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Khảo Sát Sức Khỏe Cộng Đồng MelroseWakefield Healthcare 
 

Cảm ơn quý vị dành thời gian tham gia Khảo Sát Sức Khỏe Cộng Đồng MelroseWakefield Healthcare. 
Thông tin của quý vị rất quan trọng với chúng tôi, giúp chúng tôi tìm hiểm về những người đang sinh 
sống và làm việc trong các cộng đồng mà MelroseWakefield Healthcare phục vụ. Chúng tôi sẽ sử dụng 
câu trả lời của quý vị để lên kế hoạch cho các chương trình tương lai, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của 
cộng đồng. 

 
Xin hãy trả lời các câu hỏi dưới đây ở mức tốt nhất mà quý vị có thể. Các câu trả lời của quý vị hoàn 
toàn ẩn danh, vì vậy đừng ghi tên của quý vị lên trên khảo sát này. Việc trả lời phiếu khảo sát này là 
hoàn toàn tự nguyện. Nếu có câu hỏi nào mà quý vị không muốn trả lời, quý vị có thể để trống phần trả 
lời của câu hỏi đó.  
 
1) A) Quý vị sống ở thị trấn nào? 

 Everett  

 Malden 

 Medford 
 

 Melrose    

 North Reading   

 Reading  
               

 Saugus                      

 Stoneham                 

 Wakefield  
             

 Khác (ở đâu)  
 
___________________

      A) Quý vị làm việc ở thị trấn nào?

 Everett  

 Malden 

 Medford 
 

 Melrose    

 North Reading   

 Reading  
               

 Saugus                      

 Stoneham                 

 Wakefield  
             

 Khác (ở đâu)  
 

___________________

2) Giới tính được xác định của quý vị là gì?  

 Nam                              Nữ                            Chuyển giới           

 Muốn tự mô tả   ___________________ 
 

3) Tuổi của quý vị?    

 Từ 18 trở xuống      

 19-29       

 30-39       

 40-49       

 50-59       

 60-69 

 70-79                   

 Từ 80 trở lên 

 
4) Chủng tộc của quý vị là gì? Đánh dấu vào tất cả các trường hợp áp dụng. 

 Người Mỹ Anh-điêng/Thổ Dân Mỹ 

 Gốc Á/Thổ Dân Đảo Thái Bình Dương 

 Da Đen/Người Mỹ Gốc Phi 

 Người Mỹ gốc Tây Ban Nha/La-tinh 

 Da Trắng  

 Khác (xin nêu cụ thể) _______________ 

 
5) Các ngôn ngữ chính quý vị nói ở nhà là gì? Đánh dấu vào tất cả các trường hợp áp dụng. 

 Tiếng Anh 

 Tiếng Ả-rập 

 Tiếng Hoa (Nếu là tiếng Hoa, 
phương ngữ nào?) 

 Quảng Đông  

 Phổ Thông 

 Phương Ngữ Tiếng Hoa Khác             
            (phương ngữ nào?___________) 

 

 Tiếng Pháp 

 Tiếng Haiti Creole 

 Tiếng Ý 

 Tiếng Bồ Đào Nha 

 Tiếng Tây Ban Nha 

 Tiếng Việt 

 Khác (xin nêu cụ thể) ________________
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6) A) Quý vị có sống ở Hoa Kỳ trong suốt cuộc đời mình?    

 Có                                                               Không 
 

 B) Nếu không, quý vị đã sống ở Hoa Kỳ được bao nhiêu lâu? 

 Từ 1 năm trở xuống 

 2-5 năm  

 6-10 năm 

 Trên 10 năm 
  
7) Thu nhập hàng năm của hộ gia đình quý vị là bao nhiêu? 

 Ít hơn $10,000 

 $10,000 đến $14,999 

 $15,000 đến $24,999 

 $25,000 đến $34,999 

 $35,000 đến $49,999 

 $50,000 đến $74,999 

 $75,000 đến $99,999 

 $100,000 đến $149,999 

 $150,000 đến $199,999 

 Từ $200.000 trở lên 
 
8) Có bao nhiêu người sống trong hộ gia đình của quý vị (bao gồm bản thân quý vị)? 

_______ trẻ em (0-18 tuổi)                      _______ người già (65+ tuổi)          

_______ người trưởng thành (19-64 tuổi) 

 
9) Trình độ học vấn cao nhất mà quý vị đã hoàn thành là gì?  

 Từ lớp 8 trở xuống 

 Trường trung học 

 Trường cao đẳng hoặc chuyên nghiệp 

 Bằng sau đại học 

 Khác (xin nêu cụ thể): ____________________________________ 
 
10) Tình trạng việc làm hiện tại của quý vị là gì? Đánh dấu vào tất cả các trường hợp áp dụng. 

 Làm thuê toàn thời gian 

 Làm thuê bán thời gian 

 Tự làm chủ 

 Thất nghiệp 

 Đã nghỉ hưu 

 Học sinh/Sinh viên 

 Khác (xin nêu cụ thể) ______________

11) Quý vị xếp hạng sức khỏe nói chung của mình ở mức nào? 

 Tuyệt Vời 

 Rất Tốt 

 Tốt 

 Khá 

 Kém 
 
12) A) Quý vị có người nào mà quý vị nghĩ là bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe cá nhân quý vị không?  

 Có                   

 Không                         

 Không chắc lắm
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      B) Nếu có, đâu là nơi quý vị được nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính? 

 Beth Israel Deaconess Medical Center 

 Brigham and Women's Hospital 

 Cambridge Health Alliance  

 East Boston Neighborhood Health 

 Harvard Vanguard Medical Associates 

 Lahey Health Burlington 

 Lahey Health Winchester  

 Lynn Community Health Center 

 Massachusetts General Hospital 

 MelroseWakefield Healthcare 

 Mount Auburn Hospital 

 South Cove Health Center 

 Tufts Medical Center 

 Khác (hệ thống sức khỏe/phòng khám 
nào?)___________________

  
13) Đã bao lâu kể từ khi quý vị thăm khám một bác sĩ hoặc một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe khác lần gần đây nhất để kiểm tra định kỳ? Kiểm tra định kỳ là kiểm tra chung về 
sức khỏe, không phải kiểm tra do có vết thương, bệnh tật hoặc tình trạng cụ thể.  

 Ít hơn 1 năm trước 

 1-2 năm trước 

 3-4 năm trước 

 Từ 5 năm trước trở lên 

 Không bao giờ 

 Không chắc lắm 
 
14) A) Quý vị đã từng đến phòng cấp cứu trong năm ngoái? 

     Có                           Không 

 
      B) Nếu có, quý vị đã đến phòng cấp cứu nào? Đánh dấu vào tất cả các trường hợp áp dụng. 

 Beth Israel Deaconess Medical Center 

 Beverly Hospital 

 Brigham and Women's Hospital 

 The Cambridge Hospital 

 Everett Hospital 

 Lahey Hospital & Medical Center  
      (Burlington) 

 Lahey Medical Center, Peabody 

 Lawrence Memorial Hospital (Medford) 

 Massachusetts General Hospital 

 MelroseWakefield Hospital 

 Mount Auburn Hospital 

 Tufts Medical Center 

 Winchester Hospital (Lahey Health) 

 Khác (bệnh viện nào?) 
__________________________________ 

 
15) A) Quý vị đã từng đến trung tâm chăm sóc khẩn cấp trong năm ngoái? 

     Có                               Không 

 
      B) Nếu có, quý vị đã đến trung tâm chăm sóc khẩn cấp nào? Đánh dấu vào tất cả các trường 
hợp áp dụng. 

 AFC Urgent Care 

 Lawrence Memorial Hospital (Medford) 

 MGH Chelsea Urgent Care 

 Partners Urgent Care 

 Khác (xin nêu cụ thể) ____________________________________________________ 
 

16) A) Hiện tại quý vị có bảo hiểm/được chi trả y tế không?  

  Có, và các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của tôi được thanh toán. 
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  Có, nhưng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của tôi không được thanh toán. 

  Không  
 
B) Nếu bảo hiểm y tế của quý vị không chi trả cho nhu cầu của quý vị, nguyên nhân là tại 
sao? Đánh dấu vào tất cả các trường hợp áp dụng. 

 Mức đồng chi trả quá cao 

 Miễn giảm quá cao 

 Chăm sóc nha khoa không được chi trả 

 Chăm sóc nhãn khoa không được chi trả 

 Nhà cung cấp trong mạng lưới ở địa điểm không thuận tiện 

 Chi phí thuốc men quá cao 

 Khác (xin nêu cụ thể): ______________________________________________________ 
 
17) A) Trong 12 tháng vừa qua, có lần nào quý vị cần thăm khám bác sĩ, y tá hoặc nhà cung cấp 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác nhưng quý vị không thể đi không? 

 Có                               Không  

 
B) Nếu có, lý do quý vị không thể thăm khám bác sĩ, y tá, nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe khác 
là gì? Đánh dấu vào tất cả các trường hợp áp dụng. 

 Chi phí quá cao 

 Không thể lấy được lịch hẹn 

 Văn hóa khác biệt giữa tôi và nhà 
cung cấp dịch vụ sức khỏe  

 Thời gian địa điểm mở cửa không 
phù hợp với tôi 

 Rào cản ngôn ngữ  

 Tôi không có bảo hiểm. 

 Không thể đến được đó/vấn đề vận chuyển 

 Quá bận chăm sóc con nhỏ và/hoặc người 
lớn tuổi 

 Khác (xin nêu cụ thể):_______________ 
 
18) Trung bình bao nhiêu ngày mỗi tuần quý vị dành thời gian tối thiểu 30 phút để thể dục thể 

thao?    

       Không                       1-2 ngày                        3-4 ngày                    Từ 5 ngày trở lên  

 
19) Trung bình bao nhiêu lâu quý vị lại ăn một hoặc nhiều các loại thực phẩm dưới đây? 

 Tối đa mỗi 
lần một tuần 

2-4 lần  
một tuần 

Mỗi lần một 
ngày 

2-4 lần  
một ngày 

Tối thiểu 5 
lần mỗi 

ngày 

Hoa quả      
Rau củ      
Ngũ Cốc Nguyên Hạt 
(như gạo lứt hoặc bánh 
mỳ ngũ cốc 100%) 

     

 
20) Quý vị đồng ý hoặc không đồng ý với những nhận định dưới đây ở mức nào? 

 
Hoàn Toàn 

Đồng Ý 
Đôi Chút 
Đồng Ý 

Đôi Chút 
Không Đồng 

Ý 

Hoàn Toàn 
Không 
Đồng Ý 

Thực phẩm lành mạnh (bao gồm rau, 
củ quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt...) là 
những lựa chọn vừa túi tiền trong 
cộng đồng của tôi. 

    

 



 5 

21) Quý vị đã từng được báo cho biết rằng quý vị đang ở trong một trong những tình trạng dưới 
đây? Nếu có đánh dấu vào tất cả các trường hợp áp dụng: 

 Lo lắng 

 Hen suyễn 

 Viêm khớp 

 Ung thư  

 Trầm cảm 

 Bệnh tiểu đường  

 Bệnh tim 

 Huyết áp cao 

 Cholesterol cao  

 Thừa cân  

 Tình trạng mãn tính khác (xin giải thích thêm):  
__________________________________

 
22) A) Trong 12 tháng gần đây nhất, quý vị hoặc các thành viên khác trong hộ gia đình của quý vị 

có từng được nhận dịch chăm sóc sức khỏe hành vi bất kỳ nào không? 

 Có  Không

 
      B) Nếu có, mức độ quý vị hoặc thành viên khác trong hộ gia đình của quý vị hài lòng với các 
dịch vụ đó như thế nào? 

 Rất hài lòng 

 Hài lòng 

 Trung lập 

 Không hài lòng 

 Rất không hài lòng 

C) Có lần nào trong 12 tháng gần đây nhất mà quý vị hoặc thành viên khác trong hộ gia đình của 
quý vị  

cần các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi và không thể nhận được các dịch vụ đó không?

 Có  Không 
 
23) Mức độ thường xuyên quý vị hút thuốc lá? 

 Hàng ngày 

 Một vài ngày 

 Không hề hút thuốc  
 
24) Mức độ thường xuyên quý vị hút thuốc lá điện tử?  

 Hàng ngày 

 Một vài ngày 

 Không hề sử dụng  
 
25) Trong 12 tháng gần đây nhất, quý vị có sử dụng cần sa không? 

 Có  Không 
 
26) Mức độ thường xuyên quý vị uống các chất có cồn?  

 Tối thiểu 4 lần một tuần 

 2-3 lần một tuần  

 2-4 lần một tháng 

 Nhiều nhất là một lần một tháng 

 Không bao giờ 

 
27) Trong vòng 12 tháng gần đây nhất, quý vị có sử dụng loại thuốc kê đơn bất kỳ (giảm đau, 

chống trầm cảm, kích thích) bất kỳ vì những lý do không thuộc về y khoa không?  

 Có  Không 

 
28) Trong mối quan hệ hiện tại của quý vị, quý vị có bao giờ bị tổn thương hoặc cảm thấy sợ bạn 

đời của mình không?  

 Có 
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 Không  

 Hiện không có quan hệ nào

 
29) Quý vị nghĩ những lo ngại hàng đầu về sức khỏe trong cộng đồng mà quý vị đang sống là gì? 

Xin hãy chọn 3 lo ngại hàng đầu. 

 Tiếp cận với dịch vụ chăm sóc  

 Bệnh mãn tính, bao gồm ung thư, tiểu đường và bệnh tim  

 Bệnh truyền nhiễm (ví dụ: HIV/AIDS, lao, các bệnh mới nổi lên) 

 Sức khỏe tâm thần 

 Béo phì 

 Chấn thương và ngộ độc có thể phòng ngừa 

 Sức khỏe sinh sản 

 Bệnh hô hấp 

 Sử dụng chất  

 Khác, xin nêu cụ thể: _________________________________________________________ 
 

30) Quý vị nghĩ những vấn đề xã hội hàng đầu trong cộng đồng mà quý vị đang sống là gì? Xin 
hãy chọn 3 vấn đề hàng đầu. 

 Tiếp cận với thực phẩm chất lượng tốt 

 Tội phạm  

 Sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khẩn cấp  

 Bạo lực gia đình và cá nhân, bao gồm rình lén 

 Giáo dục  

 Việc làm 

 Sức khỏe môi trường bao gồm nguồn nước và không khí an toàn 

 Nhà ở ổn định/vô gia cư 

 Thiếu các dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng 

 Thiếu các dịch vụ chăm sóc người già chất lượng 

 Nghèo đói 

 Phát-xít và phân biệt chủng tộc 

 Tách biệt xã hội 

 Vận chuyển 

 Khác, xin nêu cụ thể: _________________________________________________________ 
 

31) MelroseWakefield Healthcare có thể làm gì để trợ giúp quý vị hoặc gia đình quý vị cải thiện 
sức khỏe của quý vị? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian! 


