
2019 Vietnamese Alzheimer’s Forum
 (English/Vietnamese bilingual)

Date/Time/Location:
Saturday, November 2, 2019 
10 a.m. to Noon 
Check-in and resource exhibition 
begins at 9 :30 a.m.

Seven Trees Community Center 
3590 Cas Dr. 
San Jose, CA 95111

Topics and Speakers:

Register:

tinyurl.com/2019VietnameseALZForum 
Cost: FREE.  
For Vietnamese speaking: 
Please call 408.975.2730 ext. 375

More info: Contact Peining 
Chang at pchang@alz.org or 
408.372.9943.

Have you ever experienced memory problem? Do any of your family/friends suffer 
from Alzheimer’s disease or related dementias? Do you know how to reduce your 
risk of cognitive decline by making key lifestyle changes? Please come join us to 
learn about the basics of Alzheimer’s disease and related dementias, brain health, 
care management, and explore community resources.

The Basics – Memory loss, 
dementia, Alzheimer’s disease and 
brain health 
Dr. Steven Chao, MD, PhD 
Staff Neurologist,
Palo Alto VA Health Care System;
Clinical Associate Professor,
Neurology & Neurological Sciences,
Stanford University School of Medicine 

How to communicate with loved 
ones with dementia through 
different stages of the disease 
- Effective Communication 
Strategies 
Samantha Doan, RN, CCM 
Care Plus Registered Nurse, 
Kaiser Permanente

Caregiving journey  
Anthony Yun 
Family caregiver, 
Alzheimer’s Association  
Community Educator

Important information for 
emergency visits with loved 
ones with dementia 
Dr. Khanh Nguyen, MD, MS
Staff Physician, 
Palo Alto VA Health Care System



Buổi hội thảo năm 2019 của cộng đồng Việt Nam về bệnh Alzheimer 
(Buổi hội thảo sẽ được trình bày song ngữ – tiếng Anh và tiếng Việt Nam)

Thời gian / Địa điểm:

Thứ Bảy, 2 tháng 11, năm  
2019 – 10 giờ sáng – 12 giờ trưa

Ghi danh và triển lãm các nguồn thông 
tin tài nguyên bắt đầu lúc 9:30 sáng.

Seven Trees Community Center 
3590 Cas Dr. 
San Jose, CA 95111

Chủ đề và diễn giả:

Ghi danh:

Ghi danh trên mạng: 
tinyurl.com/2019VietnameseALZForum

Phí tổn (tham dự): MIỄN PHÍ

Đối với cử tọa Việt Nam: Xin liên lạc với  
408-975-2730 ext. 375. 

Muốn biết thêm thông tin, xin mời 
liên lạc với: Peining Chang qua email: 
pchang@alz.org hoặc số điện thoại 
408.372.9943.

Có bao giờ quý vị gặp trở ngại về trí nhớ không? Có ai trong gia đình / bạn bè của quý vị mắc phải 
bệnh mất trí nhớ hay hội chứng tương tự về sự suy giảm trí nhớ, trí tuệ (Alzheimer, Dementia) 
không? Quý vị có biết cách để làm nhẹ bớt nguy cơ suy giảm trí năng bằng cách thay đổi những 
điều cơ bản trong lối sống thường lệ không? 
Hãy đến tham gia với chúng tôi để tìm hiểu về những điểm căn bản của bệnh Mất Trí Nhớ và các 
hội chứng tương tự về sự suy giảm trí nhớ, trí tuệ, sức khỏe não bộ, quản lý việc chăm sóc và tìm 
hiểu, biết về những dịch vụ tài nguyên trong cộng đồng.

Những khái niệm căn bản – 
Chứng hay quên, hội chứng suy 
giảm trí nhớ, trí tuệ, bệnh Alzheimer 
và sức khỏe não bộ - Bác sĩ Steven 
Chao, MD, PhD

Cách giao tiếp với những người 
thân mắc chứng suy giảm trí 
nhớ, trí tuệ qua các giai đoạn 
khác nhau của căn bệnh - Những 
phương cách giao tiếp hữu hiệu - 
Samantha Doan, RN, CCM

Hành trình chăm sóc người 
thân mắc bệnh - Anthony Yun
Người chăm sóc gia đình, 
Nhân viên giáo dục cộng đồng 
thuộc Hiệp Hội Alzheimer

Những thông tin quan trọng 
khi có người thân mắc chứng 
suy giảm trí nhớ, trí tuệ cần đi 
khám bệnh khẩn cấp - Bác sĩ 
Khánh Nguyễn, MD, MS


