Dữ liệu REALD và Các Câu
hỏi về Khuyết tật
REALD là gì?
Dữ liệu REALD là chữ viết tắt của các loại thông
tin được thu thập; dữ liệu này bao gồm:

•
•
•
•

Chủng tộc
Dân tộc
Ngôn ngữ và
Tình trạng Khuyết tật

Theo luật định (Dự luật Hạ viên 2134), Cơ quan
Y tế Oregon (Oregon Health Authority - OHA)
và Bộ Xã hội Oregon (Oregon Department of
Human Services - ODHS) phải thu thập dữ liệu
REALD. Các cơ quan này được quy định phải
làm như vậy bất cứ khi nào họ thu thập, ghi lại
hoặc báo cáo các dữ liệu nhân khẩu học khác,
chẳng hạn như giới tính, tuổi tác và thu nhập.
OHA và ODHS đã làm việc với Tổ chức về
Quyền của Người khuyết tật Oregon và những
người ủng hộ khuyết tật khác để triển khai các
câu hỏi về khuyết tật REALD trong năm 2013 và
2014 trong quá trình ủy ban tư vấn thiết lập quy
tắc. Ủy ban tư vấn thiết lập quy tắc, với những
người ủng hộ người khuyết tật, đã xem xét và
cập nhật các câu hỏi vào năm 2020.

Tại sao chúng tôi có câu hỏi về
khuyết tật
Chúng tôi biết mọi người có thể có những khác
biệt có thể tránh được về tình trạng sức khỏe do
khuyết tật gây ra. Khi chúng tôi thu thập dữ liệu
khuyết tật theo cùng một cách thức với các dữ
liệu nhân khẩu học khác, chúng tôi có thể:
• Hiểu rõ hơn về tính đa dạng của những
người sống ở Oregon, và
• Giải quyết tốt hơn những sự bất bình đẳng.
Dưới đây là một số nghiên cứu đã sử dụng
dữ liệu REALD để cung cấp các chiến lược
về y tế cho những người khuyết tật:

•

•

Tạp chí Sức khỏe Vị thành niên (Journal of
Adolescent Health) , tháng 8 năm 2021:
Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu REALD
từ Khảo sát về Thanh thiếu niên Khỏe
mạnh Oregon năm 2015 và 2017 của OHA.
Những phát hiện này không ủng hộ khái
niệm sai lầm cho rằng học sinh có khuyết
tật không tham gia hoạt động tình dục và
làm nổi bật nhu cầu:
» Phòng chống lạm dụng tình dục
» Nâng cao sức khỏe tình dục và
» Các nỗ lực giảm thiểu rủi ro.
Xem những trang ở đây để biết thêm
chi tiết.
Tóm lược CD, tháng 10, 2017: Dữ liệu
REALD lấy từ Khảo sát về Thanh thiếu niên
Khỏe mạnh ở Oregon năm 2015 của OHA
đã cung cấp thông tin cho cuộc nghiên cứu
này. Nghiên cứu này cho thấy sự khác biệt
đáng kể liên quan đến:
» Lạm dụng
» Bắt nạt ở trường học
» Nguy cơ mang thai và STDs (bệnh tật
lây nhiễm qua đường tình dục)
» Các nhu cầu chăm sóc sức khỏe chưa
được đáp ứng, và
» Khả năng phục hồi và hỗ trợ ở trường.
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Dữ liệu REALD và Các Câu hỏi về Khuyết tật —tiếp

Cách chúng tôi đặt câu hỏi
“Khuyết tật” có trong tên của bảng câu hỏi. Tuy
nhiên, các câu hỏi về khuyết tật hỏi về“những
khó khăn về chức năng”. Lý do cho điều này là
bởi vì, ngay cả khi mọi người không tự nhận
mình là người có khuyết tật, họ có thể gặp phải
những khó khăn về chức năng làm:

•
•
•

Cản trở quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc
sức khỏe của họ
Thay đổi theo thời gian và
Mức độ nghiêm trọng khác nhau tùy theo
độ tuổi.

Hầu hết các câu hỏi đều dựa trên các tiêu
chuẩn thu thập dữ liệu về người khuyết tật của
liên bang. Những câu hỏi đó đã trải qua một số
vòng kiểm tra nhận thức và thực địa. Một số câu
hỏi nhất định phải có trong tất cả các cuộc khảo
sát do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) liên
bang tài trợ. Những câu hỏi này tập trung vào việc
những khó khăn về chức năng có ảnh hưởng đến
khả năng tham gia một cách toàn diện vào xã hội
như thế nào.

Tìm hiểu thêm về REALD tại bit.ly/oha-reald

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ
quyền riêng tư của quý vị?
Chúng tôi muốn tất cả những người
trả lời câu hỏi REALD đều cảm
thấy an toàn. Chúng tôi bảo mật
các câu trả lời của quý vị như một
hồ sơ y tế công cộng cần giữ kín.

Quý vị có thể quyết định
Trả lời các câu hỏi REALD hay không là quyền
của quý vị. Đối với những câu hỏi quý vị không
muốn trả lời, quý vị có thể chọn “Từ chối trả lời”.
Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ trả lời
những câu hỏi này. Chúng tôi muốn sử dụng dữ
liệu này để giúp xác định và giải quyết tình trạnh
bất bình đẳng đối với người khuyết tật.

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng một ngôn ngữ
khác, theo định dạng chữ in lớn, chữ nổi hoặc một
định dạng khác theo ý muốn. Hãy liên lạc với Văn
phòng về Công bằng & Hòa nhập theo số 1-844882-7889 hoặc email OHAREALD.Questions@
dhsoha.state.or.us. Chúng tôi chấp nhận tất cả các
cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể gôi số
711 (đường dây dành cho người khiếm thính hoặc
khuyết tật phát âm).
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