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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CỦA ALLIANCE QUYÊN GÓP CHO QUỸ DI SẢN 
CỦA GIÁM SÁT VIÊN WILMA CHAN 

Để vinh danh Thành Viên Hội Đồng Quản Trị và Giám Sát Viên lãnh đạo cộng đồng lâu năm Wilma Chan, Hội Đồng 

Quản Trị và Đội Ngũ Nhân Viên của Alliance đã đóng góp cho quỹ di sản của bà. 

 
 

Alameda, CA – Hôm nay, Hội Đồng Quản Trị và đội ngũ nhân viên của Alameda Alliance for Health (Alliance) đã vinh 

danh và tôn vinh Giám Sát Viên đáng kính Wilma Chan khi quyên góp $5,000 cho Quỹ Di Sản của Giám Sát Viên 

Wilma Chan. Khoản quyên góp này sẽ hỗ trợ khoản tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận cộng đồng và các chương 

trình phục vụ mục đích công cộng nhằm ủng hộ di sản của Giám Sát Viên Chan. 

 
Trong suốt sự nghiệp ưu tú của mình, Giám Sát Viên Chan là người ủng hộ mạnh mẽ cho trẻ em và gia đình có mức 

thu nhập thấp, đồng thời vào năm 1996, bà trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên được bầu vào Hội Đồng Giám Sát 

Quận Alameda, sau khi hoàn thành một nhiệm kỳ tại Hội Đồng Giáo Dục Oakland. Bà từng là người phụ nữ đầu tiên 

giữ chức Lãnh Đạo Phe Đa Số của Hội Đồng Lập Pháp Tiểu Bang California từ năm 2000 đến năm 2006, tại đây bà đã 

đệ trình điều luật mang tính chất lịch sử và ủng hộ những nỗ lực cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho tất cả 

mọi người, bao gồm cả việc thực hiện luật giúp cung cấp bảo hiểm y tế hợp túi tiền cho 800,000 trẻ em không có bảo 

hiểm ở California. 
 

Giám Sát Viên Chan đã phục vụ trong Hội Đồng Quản Trị của Alliance từ năm 2011 và phối hợp chặt chẽ với Alliance 

trong việc thực hiện những nỗ lực giảm thiểu cách biệt về sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống của các hội 

viên Alliance. Vào tháng 1 năm 2014, Giám Sát Viên Chan đã triển khai All IN Alameda County, một sáng kiến đa lĩnh 

vực nhằm giải quyết các vấn đề như nghèo khó, mất an ninh lương thực, đồng thời đảm bảo trẻ em, thanh thiếu 

niên và các gia đình được hỗ trợ đầy đủ để có được sức khỏe và an sinh bình đẳng, bền vững. Bà đã ủng hộ các sáng 

kiến như Recipe4Health, một chương trình đã được thử nghiệm tại Alliance nhằm giải quyết vấn đề mất an ninh 

lương thực và điều trị, phòng ngừa và đẩy lùi bệnh mãn tính cho các hội viên của chúng tôi. 
 

Giám Đốc Điều Hành (Chief Executive Officer, CEO) Scott Coffin cho biết: “Tôi rất vinh dự khi được làm việc cùng 

Giám Sát Viên Chan trong suốt thập kỷ qua trong Hội Đồng Quản Trị của Alliance. Bà là một nhà lãnh đạo truyền 

cảm hứng và là người bênh vực cho trẻ em, người cao tuổi và những người chưa được phục vụ đầy đủ trong cộng 

đồng của chúng ta. Alliance sẽ tôn vinh di sản của bà thông qua việc tiếp tục khuyến khích các sáng kiến và nỗ lực 

nhằm cải thiện sức khỏe và an sinh cho các hội viên của chúng tôi và toàn thể cộng đồng”. 

 
Alliance sẽ luôn nhớ đến gia đình của Giám Sát Viên Chan và tìm cách tôn vinh di sản  của người đồng nghiệp và 

người bạn thân yêu của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm hoặc để quyên góp cho Quỹ Di Sản của Giám Sát Viên 

Wilma Chan, vui lòng truy cập www.acgov.org/government/news/wilma-chan-legacy-fund.htm. 
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Giới thiệu về Alameda Alliance for Health 

Alameda Alliance for Health (Alliance) là một chương trình bảo hiểm sức khỏe có quản lý ở địa phương, công 

cộng, không vì lợi nhuận, cam kết mang lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, dễ tiếp cận và hợp túi 

tiền cho những cư dân Quận Alameda. Được thành lập vào năm 1996, Alliance được sáng lập bởi và dành cho cư 

dân Quận Alameda. Hội Đồng Quản Trị, đội ngũ nhân viên lãnh đạo và mạng lưới nhà cung cấp của Alliance phản 

ánh tính đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của quận. Alliance cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho hơn 

294,000 trẻ em và người trưởng thành có mức thu nhập thấp thông qua Ủy Ban Quốc Gia về Bảo Đảm Chất Lượng 

(National Committee for Quality Assurance, NCQA) được Medi-Cal chứng nhận và các chương trình Chăm Sóc 

Theo Nhóm của Alliance. 


