HIỆN ĐANG GHI DANH NGƯỜI MỸ GỐC CHÂU Á VÀ VÙNG ĐẢO THÁI
BÌNH DƯƠNG ĐỂ THAM GIA VÀO NHỮNG DỰ ÁN NGHIÊN CỨU
TRONG TƯƠNG LAI!

ức khỏe Xuyên suốt Cuộc đời

S

ập trang web của CARE để biết thêm thông tin: https://careregistry.ucsf.edu/

Xin truy c

ếu có câu hỏi, xin liên lạc nhân viên CARE tại: careaapi@gmail.com hoặc (669) 256-2609

N

ười phụ trách chính của chương trình CARE: Tiến sĩ Vân Tạ Park

Ng

Được tài trợ bởi Viện Sức Khỏe Quốc gia (NIH)/ Viện
Quốc gia về Lão hóa (NIA) R24AG063718
UCSF IRB Protocol Number: 19-28027

ục đích của CARE là để nêu ra những hạn chế và giảm đi sự chênh lệch trong việc
tham gia nghiên cứu của những người Mỹ gốc châu Á và vùng đảo Thái Bình Dương
(Asian Americans and Pacific Islanders - AAPI) bằng cách tạo ra một cơ sở dữ liệu
dành cho những người AAPI sẵn lòng tham gia vào những đề án nghiên cứu khác
M

nhau.

ể tham gia?
Để đủ điều kiện tham gia vào CARE, quý vị phải:
Là người Mỹ gốc châu Á và/hoặc vùng đảo Thái Bình Dương
Từ 18 tuổi trở lên
Có thể nói tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt, hoặc
tiếng Hàn Quốc
Có thể đọc tiếng Anh, tiếng Giản thể, tiếng Phồn thể, tiếng Việt, hoặc tiếng
Hàn Quốc
Sẵn lòng tham gia vào những đề án nghiên cứu
Ai có th

Để đền bù cho thời gian và công sức của quý vị, chúng tôi sẽ gửi quý vị một thẻ quà
tặng trị giá $10
"

ục tiêu của CARE là để cải thiện việc tham gia của người Mỹ gốc châu Á và vùng
đảo Thái Bình Dương (AAPI) trong những chương trình nghiên cứu về việc phòng ngừa,
can thiệp, điều trị của sự suy giảm nhận thức, bệnh Alzheimer’s và các triệu chứng suy
giảm trí nhớ. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ nâng cao việc tham gia của người AAPI trong
những vấn đề sức khỏe liên quan đến quá trình lão hóa bao gồm vấn đề về sức khỏe,
những yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ có thể bắt đầu khi còn trẻ cho đến độ tuổi
trung niên; và, các vấn đề về sức khỏe của những người chăm sóc người bệnh.
M

