BẢN CHẤP THUẬN TƯ VẤN SỨC KHỎE TRỰC TUYẾN
1. Tôi đồng ý tham gia vào dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến.
2. Tôi hiểu rằng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến KHÔNG phải là dịch vụ khẩn cấp. Nếu tôi
gặp khủng hoảng hoặc trong trường hợp khẩn cấp, tôi nên gọi ngay số điện thoại y tế khẩn
cấp hoặc tìm sự giúp đỡ từ bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe chuyên về khủng
hoảng nơi tôi sinh sống.
3. Tôi hiểu rằng tư vấn sức khỏe trực tuyến mang lại những lợi ích tiềm năng như tiếp cận
dịch vụ chăm sóc sức khoẻ dễ dàng và tiện lợi.
4. Tôi hiểu rằng cũng có những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng dịch vụ trực tuyến, ví dụ sự gián
đoạn đường dây kết nối hoặc khó khăn về mặt kỹ thuật công nghệ. Tôi hiểu rằng Chuyên
gia Tư vấn và Tiến sĩ Tâm lý hoặc / và tôi có thể ngừng tư vấn hoặc thăm khám sức khỏe
trực tuyến nếu cảm thấy việc kết nối trực tuyến không phù hợp với tình hình.
5. Tôi đã có cơ hội đặt các câu hỏi liên quan đến quy trình này với Chuyên gia Tư vấn hoặc /
và Tiến sĩ Tâm lý và đã nhận được câu trả lời về các rủi ro, lợi ích và các giải pháp thay thế
thực tế trong việc tư vấn kiểm tra sức khỏe phát triển tâm lý.
Để đảm bảo sự bảo mật, tôi sẽ không đưa đường dẫn của buổi tư vấn sức khỏe trực tuyến của
mình với bất kỳ ai mà không được phép tham dự cuộc hẹn.
Tôi đồng ý sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến trong việc kiểm tra và điều trị, đồng
thời tuân theo các điều khoản được mô tả trong bản chấp thuận này. Bằng việc ký tên dưới
đây, tôi cam đoan rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản của bản chấp thuận này.

Tên Trẻ Em:

________________________

Tên Cha/Mẹ:

________________________

Chữ ký Cha/Mẹ: _______________________
Ngày: ______________________________

BẢN CHẤP THUẬN TƯ VẤN SỨC KHỎE TOÀN DIỆN
Tài liệu này có thông tin quan trọng về các dịch vụ chuyên ngành và chính sách về dịch vụ kiểm
tra sức khỏe toàn diện và can thiệp phát triển với Tiến sĩ Tâm lý MiMi Thương và Chuyên gia
Tư vấn Phụ huynh Tú Anh Nguyễn.
MỤC ĐÍCH CỦA TÀI LIỆU NÀY
Chiếu theo các yêu cầu của pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi cần đảm bảo
đã thông báo cho Quý phụ huynh về quy trình kiểm tra sức khỏe và/hoặc can thiệp, bao gồm
các lợi ích và các rủi ro tiềm ẩn. Ngoài ra, chúng tôi tin rằng khi được cung cấp thông tin đầy
đủ, Quý phụ huynh sẽ đạt hiệu quả tốt hơn khi tham gia vào quá trình kiểm tra và/hoặc can
thiệp. Phương pháp kiểm tra và can thiệp của chúng tôi lấy Quý phụ huynh và con trẻ làm trung
tâm, và mỗi phụ huynh đều được thông báo đầy đủ về quy trình kiểm tra và can thiệp (nếu cần).
CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP
Beautyful Hero là phòng khám cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu sức khỏe tâm lý và can
thiệp thông qua các phương pháp trị liệu Tâm lý Cha mẹ - Con cái, Nuôi dạy Con cái Tích cực
và các dịch vụ liên quan tới Y khoa, Tâm lý và Giáo dục cho các trẻ em dưới 7 tuổi.
Happy Parenting cung cấp dịch vụ Tư vấn Phụ huynh chăm sóc & nuôi dạy con; dịch vụ Đào
tạo Phụ huynh về phương pháp dạy con Kỷ luật Tích cực (Positive Discipline) dựa trên nền
tảng Tôn trọng và Yêu thương con đúng cách, giúp con trẻ phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc.
Các dịch vụ chúng tôi cung cấp tập trung vào sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân. Mục tiêu
của chúng tôi là Quý phụ huynh được trang bị đầy đủ thông tin và kiến thức sau khi được tư
vấn, và mỗi trẻ em được hỗ trợ sẽ có sự tiến bộ trong quá trình can thiệp. Một điều rất quan
trọng là các dịch vụ của chúng tôi yêu cầu Quý phụ huynh và/hoặc người giám hộ tham gia tích
cực trong quá trình kiểm tra và can thiệp và tuân theo các bài tập về nhà và áp dụng các
phương pháp được hướng dẫn.

Chúng tôi luôn cố gắng đạt được các mục tiêu can thiệp đã đặt ra cùng Quý phụ huynh. Nhiều
gia đình tham gia tư vấn và / hoặc can thiệp đã nhận thấy sự cải thiện trong các hoạt động
hàng ngày, tương tác xã hội, các mối quan hệ, ổn định cảm xúc, điều chỉnh cảm giác, giao tiếp
bằng lời nói và giảm các triệu chứng liên quan đến chẩn đoán ban đầu. Tuy nhiên, không có gì
đảm bảo rằng việc kiểm tra và / hoặc can thiệp sẽ mang lại bất kỳ hoặc tất cả các lợi ích được
liệt kê ở trên, và cũng sẽ có những rủi ro liên quan. Phương pháp kiểm tra và / hoặc can thiệp
của chúng tôi sử dụng các hoạt động đòi hỏi phải di chuyển như chơi với trẻ ở trên sàn. Các
hoạt động thể chất luôn có nguy cơ bị ngã hoặc bị chấn thương. Ngoài ra, phương pháp của
chúng tôi thường bao gồm trò chuyện về những chủ đề và / hoặc tình huống không thoải mái và
thậm chí gây khó chịu. Chúng tôi cần Quý phụ huynh hợp tác bằng cách làm theo các hướng
dẫn đã được cung cấp đầy đủ và hỏi rõ nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình can thiệp.
Tất cả các dịch vụ tư vấn đều bắt đầu bằng một buổi kiểm tra đánh giá toàn diện tất cả các mốc
phát triển và kỹ năng của trẻ với 2 chuyên gia: kiểm tra tổng quát cùng Chuyên gia Tư vấn Phụ
huynh và kiểm tra chuyên sâu với Tiến sĩ Tâm lý. Chúng tôi sẽ hỏi nhiều câu hỏi và có thể bao
gồm các công cụ đánh giá và đo lường theo tiêu chuẩn tâm lý lâm sàng. Sẽ có nhiều câu hỏi về
cuộc sống cá nhân và về những người thân trong gia đình của Quý phụ huynh. Chúng tôi cũng
sẽ yêu cầu Quý phụ huynh hoàn thành các bảng câu hỏi. Trong quá trình tư vấn và can thiệp
cho trẻ em, chúng tôi có thể mời cha mẹ và trẻ chơi và tương tác với nhau; chúng tôi sẽ ghi
hình và ghi chép thông tin trong quá trình quan sát sự tương tác. Quá trình đánh giá này rất
quan trọng và sẽ giúp chúng tôi có được sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu tư vấn và can thiệp để
áp dụng phương pháp của mình hiệu quả nhất có thể.
HÓA ĐƠN VÀ THANH TOÁN
Chi phí hiện tại cho gói dịch vụ Kiểm tra Sức Khỏe Toàn Diện là 1,900,000 VND, gồm:
●

Kiểm tra tổng quát 4 mảng phát triển toàn diện (ASQ-3)

●

Kiểm tra chuyên sâu về phát triển cảm xúc và hành vi (ASQ-SE 2)

●

Đánh giá điểm mạnh và nhu cầu của cha mẹ và con trẻ qua giờ chơi (KIPS)

●

Sử dụng thêm các công cụ giúp nhận biết các nguy cơ tiềm ẩn và dấu hiệu đỏ nếu cần.

●

Báo cáo về kết quả và kiến thức hỗ trợ giúp trẻ phát triển toàn diện

Chi phí cần được thanh toán đầy đủ trước buổi kiểm tra đầu tiên. Dựa vào kết quả của
buổi kiểm tra đầu tiên, chúng tôi sẽ có những gợi ý cho các buổi học hoặc các buổi đánh giá
chuyên sâu và / hoặc can thiệp phù hợp nhất với từng nhu cầu của trẻ và gia đình.
Quý phụ huynh ở Việt Nam khi đăng ký dịch vụ vui lòng chuyển khoản vào tài khoản sau:
Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH HAPPY PARENTING
Ngân hàng: Á Châu (ACB) – Chi nhánh: TPHCM
Số tài khoản: 116666118
Sau khi chuyển khoản thành công, vui lòng gửi email với thông tin xác nhận giao dịch cùng
thông tin cá nhân của trẻ & cha mẹ về địa chỉ: happyparenting.vn@gmail.com và
mimi.thuong@beautyfulhero.com
Chúng tôi hiện không nằm trong mạng lưới bảo hiểm y tế, nhưng chúng tôi có thể cung cấp hoá
đơn chi tiết. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho Quý phụ huynh nếu có bất kỳ thay đổi nào liên
quan đến chi phí.
CHÍNH SÁCH HỦY DỊCH VỤ
Quý phụ huynh có trách nhiệm thanh toán chi phí theo thỏa thuận cho gói Kiếm tra Sức khỏe
Toàn diện. Nếu qúy phụ huynh không thông báo huỷ hẹn trước ít nhất 48 giờ, Quý phụ huynh
cũng chịu trách nhiệm thanh toán theo thỏa thuận. Thông báo hủy hẹn phải được gửi qua email
tới mimi.thuong@beautyfulhero.com và happyparenting.vn@gmail.com
CHẤM DỨT DỊCH VỤ
Quý phụ huynh có quyền chấm dứt can thiệp theo mong muốn cá nhân. Chúng tôi cũng có
quyền chấm dứt can thiệp theo quyết định của mình. Lý do chấm dứt bao gồm, nhưng không
giới hạn ở: thanh toán chi phí không đúng thời hạn, không tuân thủ các khuyến nghị điều trị,
xung đột lợi ích, không tham gia can thiệp, nhu cầu của Quý phụ huynh nằm ngoài năng lực
hoặc nguyên tắc của chúng tôi, hoặc Quý phụ huynh không đạt được tiến triển cần thiết trong
BẢO MẬT
Quyền riêng tư của tất cả các giao tiếp giữa Quý phụ huynh, Tiến sĩ Tâm lý và Chuyên gia Tư
vấn Phụ huynh được pháp luật bảo vệ và chúng tôi chỉ có thể tiết lộ thông tin về công việc của

chúng tôi cho người khác với sự cho phép bằng văn bản của Quý phụ huynh. Tuy nhiên, có
một vài ngoại lệ:
●

Trong hầu hết các quy trình pháp lý, Quý phụ huynh phải cung cấp sự chấp thuận bằng
văn bản cho việc tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thẩm
phán tòa án có thể ra lệnh lấy lời khai của tôi nếu thẩm phán xác định rằng sự việc đòi
hỏi lời nói của tôi, và tôi phải tuân theo lệnh của tòa án.

●

Có một số trường hợp tôi có nghĩa vụ pháp lý phải hành động để bảo vệ người khác
khỏi bị tổn hại, ngay cả khi tôi phải tiết lộ một số thông tin về khách hàng của mình. Ví
dụ, nếu tôi tin rằng một đứa trẻ đang bị lạm dụng hoặc đã bị lạm dụng, tôi phải báo cáo
cho cơ quan thực thi pháp luật.

●

Nếu tôi tin rằng Quý phụ huynh đang đe dọa gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng cho người
khác, tôi bắt buộc phải có hành động bảo vệ người bị hại. Những hành động này có thể
bao gồm thông báo cho nạn nhân có nguy cơ, liên hệ với cảnh sát hoặc tìm kiếm biện
pháp sàng lọc sức khỏe tâm lý khẩn cấp cho Quý phụ huynh.

●

Nếu Quý phụ huynh đe dọa tự tử hoặc gây thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc tôi
nhận thấy các yếu tố rủi ro cho những hành động đó ở mức độ cao, tôi phải đảm bảo có
được sự can thiệp thích hợp và có thể phải vi phạm các quy tắc bảo mật tiêu chuẩn.

HỒ SƠ BỆNH LÝ
Chúng tôi cần lưu giữ các ghi chú và hồ sơ liên quan đến việc kiểm tra và điều trị dành cho Quý
phụ huynh và/hoặc con của Quý phụ huynh. Theo luật pháp, tôi bắt buộc phải duy trì những ghi
chú này trong hồ sơ bệnh lý. Những hồ sơ đó là hồ sơ riêng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không
thay đổi quy trình lưu giữ hồ sơ theo yêu cầu của Quý phụ huynh. Nếu Quý phụ huynh muốn có
một bản sao của hồ sơ, xin vui lòng yêu cầu qua văn bản chính thức. Theo luật của tiểu bang
California và Việt Nam, tôi sẽ cung cấp cho Quý phụ huynh bản tóm tắt điều trị. Chúng tôi cũng
có quyền từ chối cung cấp bản sao của hồ sơ trong một số trường hợp nhất định, nhưng có
thể, tuỳ theo yêu cầu, cung cấp một bản sao của hồ sơ cho một nhà cung cấp dịch vụ điều trị
và chăm sóc sức khỏe khác.
LIÊN HỆ
Điện thoại: Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả các cuộc gọi trong vòng 48 giờ (hoặc trước ngày
làm việc tiếp theo) nhưng không thể đảm bảo các cuộc gọi sẽ được trả lời ngay lập tức. Chúng

tôi không thể cung cấp dịch vụ điều trị khẩn cấp 24 giờ. Nếu Quý phụ huynh có lo ngại về sức
khoẻ tâm lý khẩn cấp, đừng chờ chúng tôi trả lời. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lập tức từ một
trung tâm chăm sóc khẩn cấp hoặc phòng cấp cứu.
Tin nhắn SMS: Chúng tôi thường không liên lạc về bất kỳ nội dung chi tiết qua tin nhắn. Chúng
tôi đề nghị chỉ sử dụng phương thức liên lạc này cho thông tin chung và không quan trọng, như
lên lịch hẹn, hủy hẹn, thanh toán chuyển khoản. Mục đích của chúng tôi là để bảo vệ bí mật và
quyền riêng tư của Quý phụ huynh. Các tin nhắn có thể gây khó khăn cho việc bảo mật.
Truyền thông xã hội: Chúng tôi hy vọng Quý phụ huynh sẽ thích trang Facebook của chúng tôi
và đọc các bài đăng của tôi trên các phương tiện truyền thông xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi
không cho phép chia sẻ thông tin bệnh lý cá nhân trên các phương tiện truyền thông xã hội.
Chúng tôi cũng đề nghị Quý phụ huynh không nên chia sẻ bất kỳ thông tin bệnh lý nào qua
phương tiện truyền thông xã hội. Điều này sẽ bảo vệ sự riêng tư của Quý phụ huynh.
XÁC NHẬN
Bằng cách ký tên dưới đây, Quý phụ huynh xác nhận đã xem và hiểu đầy đủ các điều khoản và
điều kiện của thỏa thuận này. Quý phụ huynh đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện của
thỏa thuận và đồng ý tham gia kiểm tra sức khỏe toàn diện cho con Quý phụ huynh. Ngoài ra,
Quý phụ huynh chấp thuận cho chúng tôi được miễn trừ trách nhiệm trước mọi khiếu nại, yêu
cầu hoặc kiện đòi bồi thường thiệt hại từ bất kỳ thương tích hoặc biến chứng, trừ khi do sai sót
điều trị, nào có thể xảy ra bởi việc kiểm tra và can thiệp.
Chữ ký của Quý phụ huynh dưới đây cho thấy rằng Quý phụ huynh chấp thuận với các điều
khoản của thoả thuận trong mối quan hệ công việc giữa hai bên.

Tên Trẻ Em: ______________________________
Tên Cha/Mẹ: __________________________________________
Chữ ký Cha/Mẹ _______________________________________
Ngày: _________________

