COR NA SURVEY
Đại dịch COVID-19 (vi-rút corona chủng mới) đã ảnh hưởng đến quý vị và gia
đình như thế nào? Hãy tham gia chương trình khảo sát về CORONA để chúng tôi
có thể biết COVID-19 đã tác động đến quý vị như thế nào. Các sở y tế trên toàn
tiểu bang sẽ sử dụng kết quả khảo sát để giúp cộng đồng của chúng ta hồi phục.
Ngoài ra, quý vị có thể nhận được mã quà tặng Amazon trị giá $100!

Tại sao tham gia khảo sát?
Chúng tôi thực hiện khảo sát này để hiểu rõ hơn về tác động của phản
ứng COVID-19 đối với cư dân Washington. Cuộc khảo sát đặt câu hỏi liên
quan đến các tác động và nhu cầu về hành vi, kinh tế, xã hội và cảm xúc.
Để cảm ơn về thời gian và sự tham gia của bạn, ba người tham gia sẽ
nhận được mã quà tặng $100 của Amazon.com mỗi tuần của cuộc khảo
sát! (Nhân viên của Bộ Y Tế Tiểu Bang Washington hoặc Sức Khỏe Cộng
Đồng Quận Seattle King không đủ điều kiện để nhận mã số quà tặng)
Chỉ có một đệ trình khảo sát sẽ được chấp nhận. Đệ trình trùng lặp sẽ
bị loại bỏ.
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Trả lời của bạn có được bảo mật không?
Có. Cuộc thăm dò này có tính tự nguyện và bảo mật.

Nếu bạn chọn hoàn thành khảo sát này:
• Bạn không phải cung cấp tên, địa chỉ email, hoặc thông tin cá nhân khác có thể nhận dạng bạn.
• Bạn không phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà bạn không muốn. Bạn có thể kết thúc cuộc khảo sát
bất cứ lúc nào.
• Câu trả lời của bạn sẽ được kết hợp với câu trả lời từ người khác và được báo cáo ở dạng nhóm.

Truy cập www.WACoronaSurvey.com.
• Khảo sát trực tuyến hiện có sẵn bằng:
✓ Tiếng Anh

✓ Tiếng Tây Ban Nha

✓ Tiếng Tagalog

✓ Tiếng Somali

✓ Tiếng Nga

✓ Tiếng Việt

• Để thực hiện khảo sát này qua điện thoại, hãy gọi 1-855-530-5787 — chúng tôi có các dịch vụ
thông dịch.
• Quý vị có câu hỏi? Hãy gọi đến Washington State Department of Health (Sở Y Tế Tiểu Bang
Washington) theo số 1-800-525-0127, sau đó nhấn #. (Đối với dịch vụ thông dịch, hãy nói ngôn
ngữ của quý vị khi có người nhận cuộc gọi.)

Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng bị khiếm thính hoặc khó nghe, vui
lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến civil.rights@doh.wa.gov.

