng Đồng: 

San Fernando Valley



		Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe là một sáng kiến Cơ Quan Y Tế LA do Sở Y Tế Công Cộng điều hành. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi người tại Hạt LA đều có cơ hội và nguồn lực cần thiết để đạt được sức khỏe và thể chất tối ưu. Như một bước bước khởi đầu, Trung Tâm đã tổ chức các buổi lắng nghe trên toàn hạt. Những buổi lắng nghe này có mời các đối tác cộng đồng và thành viên của cộng đồng địa phương chia sẻ thông tin của mình, và các thông tin này sẽ giúp định hình nhiệm vụ của Trung Tâm. Bản tổng kết này phản ánh những phản hồi thu được trong buổi lắng nghe được tổ chức tại thành phố Van Nuys, với 48 người tham dự.Ai tham dự buổi lắng nghe này?





		Học giả/Trường đại học

Đối tác CSSK

Liên minh cộng đồng

        Khác

Người dân liên quan





		





























		Chúng tôi có thể làm gì tốt hơn?









		Tiếng Nói Cộng Đồng:  
Điều gì sẽ giúp các buổi lắng nghe trong tương lai tốt hơn?

· “Thêm thời gian để đọc kỹ nghiên cứu.”

· “Giới hạn chủ đề—xác định và đào sâu hơn vào một chủ đề; 
thảo luận nhóm nhỏ lâu hơn.”

· “Nhiều đại diện của các quan chức cao cấp được bầu hơn như đại diện thực địa từ các văn phòng hội đồng khác và văn phòng Thị Trưởng.”

· “Thêm thời gian cho thảo luận nhóm nhỏ.”

· “Công bố rộng rãi hơn cho các thành viên cộng đồng.”

· “Thêm cơ hội để cộng đồng thảo luận về các vấn đề và chia sẻ giải pháp.”



		Thông tin hàng đầu từ Thăm Quan Thư Viện
Những người tham gia đưa ra phản hồi về các phiên bản dạng poster của bản thảo tóm tắt dữ liệu về năm sáng kiến chính của Trung Tâm – tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, công bằng môi trường, lây nhiễm bệnh mắc qua đường tình dục, Khu Vực Y Tế và năng lực văn hóa và ngôn ngữ. Sáu dữ kiện chính đã được xác định:



		

		Tiếp tục thực hiện trao đổi cởi mở về lịch sử & khoa học chủng tộc

Tiếp tục giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc, sang chấn và căng thẳng; tiếp tục giải quyết tính chất giao thoa và liên ngành của phân biệt chủng tộc ngày nay; nhấn mạnh rằng phân biệt chủng tộc là một phần trong cuộc sống thường ngày của con người và ảnh hưởng đến điều kiện sức khỏe.

		

		Đảm bảo đầu tư công bằng

Phân bố lại nhân viên và nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng; làm việc với đối tác để phát triển, thanh lọc và tài trợ dự án; tài trợ cho các chương trình, dịch vụ và cơ sở hạ tầng cải tiến trên toàn Cơ Quan Y Tế; triển khai các gói phúc lợi cộng đồng trong các dựa án công trình công cộng.



		

		Chia sẻ kết quả và quyền lực ra quyết định với cộng đồng

Hỗ trợ cộng đồng xác định và đo lường các điều kiện sức khỏe bất lợi, với quyền tiếp cận bình đẳng đến việc ra quyết định; chia sẻ thành công của cộng đồng với cộng đồng; tận dụng các thực hành hay nhất để có tác động lớn hơn.

		

		Sử dụng bản đồ để hình dung hóa những khoảng cách và nhu cầu trong cộng đồng 

Hình ảnh rõ ràng và súc tích là yếu tố quan trọng; bản đồ giúp trình bày sự chênh lệch và bất bình đẳng trong các cộng đồng trên toàn hạt; đồ thị phải dễ hiểu; cần tương tác nhiều hơn và ít câu chữ hơn.



		

		Đặt trách nhiệm vào những người nắm giữ quyền lực

Thường thì những người có quyền lực có thể trốn tránh trách nhiệm về hành động của họ; trao cho các nhà quản lý quyền lực để buộc các công ty phải chịu trách nhiệm về việc gây tổn hại cho cộng đồng.  

		

		Khởi đầu tốt, nhưng đơn giản hóa 

Sử dụng ngôn ngữ đơn giản cho thành viên cộng đồng; mô tả trực quan các vấn đề cho những người có sự chậm trễ về khả năng tiếp cận ngôn ngữ và xử lý nhận thức.








		Những Nhu Cầu Hàng Đầu Được Xác Định Từ Thảo Luận Nhóm Nhỏ

Người tham gia được chia thành những nhóm nhỏ để thảo luận về việc làm cách nào để Trung Tâm có thể hỗ trợ tốt nhất cho những nỗ lực của cộng đồng nhằm xây dựng công bằng sức khỏe. Những nhu cầu dưới đây đã xuất hiện từ những cuộc thảo luận này. 



		

		Tham gia vào những hoạt động và động viên cộng đồng có ý nghĩa

Xây dựng niềm tin; lắng nghe các thành viên cộng đồng trong không gian của họ như nhà thờ và trường học; xác định các quán quân của cộng đồng, ký hợp đồng với và thanh toán cho các đối tác tin cậy để thực hiện công tác gắn kết.

		

		Thúc đẩy hợp tác giữa các nhóm cộng đồng và quan chức địa phương

Hỗ trợ các nỗ lực cộng đồng để tham gia với các đại diện được bầu chọn; cung cấp nền tảng cho các nhà lãnh đạo trong cộng đồng cất lên tiếng nói; điều phối cộng đồng để lập ra các mục tiêu thống nhất.



		

		Tập trung vào phát triển lực lượng lao động

Đào tạo nguồn nhân lực, nhân viên nghiệp vụ, quản lý, bác sĩ lâm sàng của Hạt; siết chặt sự khó chịu; đảm bảo tự chăm sóc; tìm cách đào tạo và tuyển dụng thành viên cộng đồng.

		

		Phát triển chiến lược giao tiếp sử dụng nhiều kênh khác nhau

Đừng giao tiếp như thông thường; hãy sử dụng các kênh khác như truyền miệng, mạng xã hội, video quảng cáo; tìm tới các đối tác đa dạng và độc đáo. 



		Những bên nào khác muốn tham gia như Trung Tâm?



		· Các cơ quan/tổ chức biết cách tiếp cận phụ nữ Mỹ Gốc Phi	

· Tất cả các sở của Hạt liên kết nguồn lực, bao gồm nguồn tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo 

· Các nhóm Quan Hệ Hợp Tác Best Start Community

· Phong trào Black Lives Matter	

· Sinh viên đại học	

· East Yard Communities for Environmental Justice

		· Nhân viên và thành viên y tế lâm sàng gốc Latinh

· Đào tạo LGBTQ + từ quan điểm chủng tộc, giới tính và kinh tế của người da màu (POC)

· Đại lý truyền thông/PR 

· Chuyên gia y tế  về bệnh STD 
(UCLA- Marjan Javanbakht)	

· OBGYN / bác sĩ nhi khoa để khuyến khích giáo dục phụ huynh /sự phát triển của trẻ

		· Các tổ chức từ các quốc gia khác để tìm hiểu các thực hành hay nhất

· Pacoima Beautiful	

· Các nhà lãnh đạo y tế là người khởi xướng

Các tổ chức Somos, Familia, Valle; LGBTQ+ tại địa phương, POC và các tổ chức tập trung vào vấn đề nhập cư

· Các nhà cung cấp điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện	

· Các nhóm hỗ trợ cho không gian cộng đồng

· The Nature Parkway



		Thông tin sẽ được sử dụng như thế nào? 

Những buổi lắng nghe cộng đồng chỉ mới là bắt đầu Sự nhiệt huyết và gắn bó của quý vị với sự công bằng sức khỏe mới thực sự phản ánh tầm nhìn của cộng đồng trong việc xác định và ủng hộ cho sức khỏe và thể trạng của cộng đồng. Chúng tôi sẽ:

· Sửa đổi các bản tóm tắt dữ liệu theo những dữ kiện chính; 

· Tạo ra kho thực hành hay nhất, liên minh, giao tiếp và các nỗ lực chiến dịch khác; 

· Giải quyết những nhu cầu hàng đầu nhằm thông báo kế hoạch làm việc của Trung Tâm, ưu tiên những dịch vụ cụ thể mà người tham gia muốn Trung Tâm cung cấp hoặc nâng cao; và

· Thu hút các đối tác chính được đề xuất.








Phụ Lục Đồ Thị và Dữ Liệu 

		       Tiếng Anh                    Tiếng Tây Ban Nha



		 Đồng ý                        Rất đồng ý





		Trung lập             Đồng ý              Rất đồng ý



		

Trung lập           Đồng ý           Rất đồng ý





			      Đồng ý                          Rất đồng ý



		

Khác

Bạn bè/Gia đình/Hàng xóm

Nhóm cộng đồng

Nhà cung cấp CSSK







		Tham gia danh sách nhận thư tại LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov







		Tổng Kết Sự Kiện

Ngày 16 tháng 1 năm 2018

		Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe Hạt Los Angeles 
Buổi Lắng Nghe Cộng Đồng: 

South Bay



		Center for Health Equity là một sáng kiến Cơ Quan Y Tế LA do Sở Y Tế Công Cộng điều hành. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi người tại Hạt LA đều có cơ hội và nguồn lực cần thiết để đạt được sức khỏe và thể chất tối ưu. Như một bước bước khởi đầu, Trung Tâm đã tổ chức các buổi lắng nghe trên toàn hạt. Những buổi lắng nghe này có mời các đối tác cộng đồng và thành viên của cộng đồng địa phương chia sẻ thông tin của mình, và các thông tin này sẽ giúp định hình nhiệm vụ của Trung Tâm. Bản tổng kết này phản ánh những phản hồi thu được trong buổi lắng nghe được tổ chức tại thành phố Long Beach, với 102 người tham dự.



		Học giả/Trường đại học

Liên minh cộng đồng

Đối tác CSSK

Người dân liên quan

Tổ chức phi lợi nhuận

     Khác

Ai tham dự buổi lắng nghe này?





		



























		Chúng tôi có thể làm gì tốt hơn?









		

Tiếng Nói Cộng Đồng:  
Điều gì sẽ giúp các buổi lắng nghe trong tương lai tốt hơn?

· “Tạo không gian cho các thành viên cộng đồng nói về các vấn đề quan trọng đối với họ (tức là: một buổi lắng nghe, không phải là một buổi hội thảo).”

· “Địa điểm tốt hơn và lớn hơn có nhiều chỗ đậu xe hơn.”

· “Thu hút những người và tổ chức không tin vào phong trào này đến đây để họ tham gia.”

· “Gặp gỡ trong không gian cho các thành viên cộng đồng như trung tâm cộng đồng chẳng hạn. Đưa ra các buổi lắng nghe cho thành viên cộng đồng văn hóa.”

· “Tổ chức một buổi lắng nghe theo chủng tộc và tại một địa điểm cộng đồng.”

· “Đảm bảo người khuyết tật được che chở trước tất cả các yếu tố xã hội mang tính quyết định về sức khỏe, như phân biệt chủng tộc/phân biệt đối xử.”



		Thông tin hàng đầu từ Thăm Quan Thư Viện
Những người tham gia đưa ra phản hồi về các phiên bản dạng poster của bản thảo tóm tắt dữ liệu về năm sáng kiến chính của Trung Tâm – tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, công bằng môi trường, lây nhiễm bệnh mắc qua đường tình dục, Khu Vực Y Tế và năng lực văn hóa và ngôn ngữ. Sáu dữ kiện chính đã được xác định:



		

		Đặt trách nhiệm vào những người nắm giữ quyền lực

Thường thì những người có quyền lực có thể trốn tránh trách nhiệm về hành động của họ; cải thiện giám sát và quy định hiện hành để buộc các công ty phải chịu trách nhiệm về việc gây tổn hại cho cộng đồng

		

		Chia sẻ quyền lực ra quyết định với cộng đồng

Hỗ trợ cộng đồng xác định và đo lường các điều kiện sức khỏe bất lợi, với quyền tiếp cận bình đẳng đến việc ra quyết định; chia sẻ thành công của cộng đồng với cộng đồng; tận dụng các thực hành hay nhất để có tác động lớn hơn.



		

		Tiếp tục thực hiện trao đổi cởi mở về lịch sử & khoa học chủng tộc

Tiếp tục giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc, sang chấn và căng thẳng; tiếp tục giải quyết tính chất giao thoa và liên ngành của phân biệt chủng tộc ngày nay; nhấn mạnh rằng phân biệt chủng tộc là một phần trong cuộc sống thường ngày của con người và ảnh hưởng đến điều kiện sức khỏe. 

		

		Thúc đẩy các khoản đầu tư công bằng cho cộng đồng

Đảm bảo đầu tư cho những người đang thực hiện công tác, như những người khởi xướng và nhân viên cộng đồng; đầu tư vào các cộng đồng da màu, và hỗ trợ các bà mẹ da đen và con họ 



		





		Lãnh đạo nên phản ánh cộng đồng

Tuyển dụng nhân viên đại diện cho cộng đồng; những người từng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề nên dẫn dắt công tác; thiết lập một giao thức và hướng dẫn khiêm tốn về văn hóa và đào tạo các nhà cung cấp về các thực hành khiêm tốn về văn hóa.

		

		Sử dụng dữ liệu để giải quyết những khoảng cách và nhu cầu trong cộng đồng 

Hình ảnh rõ ràng và súc tích là yếu tố quan trọng; cần tương tác nhiều hơn và ít câu chữ hơn; đảm bảo bao hàm những người chuyển giới trong tập dữ liệu; hoạt động theo hướng theo dõi bệnh tật tốt hơn cho các cộng đồng da màu.








		Những Nhu Cầu Hàng Đầu Được Xác Định Từ Thảo Luận Nhóm Nhỏ

Người tham gia được chia thành những nhóm nhỏ để thảo luận về việc làm cách nào để Trung Tâm có thể hỗ trợ tốt nhất cho những nỗ lực của cộng đồng nhằm xây dựng công bằng sức khỏe. Những nhu cầu dưới đây đã xuất hiện từ những cuộc thảo luận này. 



		

		Tìm hiểu cách mọi người xác định câu chuyện và nhận dạng riêng của mình



Xây dựng quyền lực trong cộng đồng để tạo ra sức khỏe cho chính họ thông qua các thay đổi về chính sách và hệ thống; tạo không gian tự nhận dạng cho mọi người trên mọi góc độ; xây dựng sự hòa nhập cho cộng đồng người da màu.

		

		Tham gia vào những hoạt động và động viên cộng đồng có ý nghĩa

Xây dựng niềm tin; lắng nghe các thành viên cộng đồng trong không gian của họ như nhà thờ và trường học; xác định các quán quân của cộng đồng, ký hợp đồng với và thanh toán cho các đối tác tin cậy để thực hiện công tác gắn kết.



		





		Kết nối những cộng đồng bị thiệt thòi với người ra quyết định

Cung cấp đào tạo và xây dựng năng lực cho các cộng đồng để điều hướng các hệ thống chính sách phức tạp; đưa những quy tắc khác nhau đến gần nhau.

		

		Tập trung vào phát triển lực lượng lao động

Đào tạo nguồn nhân lực, nhân viên nghiệp vụ, quản lý, nhà cung cấp của Hạt; siết chặt sự khó chịu; tìm cách đào tạo và tuyển dụng thành viên cộng đồng.



		Những bên nào khác muốn tham gia như Trung Tâm?



		· AIDS Food Store 

· Các cộng đồng Người Mỹ Ấn/Alaska Bản Địa

· Black Women for Wellness 

· Các nhà thầu Black Infant Health

· Building Healthy Communities - Long Beach

· Cambodian Advocacy Collaborative 

· Các thành viên hội đồng thành phố 

· Các tổ chức cộng đồng 

· Các hội đồng điều phối cộng đồng 



		· Mô hình chăm sóc hợp tác, như Trung tâm AIMS (Giải Pháp Sức Khỏe Tâm Thần Tích Hợp)

· Sở Lao Động 

· Sở Tư Pháp 

· Các tổ chức dựa trên đức tin

· Các trung tâm LGBTQ để cải thiện cộng đồng MSM, các dịch vụ chăm sóc người chuyển giới và người dị tính

· Long Beach Language Access Coalition

· Mama’s Neighborhood Program

		· Mothers Against Drunk Driving

· Moving Forward Network

· Các nhóm phụ huynh song ngữ học đường

· Các cộng đồng Sáng Kiến Phòng Chống Sang Chấn (TPI), như Willowbrook, Florence-Firestone và Compton không hợp nhất

· Các nhóm quy hoạch đô thị đang hoạt động về quá trình “trưởng giả hóa”

· Các trung tâm thanh thiếu niên và gia đình như YMCA và Boys & Girls Clubs



		Thông tin sẽ được sử dụng như thế nào? 

Những buổi lắng nghe cộng đồng chỉ mới là bắt đầu Sự nhiệt huyết và gắn bó của quý vị với sự công bằng sức khỏe mới thực sự phản ánh tầm nhìn của cộng đồng trong việc xác định và ủng hộ cho sức khỏe và thể trạng của cộng đồng. Chúng tôi sẽ:

· Sửa đổi các bản tóm tắt dữ liệu theo những dữ kiện chính; 

· Tạo ra kho thực hành tốt nhất, liên minh, giao tiếp và các nỗ lực chiến dịch khác; 

· Giải quyết những nhu cầu hàng đầu nhằm thông báo kế hoạch làm việc của Trung Tâm, ưu tiên những dịch vụ cụ thể mà người tham gia muốn Trung Tâm cung cấp hoặc nâng cao; và

· Thu hút các đối tác chính được đề xuất.










Phụ Lục Đồ Thị và Dữ Liệu 

		Tiếng Anh               Tiếng Tây Ban Nha



		Trung lập          Đồng ý           Rất đồng ý





		Không đồng ý    Trung lập      Đồng ý        Rất đồng ý

Rất không      Trung lập          Đồng ý      Rất đồng ý

đồng ý



		





		Không        Trung lập        Đồng ý    Rất không đồng ý

đồng ý



		









		Tham gia danh sách nhận thư tại LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov









		Tổng Kết Sự Kiện

Ngày 30 tháng 1 năm 2018

		Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe Hạt Los Angeles 
Buổi Lắng Nghe Cộng Đồng: 

Antelope Valley



		Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe là một sáng kiến Cơ Quan Y Tế LA do Sở Y Tế Công Cộng điều hành. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi người tại Hạt LA đều có cơ hội và nguồn lực cần thiết để đạt được sức khỏe và thể chất tối ưu. Như một bước bước khởi đầu, Trung Tâm sẽ tổ chức các buổi lắng nghe trên toàn hạt. Những buổi lắng nghe này có mời các đối tác cộng đồng và thành viên của cộng đồng địa phương chia sẻ thông tin của mình và giúp định hình nhiệm vụ của Trung Tâm. Bản tổng kết này phản ánh những phản hồi thu được trong buổi lắng nghe được tổ chức tại thành phố Lancaster, với 47 người tham dự. Ai tham dự buổi lắng nghe này?





		

Học giả/Trường đại học

Đối tác CSSK

Người dân liên quan

         Khác

Tổ chức phi lợi nhuận





		



























		Chúng tôi có thể làm gì tốt hơn?









		Tiếng Nói Cộng Đồng:  
Điều gì sẽ giúp các buổi lắng nghe trong tương lai tốt hơn?

· “Công khai nhiều hơn trong các tổ chức khác nhau để nhiều người trong cộng đồng biết và có thể tham dự các cuộc họp.”

· “Thời gian cho các hoạt động lâu hơn, cùng một cuộc gặp gỡ và thời gian tuyệt vời để chào hỏi nhau.”

· “Không gì cả - đã rất tuyệt rồi, muốn nhiều thành viên cộng đồng hơn.”

· “Thông tin rõ ràng về những gì trung tâm công bằng y tế có thể làm.”

· “Tôi mời cộng đồng nói chuyện với các nhà lập pháp để đảm bảo họ biết về các vấn đề cộng đồng.”



		Thông tin hàng đầu từ Thăm Quan Thư Viện
Những người tham gia đưa ra phản hồi về các phiên bản dạng poster của bản thảo tóm tắt dữ liệu về năm sáng kiến chính của Trung Tâm – tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, công bằng môi trường, lây nhiễm bệnh mắc qua đường tình dục, Khu Vực Y Tế và năng lực văn hóa và ngôn ngữ. Sáu dữ kiện chính đã được xác định:



		

		Thúc đẩy hợp tác giữa các nhóm cộng đồng và quan chức địa phương

Hỗ trợ các nỗ lực cộng đồng để tham gia với các đại diện được bầu chọn; cung cấp nền tảng cho các nhà lãnh đạo trong cộng đồng cất lên tiếng nói; điều phối cộng đồng để lập ra các mục tiêu thống nhất.

		

		Sử dụng bản đồ để hình dung hóa những khoảng cách và nhu cầu trong cộng đồng 

Hình ảnh rõ ràng và súc tích là yếu tố quan trọng; bản đồ giúp trình bày sự chênh lệch và bất bình đẳng trong các cộng đồng trên toàn hạt; đồ thị phải dễ hiểu; cần tương tác nhiều hơn và ít câu chữ hơn.



		

		Tiếp tục thực hiện trao đổi cởi mở về lịch sử & khoa học chủng tộc

Tiếp tục giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc, sang chấn và căng thẳng; tiếp tục giải quyết tính chất giao thoa và liên ngành của phân biệt chủng tộc ngày nay; nhấn mạnh rằng phân biệt chủng tộc là một phần trong cuộc sống thường ngày của con người và ảnh hưởng đến điều kiện sức khỏe.

		

		Lãnh đạo nên phản ánh cộng đồng

Tuyển dụng nhân viên đại diện cho cộng đồng; những người từng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề nên dẫn dắt công việc.



		

		Đơn giản hóa sự hợp tác giữa các dịch vụ 

Hỗ trợ các nỗ lực phối hợp và chăm sóc phối hợp tốt hơn giữa các hệ thống; khuyến khích các đối tác phi truyền thống tham gia vào các nỗ lực tập trung vào giải pháp. 

		

		Tập trung vào đào tạo và phát triển nhân lực

Đào tạo nguồn nhân lực, nhân viên nghiệp vụ, quản lý, bác sĩ lâm sàng của Hạt; cung cấp đào tạo cho cộng đồng, sử dụng không gian an toàn như nhà thờ và trường học; thiết lập một giao thức và hướng dẫn khiêm tốn về văn hóa và đào tạo các nhà cung cấp về các thực hành khiêm tốn về văn hóa.







		Những Nhu Cầu Hàng Đầu Được Xác Định Từ Thảo Luận Nhóm Nhỏ

Người tham gia được chia thành những nhóm nhỏ để thảo luận về việc làm cách nào để Trung Tâm có thể hỗ trợ tốt nhất cho những nỗ lực của cộng đồng nhằm xây dựng công bằng sức khỏe. Những nhu cầu dưới đây đã xuất hiện từ những cuộc thảo luận này. 



		

		Tham gia vào những hoạt động và động viên cộng đồng có ý nghĩa

Xây dựng niềm tin; lắng nghe các thành viên cộng đồng trong không gian của họ như nhà thờ và trường học; xác định các quán quân của cộng đồng, ký hợp đồng với và thanh toán cho các đối tác tin cậy để thực hiện công tác gắn kết.

		

		Chia sẻ quyền lực ra quyết định với cộng đồng

Hỗ trợ cộng đồng xác định và đo lường các điều kiện sức khỏe bất lợi, với quyền tiếp cận bình đẳng đến việc ra quyết định; chia sẻ thành công của cộng đồng với cộng đồng.



		

		Thúc đẩy cơ hội tài trợ cho cộng đồng

Hỗ trợ nỗ lực của cộng đồng để sử dụng vốn tài chính; đảm bảo trách nhiệm giải trình; hỗ trợ và tài trợ cho các chương trình có cơ sở khoa học.

		

		Phát triển chiến lược giao tiếp sử dụng nhiều kênh khác nhau

Đừng giao tiếp như thông thường; hãy sử dụng các kênh khác như truyền miệng, mạng xã hội, video quảng cáo; tìm tới các đối tác đa dạng và độc đáo. 



		Những bên nào khác muốn tham gia như Trung Tâm?



		· Antelope Valley Breastfeed Coalition

· Các nhóm đào tạo chống phân biệt đối xử và chống áp bức

· Blank Infant Health

· Black Women for Wellness

· Các nhà quy hoạch thành phố

· Các trường cao đẳng cộng đồng



		· Các trung tâm văn hóa khác nhau

· Empower Generations

· Cộng đồng dựa trên đức tin

· Nhà cung cấp dịch vụ y tế & bác sĩ

· Các viên chức được địa phương bầu chọn

· Hạt Los Angeles để kết nối với người dân của hạt

· Lumos Transforms



		· Các nhà cung cấp OB/GYN

· Trung tâm tiếp cận

· Planned Parenthood

· Những người khởi xướng

· Các trường đại học



		Thông tin sẽ được sử dụng như thế nào? 

Những buổi lắng nghe cộng đồng chỉ mới là bắt đầu Sự nhiệt huyết và gắn bó của quý vị với sự công bằng sức khỏe mới thực sự phản ánh tầm nhìn của cộng đồng trong việc xác định và ủng hộ cho sức khỏe và thể trạng của cộng đồng. Chúng tôi sẽ:

· Sửa đổi các bản tóm tắt dữ liệu theo những dữ kiện chính; 

· Tạo ra kho thực hành tốt nhất, liên minh, giao tiếp và các nỗ lực chiến dịch khác; 

· Giải quyết những nhu cầu hàng đầu nhằm thông báo kế hoạch làm việc của Trung Tâm, ưu tiên những dịch vụ cụ thể mà người tham gia muốn Trung Tâm cung cấp hoặc nâng cao; và

· Thu hút các đối tác chính được đề xuất.



		Tham gia danh sách nhận thư tại LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov










Phụ Lục Đồ Thị và Dữ Liệu 

		





Tất cả các đánh giá được thực hiện bằng Tiếng Anh



		Rất không đồng ý   Đồng ý           Rất đồng ý





		Rất không     Không        Trung lập   Đồng ý       Rất đồng 

   đồng ý        đồng ý

Tiếng nói của tôi được lắng nghe & Tôi có cơ hội đặt câu hỏi/chia sẻ quan điểm



		Không đồng ý    Khác        Đồng ý       Rất đồng ý







			

		



































                             	

Phần giá trị nhất của 

Buổi Lắng Nghe



Thời gian chia nhóm nhỏ	Tìm hiểu Trung Tâm	Phần trình bày	Thăm quan Thư Viện	Tạo dựng mối quan hệ	Phần Mic mở	23	5	4	3	1	1	





Thêm phần trình bày của cộng đồng	Thời gian sự kiện dài hơn	Thêm thông tin để phổ biến	Tập trung hơn vào các lĩnh 	vực ưu tiên	Thêm thức ăn	Thêm trình bày của nhà cung cấp	10	8	4	1	1	1	















Total	

English 	Spanish 	0.92682926829268297	7.3170731707317069E-2	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	2.5000000000000001E-2	0.27500000000000002	0.7	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	0.22500000000000001	0.35	0.42499999999999999	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	0.23076923076923078	0.35897435897435898	0.41025641025641024	















Total	

Disagree 	Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	2.5000000000000001E-2	2.5000000000000001E-2	0.4	0.55000000000000004	



Tôi biết về buổi lắng nghe như thế nào































Total	

Health Care Provider 	Community Group 	Friend Family 	Other 	0.15789473684210525	0.21052631578947367	0.10526315789473684	0.52631578947368418	



Phần đáng giá nhất của Buổi Lắng nghe

Phần đáng giá nhất của Buổi Lắng nghe	

Hoạt động nhóm/Kết nối/Chia sẻ ý tưởng	Tìm hiểu mục tiêu/sáng kiến của CHE	Phản hồi cộng đồng	Phần trình bày	13	4	3	1	



Column1	

Thêm thời gian để tạo dựng quan hệ	Tiếp cận cộng đồng nhiều hơn	Giới hạn chủ đề thảo luận	Người thông hoạt	Tương tác nhóm nhiều hơn	Giới thiệu xung quanh phòng	Cung cấp dịch vụ dịch thuật	Mời các quan chức chính phủ	7	3	2	1	1	1	1	1	



Ngôn ngữ khảo sát đã hoàn thành









Total	

English 	Spanish 	0.91304347826086951	8.6956521739130432E-2	



Tôi hiểu công bằng sức khỏe và lý do nó quan trọng









Total	

Agree	Strongly Agree 	0.34782608695652173	0.65217391304347827	



Tiếng nói của tôi được lắng nghe & Tôi có cơ hội đặt câu hỏi/chia sẻ quan điểm









Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	4.7619047619047616E-2	0.23809523809523808	0.7142857142857143	



Tôi đã tìm hiểu về các mục tiêu và kế hoạch của CHE









Total	

Neutral 	Agree	Strongly Agree 	8.6956521739130432E-2	0.47826086956521741	0.43478260869565216	



Buổi lắng nghe rất đáng dành thời gian









Total	

Agree	Strongly Agree 	0.31818181818181818	0.68181818181818177	



Tôi biết về buổi lắng nghe như thế nào









Total	

Health Care Provider 	Community Group 	Friend/Family/Neighbor	Other 	4.7619047619047616E-2	0.2857142857142857	0.14285714285714285	0.52380952380952384	



Phần đáng giá nhất của Buổi Lắng Nghe

Phần đáng giá nhất của Buổi Lắng Nghe	

Thời gian chia nhóm	Nghe ý kiến, câu chuyện 	&	 ý tưởng	Tìm hiểu về Trung Tâm	Cơ hội tạo dựng quan hệ	Người tham gia đa dạng	Phần trình bày/Tài liệu dự thảo	5	11	3	2	2	3	



Column1	

Tiếp cận cộng đồng nhiều hơn	Thêm thời gian tạo dựng quan hệ	Địa điểm tốt hơn	Giới hạn chủ đề thảo luận	Các mục hành động của CHE	Thông tin về các buổi sau	Cung cấp dịch vụ dịch thuật	9	4	3	2	1	1	1	















Total	

English 	Spanish	0.93939393939393945	6.0606060606060608E-2	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	6.0606060606060608E-2	0.27272727272727271	0.66666666666666663	















Total	

Strongly Disagree	Neutral 	Agree	Strongly Agree 	3.0303030303030304E-2	0.24242424242424243	0.18181818181818182	0.54545454545454541	















Total	

Disagree	Neutral 	Agree	Strongly Agree	6.0606060606060608E-2	0.24242424242424243	0.18181818181818182	0.51515151515151514	















Total	

Strongly Disagree	Neutral	Agree	Strongly Agree	3.0303030303030304E-2	6.0606060606060608E-2	0.33333333333333331	0.5757575757575758	



Phần quan trọng nhất của Buổi Lắng Nghe



Hoạt động phân nhóm	Tìm hiểu mục tiêu/sáng kiến của CHE	Tạo dựng quan hệ	Phần trình bày	Gian truyền thông	11	5	2	1	1	



Column1	

Thêm phần trình bày của cộng đồng	Thêm thời gian thảo luận	Thêm thời gian tạo dựng quan hệ	Thêm thông tin để phổ biến	Thêm người tham gia	Công khai hơn	Lịch trình / địa điểm	5	2	2	1	1	1	1	











Total	

Strongly Disagree 	Agree 	Strongly Agree 	3.8461538461538464E-2	0.42307692307692307	0.53846153846153844	











Total	

Strongly Disagree 	Disagree 	Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	7.6923076923076927E-2	3.8461538461538464E-2	3.8461538461538464E-2	0.30769230769230771	0.53846153846153844	











Total	

Strongly Disagree 	Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	3.8461538461538464E-2	3.8461538461538464E-2	0.30769230769230771	0.61538461538461542	



Series 1	





Da Trắng	NHOPI	 	Da Đen	Latino	Châu Á	17.100000000000001	63.6	52.4	40.5	28.1	18	

Tử vong do tiểu đường mỗi 100.000



Series 1	







Da Trắng	Châu Á	Da Đen	Latino	2.7	2.4	9	4.3	

Tử vong trẻ sơ sinh mỗi 1K ca sinh



Series 1	





Da Trắng	Châu Á	Latino	Da Đen	0.16700000000000001	0.40200000000000002	0.26900000000000002	0.245	0.191	

%người lớn không có chăm sóc SK thường xuyên



Series 1	





Walnut	Cerritos	Rowland Heights	Maywood	Beverly Hills	Palmdale	Compton	LA City Council District 8	Westmont	Lancaster	87.5	87.2	87.1	86.8	86.4	78.5	77.099999999999994	76.900000000000006	76.7	75.900000000000006	

Ứớc lượng tuổi thọ khi sinh



Series 1	





Rowland Heights	LA City Council District 5	Bellflower	Downey	LA City Council District 4	Huntington Park	LA City Council District 8	Lakewood	Compton	Lancaster	1.3	2.1	2.2999999999999998	2.8	3	6.3	6.3	6.4	7	7.3	

Tử vong trẻ sơ sinh trên 1K ca sinh



Series 1	





Manhattan Beach	Calabasas	Rancho Palos Verdes	Claremont	Redondo Beach	East Los Angeles	LA City Council District 9	LA City Council District 1	Bell Gardens	Cudahy	0.04	6.8000000000000005E-2	7.0000000000000007E-2	8.3000000000000004E-2	9.4E-2	0.42799999999999999	0.43	0.432	0.438	0.45600000000000002	

% người lớn không có bảo hiểm y tế



Men who Have Sex with Men	

[CATEGORY NAME], [VALUE]

Người dùng thuốc tiêm (IDU), 4%

Liên hệ tình dục khác giới, 9%



MSM	MSM-IDU	Injection Drug Users (IDU)	Heterosexual Contact	0.84	0.03	0.04	0.09	

Series 1	







Khác giới/Thẳng	Lư	ỡng tính	Không rõ	Gay/Les	0.10199999999999999	0.252	0.24199999999999999	0.153	

%người lớn có nguy cơ trầm cảm nặng



Da Trắng (tham chiếu)	



Tử vong do tiểu đường	Tử vong trẻ sơ sinh	Nhiễm HIV	Đuổi học	% học sinh không hoàn thành trung học	bị lục soát khi dừng xe	bắt giam (mỗi 100.000 dân)	tham gia bảo trợ tạm thời (mỗi 1.000 trẻ)	trẻ em nghèo (2016)	tỷ lệ thất nghiệp	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Da Đen	

Tử vong do tiểu đường	Tử vong trẻ sơ sinh	Nhiễm HIV	Đuổi học	% học sinh không hoàn thành trung học	bị lục soát khi dừng xe	bắt giam (mỗi 100.000 dân)	tham gia bảo trợ tạm thời (mỗi 1.000 trẻ)	trẻ em nghèo (2016)	tỷ lệ thất nghiệp	2.3684210526315788	3.333333333333333	2.8666666666666667	4.333333333333333	2.0674157303370784	3	12.463903120633443	6.0909090909090908	3.7530864197530862	2.0612244897959182	

Chỉ Số Tỷ Lệ Tương Đối

(Tỷ lệ khả năng Người Da Đen

 có kết quả kém hơn)







Da Trắng (tham chiếu)	Tử vong do 	tiểu đường	Tử vong trẻ sơ sinh	Nhiễm HIV	Đuổi học	% học sinh không hoàn thành trung học	bị lục soát khi dừng xe	bắt giam (mỗi 100.000 dân)	tham gia bảo trợ tạm thời (mỗi 1.000 trẻ)	trẻ em nghèo (2016)	tỷ lệ thất nghiệp	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Da Đen	

Tử vong do tiểu đường	Tử vong trẻ sơ sinh	Nhiễm HIV	Đuổi học	% học sinh không hoàn thành trung học	bị lục soát khi dừng xe	bắt giam (mỗi 100.000 dân)	tham gia bảo trợ tạm thời (mỗi 1.000 trẻ)	trẻ em nghèo (2016)	tỷ lệ thất nghiệp	2.3684210526315788	3.333333333333333	2.8666666666666667	4.333333333333333	2.0674157303370784	3	12.463903120633443	6.0909090909090908	3.7530864197530862	2.0612244897959182	Latino	



Tử vong do tiểu đường	Tử vong trẻ sơ sinh	Nhiễm HIV	Đuổi học	% học sinh không hoàn thành trung học	bị lục soát khi dừng xe	bắt giam (mỗi 100.000 dân)	tham gia bảo trợ tạm thời (mỗi 1.000 trẻ)	trẻ em nghèo (2016)	tỷ lệ thất nghiệp	1.6432748538011694	1.5925925925925923	1.4	1.2666666666666666	1.5280898876404494	2	2.8313926408942711	1.5909090909090908	3.6049382716049383	1.3673469387755102	Châu Á	---

---



Tử vong do tiểu đường	Tử vong trẻ sơ sinh	Nhiễm HIV	Đuổi học	% học sinh không hoàn thành trung học	bị lục soát khi dừng xe	bắt giam (mỗi 100.000 dân)	tham gia bảo trợ tạm thời (mỗi 1.000 trẻ)	trẻ em nghèo (2016)	tỷ lệ thất nghiệp	1.0526315789473684	0.88888888888888884	0	0.39999999999999997	0.68539325842696619	0	0.96180717279925487	0.31818181818181812	1.5555555555555556	0.91836734693877542	

Chỉ Số Tỷ Lệ Tương Đối

(Tỷ lệ khả năng Người Da Đen có kết quả kém hơn)







Phần giá trị nhất của 

Buổi Lắng Nghe

Phần giá trị nhất của Buổi Lắng Nghe	

Toàn bộ sự kiện	Tìm hiểu Trung Tâm Công Bằng Sức Khỏe	Thời gian phân nhóm nhỏ	Lắng nghe ý kiến và ý tưởng từ thành viên cộng đồng	2	6	7	11	



Column1	

Thời gian buổi họp	Thông hoạt viên	Thêm trình bày của cộng đồng	Địa điểm tốt hơn	Thêm sự hiện diện của lãnh đạo	Thông tin về các buổi sau	Tập trung hơn vào vấn đề gốc rễ	Thêm thời gian để tạo dựng quan hệ	1	1	2	2	2	3	3	6	



Ngôn Ngữ Đánh Giá



English 	Spanish	0.61	0.39	















Total	

Agree 	Strongly Agree 	0.22580645161290322	0.77419354838709675	























Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	0.1	0.23333333333333334	0.66666666666666663	















Total	

Disagree 	Agree 	Strongly Agree 	3.2258064516129031E-2	0.387096774193548	38	0.58064516129032262	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	3.2258064516129031E-2	0.1935483870967741	9	0.77419354838709675	













Total	

Health Care Provider 	Faith Organization 	Community Group	Friend/Family/Neighbor	Other 	0.20689655172413793	3.4482758620689655E-2	0.27586206896551724	0.13793103448275862	0.34482758620689657	
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