
Kính gởi quí Cộng Đồng Ngừơi Việt San Diego, 

Mục đích và nội dung của lá thơ này là chúng tôi muốn giới thiệu đến quí vị một mẫu đơn mới gọi là Kế Hoạch Để Phản 
Ứng Kịp Thời Trị Liệu dành cho những người bị Bệnh Tâm Thần, mẫu đơn này trước kia gọi là (Phản Ứng Khẩn Cấp 
của Quận San Diego).  Mẫu Đơn Phản Ứng Khẩn Cấp (ERP) này bao gồm nhiều chi tiết quan trọng, cần thiết có thể 
giúp cho những cơ quan có mặt trước tiên kịp thời hướng dẫn mọi người trong tình trạng đang bị căng thẳng, khủng 
hoảng tinh thần. 

Mẫu đơn này sẽ giúp cho chúng tôi biết được mọi chi tiết đặc biệt rõ ràng minh bạch về tình trạng của người cần trị 
liệu, và để chúng tôi thận trọng trong mọi vấn đề giúp đỡ quí vị, mặc dù tình trạng rất là căng thẳng.  Mẫu đơn ERP 
liệt kê mọi chi tiết cần thiết của người được chữa trị, chẳng hạn như bệnh trạng ra làm sao, thuốc men uống thế nào, 
bác sĩ trị bệnh hiện thời là ai, nếu phải nhập viện thì muốn đến nhà thương nào, nếu cần phải đến tạm trú tại khu nhà 
dành cho những người bị khủnh hoảng tinh thần, bảo hiểm đang dùng là bảo hiểm gì.  Những điều căn dặn đặc biệt 
chẳng hạn như cách săn sóc gia súc như chó, mèo... nếu có, sự ăn uống cần thiết như thế nào, vấn đề văn hoá và tôn 
giáo ra sao, nếu người đó có con nhỏ tuổi ai sẽ là người trông coi con họ, tất cả những chi tiết này đều có thể liệt kê 
trên mẫu đơn ERP. 

Trong lúc tình trạng khủng hoảng xảy ra, những chi tiết cần thiết này có thể gặp trở ngại và khó khăn để tiếp thu một 
khi các cơ quan có mặt theo lời kêu gọi tới trợ giúp.  Mẩu đơn ERP sẽ cung cấp các chi tiết quan trọng cần thiết và 
hướng dẫn quí vị cách nói chuyện và cư sử đối với các cơ quan.  Để giúp cho họ làm việc một cách nhanh chóng và 
hữu hiệu, chúng tôi đề nghị những chi tiết quan trọng cần thiết nên được chính người cần trị liệu hay thân nhân của 
họ điền vào mẫu đơn này trước khi tình trạng căng thẳng, khủng hoảng xảy ra. 

Một khi các cơ quan trợ giúp có mặt và tiếp thu được tất cả những chi tiết quan trọng cần thiết, thì mẫu đơn ERP sẽ 
được hoàn trả lại cho sở hữu chủ, hoặc thân nhân trong gia đình của họ.  Quí vị không nên giữ mẫu đơn ERP trong hồ 
sơ lưu của bệnh nhân, trường hợp khẩn cấp muốn liên lạc với những người có trách nhiệm và các bác sĩ liệt kê trên 
mẫu đơn ERP đều phải có sự đồng ý cho phép của người sở hữu chủ. 

Chúng tôi khuyến khích quí vị nên phổ biến rộng rãi trong Cộng đồng Người Việt San Diego 
về mẫu đơn ERP, và chia sẻ mẫu đơn ERP cho những người nào mà quí vị cảm thấy sẽ mang đến sự lợi ích cho họ.  
Qúi vị hoặc người trong gia đình có thể điền mẫu đơn này đã có sẵn trên máy Computer, và sau khi điền xong có thể 
in ra từ máy Computer.  

Để giúp chúng tôi thông hiểu rõ ràng những ước nguyện của quí vị, tốt hơn hết xin quí vị vui lòng  điền mẫu đơn này 
bằng Anh Ngữ. 
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