Quš VÎ
có th‹ tåo m¶t s¿ khác biŒt
o Tham gia các bu°i h†p cûa HiŒp H¶i
o M©i thuy‰t trình viên Ç‰n cÖ sª thÜÖng
måi, bu°i sinh hoåt ho¥c phiên h†p cûa
quš vÎ
o TrÜng bày tåi cÖ sª, sinh hoåt ho¥c
bu°i h†p cûa quš vÎ Bäng Thông Tin
cûa chúng tôi vŠ các tác håi do thuÓc lá
o Quyên t¥ng tiŠn cho t° chÙc vô vø l®i
h»u ích này
o Vi‰t thÜ Ç‰n báo chí ho¥c các viên chÙc
soån luÆt và chia sÈ quan Çi‹m cûa quš
vÎ
o Tình nguyŒn tham gia các hoåt Ç¶ng
ngæn ngØa thuÓc lá
o Các sinh hoåt khác (xin mô tä): ____
______________________________
Tên h† [Name]: ________________________
ñÎa chÌ [Address]: ______________________
______________________________________
ñiŒn thoåi ban ngày [Daytime]: ____________
ñiŒn thoåi bu°i tÓi [Evening]: _____________
E-mail: ______________________________

Xin gªi mÅu này vŠ:
Tobacco Free Lancaster County
914 'L' Street
Lincoln, NE 68508
tflc07@gmail.com

Các bu°i h†p ÇÜ®c t° chÙc vào
ngày thÙ tÜ ÇÀu tiên cûa m‡i tháng.
Xin g†i Ç‹ bi‰t ÇÎa Çi‹m.

CÓ g¡ng cai thuÓc lá?
Hãy g†i Nebraska Tobacco Quitline
1-800-QUIT-NOW
(1-800-784-8669)
http://smokefree.gov/
ñÜ®c tài tr® bªi B¶ Nebraska Health and Human
Services System/ChÜÖng trình Tobacco Free Nebraska
(Nebraska Không Khói ThuÓc Lá) do Tobacco Master
Settlement Agreement (ThÕa ThuÆn Thanh Toán Chû
Y‰u vŠ ThuÓc Lá).
Vietnamese

Tobacco Free Lancaster County
914 'L' Street
Lincoln, NE 68508
tflc07@gmail.com
402-475-2694 ho¥c 402-441-6225

Møc Ðích
Tobacco Free Lancaster County
(QuÆn Lancaster Không Khói
ThuÓc) bäo vŒ ngÜ©i dân không bÎ
ti‰p xúc v§i khói thuÓc lá cûa ngÜ©i
khác, ngæn ngØa gi§i trÈ b¡t ÇÀu
hút thuÓc, giáo døc m†i ngÜ©i dân
vŠ các tác håi cûa thuÓc lá và
khuy‰n khích h† cai thuÓc.

Tobacco Free
Lancaster County

Các thành t¿u
n

ñã c¶ng tác v§i các viên chÙc thành phÓ
giúp thông qua Çåo luÆt vŠ hút thuÓc lá
[Lincoln Smoking Regulation Act] tåi
Lincoln, Çây là s¡c lŒnh cûa thành phÓ
ÇÀu tiên tåi Nebraska cÃm hút thuÓc lá tåi
nÖi làm viŒc, nhà hàng và quán rÜ®u

n

ñã khªi Ç¶ng chi‰n dÎch "Enjoy! Smokefree Lincoln" ["Vui sÓng! Lincoln Không Khói
ThuÓc"] nh¢m giáo døc quÀn chúng vŠ s¡c
lŒnh cûa thành phÓ cÃm hút thuÓc lá

n

ñã giúp Ç« các cÖ sª thÜÖng måi chuy‹n
ti‰p sang môi trÜ©ng không khói thuÓc và
Çã soån tÆp tài liŒu giúp các nhà hàng và
quán rÜ®u tuân hành s¡c lŒnh cûa thành phÓ

Các møc tiêu
n

n

n

n

n

Phøc vø v§i tÜ cách m¶t hiŒp h¶i
ngæn ngØa thuÓc lá d¿a vào
c¶ng ÇÒng
Giáo døc c¶ng ÇÒng qua các
thông tin m§i nhÃt vŠ ngæn ngØa
thuÓc lá

n

Giúp thi‰t ÇÎnh các chính sách
giäm b§t viŒc sº døng thuÓc lá
và bäo vŒ ngÜ©i dân ÇÓi v§i khói
thuÓc lá cûa ngÜ©i khác

ñã ti‰n hành thành công chi‰n dÎch không
khói thuÓc lá trong gia cÜ và trong xe hÖi,
giáo døc gi§i trÈ và ngÜ©i l§n vŠ các tác
håi do khói thuÓc lá cûa ngÜ©i khác

n

Thu hút nhiŠu cÖ quan, cÖ sª
thÜÖng måi và cá nhân tham gia
các sinh hoåt ngæn ngØa thuÓc lá

ñã giúp Ç« chuyên môn các trung tâm y t‰
tåi Lincoln khi h† ti‰n hành quy‰t ÇÎnh bi‰n
cÖ sª cûa h† thành không khói thuÓc lá

n

Có hành Ç¶ng ÇÓi v§i các vÃn
ÇŠ liên quan Ç‰n thuÓc lá änh
hÜªng Ç‰n thành phÓ Lincoln và
quÆn Lancaster

ñã c¶ng tác v§i cänh sát ÇÎa phÜÖng trong
viŒc thanh tra các cºa hàng bán lÈ thuÓc
lá nh¢m tæng cÜ©ng luÆt pháp và giäm b§t
viŒc bán thuÓc lá cho vÎ thành niên

n

ñã th¿c hiŒn và phát hành bæng video
giáo døc vŠ thuÓc lá có t¿a là "Counting
the Cost" ["T°ng k‰t các mÃt mát"] cho
gi§i trÈ và ngÜ©i l§n

V§i s¿ c¶ng tác cûa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

American Cancer Society
American Heart Association
Asian Community and Cultural Center
BryanLGH Medical Center
Community Asthma Education Initiative
Girl Scouts Homestead Council
Health Education Inc.
Lancaster County Medical Society
Lancaster County Sheriff's Office
LifePointe by BryanLGH
Lincoln Council on Alcoholism and
Drugs
Lincoln-Lancaster County Health
Department
Lincoln Medical Education Partnership
Lincoln Police Department
Lincoln Public Schools
Madonna Rehabilitation Hospital
Madonna ProActive
Nebraska Heart Hospital
No Limits
Saint Elizabeth Regional Medical
Center
Salvation Army
Snitily Carr
Tobacco Free Nebraska
University of Nebraska-Lincoln
Workwell Inc.
vaø nhieàu caù nhaân khaùc

