
Câu All of Us, biểu hiệu All of Us, và câu “The Future of Health Begins with You” (“Sức khỏe trong tương lai bắt đầu từ bạn”) là nhãn hiệu dịch vụ của Bộ Y tế Xã hội Hoa Kỳ.

Chỉ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

JoinAllofUs.org
allofus@uci.edu
(949) 824-0282

Sức khỏe trong tương 
lai bắt đầu từ bạn.

Hãy cùng hợp tác với chúng tôi

Hãy bắt đầu cuộc hành trình tham gia nghiên cứu bằng cách vào trang mạng 
Participant.JoinAllofUs.org và:

Sau khi thực hiện xong các điều này, bạn sẽ nhận được $25.

Đồng ý thỏa thuận tham gia

Đồng ý cho phép chia sẻ hồ sơ 
sức khỏe điện tử của bạn

Trả lời các bản khảo sát về sức khỏe

Cho phép lấy các số đo của cơ thể (chiều cao, trọng 
lượng, huyết áp, v.v.) và cho lấy mẫu máu và nước 
tiểu nếu được yêu cầu.

Tạo một tài khoản

All of Us Research Program là chương trình gì?
All of Us là một chương trình nghiên cứu. Chương trình này sẽ thu thập thông tin từ một triệu người 
trở lên để giúp các nhà nghiên cứu thiết lập những phương thức chăm sóc, điều trị và phòng ngừa bệnh 
tật theo tiêu chuẩn cá nhân. Những người tham gia chương trình sẽ cung cấp các thông tin dữ liệu về sức 
khỏe, thói quen và môi trường sống của họ. Qua việc tìm ra những khuôn mẫu từ các dữ liệu này, các 
nhà nghiên cứu có thể biết thêm được những gì ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Tại sao tôi nên tham gia chương trình 
All of Us?
Có nhiều lý do để tham gia. Bạn có thể biết thêm 
về sức khỏe của chính mình. Một lý do khác là 
để bảo đảm sắc dân của bạn cũng được bao gồm 
trong các nghiên cứu y khoa nhằm có thể đưa 
đến các phương pháp điều trị riêng cho sắc 
dân bạn.

Ai có thể tham gia
chương trình All of Us?
Những người trên 18 tuổi hội đủ điều kiện có thể 
tham gia chương trình. Chúng tôi nhận người khỏe 
mạnh lẫn người có bệnh, từ mọi sắc dân cũng như từ 
các tầng lớp xã hội, khắp các nơi trên toàn quốc. 
Bạn không bắt buộc phải là công dân Hoa Kỳ hay 
thường trú nhân. Hiện nay, bạn có thể tham gia chương 
trình All of Us bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Để tìm hiểu thêm và ghi danh, xin bạn liên 
lạc với chúng tôi tại:


