
Đã xem lại vào tháng 7/2022 

 Thỏa Thuận Tham Gia WISEWOMAN 

*Tên:   Điện Thoại:   

*Ngày Thỏa Thuận:   *Sẵn Sàng Thay Đổi (0-10)   

Lý do sẵn sàng/không sẵn sàng:   

*Huấn Luyện Viên Sức Khỏe của tôi là:   Điện Thoại:   

*Bước tiến nhỏ của tôi là (điều mà tôi có thể thực hiện thành công trong hai tháng tới):   

  

*Kế hoạch của tôi là   

Ai sẽ giúp tôi?   

Tôi sẽ làm điều đó ở đâu?   

Khi nào tôi sẽ làm điều đó?   

Tôi cần gì để đạt được thành công?   

Những điều có thể ngăn tôi hoàn thành bước tiến nhỏ của mình: 

 Không có 
 Người Chăm Sóc/Trách Nhiệm của Người Chăm 
Sóc 
 Chi Phí hoặc Địa Điểm Tập Luyện 
 Đi Lại 
 Thời Gian/Lịch Biểu 

 Tiếp cận thực phẩm lành mạnh 
 Chi phí thuốc men 
 Giáo Dục Sức Khỏe 
 Ngôn Ngữ/Dịch Thuật 
 Khác:   

Tôi đã nhận được những điều sau đây để giúp tôi đạt được mục tiêu của mình: 

 Máy Đo Huyết Áp – 
Model/Số Sê-ri:   

 Thành Viên Phòng Tập Thể Dục 
 Giới Thiệu đến Quitline 
 Hỗ Trợ Đi Lại 

 Phiếu Giảm Giá Kỹ Thuật Số của Weight Watchers:   
 Phiếu Mua Hàng Dự Án Mới dành cho Người Cao Niên: 
 Tài Liệu về Thuốc Lá Khác 
 Khác:   

Trên thang điểm từ 0-10, quý vị tự tin đến mức nào rằng mình có thể thành công trong việc thực hiện bước tiến nhỏ của 
mình? 
__________ (0 = không tự tin chút nào, 10 = thực sự tự tin) 

Lưu ý:   

  

Chữ Ký của Người Tham Gia:   *Ngày:   

Email của người tham gia:   

Cuộc hẹn tiếp theo (hoặc thời gian tốt nhất để gọi)   

Chữ Ký của Huấn Luyện Viên Sức Khỏe:   Ngày:   

*Các mục có dấu hoa thị là bắt buộc 


