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Immigrant Community Survey - Vietnamese 
 

Tiểu Bang Washington đang nghiên cứu các lựa chọn bảo hiểm y tế mới cho những người nhập cư không 

có giấy tờ. Liên Minh Sức Khỏe Người Nhập Cư và Người Tị Nạn muốn biết trải nghiệm của quý vị về bảo 

hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe. Ý kiến của quý vị sẽ giúp định hình các nỗ lực tiếp cận và ghi danh của 

tiểu bang sau khi các tùy chọn bảo hiểm được cung cấp. Câu trả lời của quý vị sẽ được ẩn danh và bảo 

mật. Chúng tôi sẽ không báo cáo thông tin này cho Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ. Quý vị 

sẽ không phải cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.  

1. Nếu có bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp, khả năng quý vị hoặc gia đình quý vị sẽ ghi danh 

tham gia như thế nào?  

rất có khả năng 

có khả năng 

bình thường 

không có khả năng 

rất không có khả 

năng  

2. Điều gì có thể ngăn cản quý vị tiếp cận bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp? (Các tùy chọn bao 

gồm:  

Tôi lo lắng về chi phí. 

Tôi không biết về giá trị bảo hiểm được áp dụng cho tôi/gia đình tôi/hoàn cảnh của tôi.  

Tôi không thoải mái khi cung cấp thông tin của mình cho cơ quan chính phủ vì lo ngại bị trục 

xuất. 

Các chương trình bảo hiểm và những gì được bao trả rất khó hiểu nếu không được hỗ trợ. 

Việc ghi danh tham gia bảo hiểm quá phức tạp và tôi không có người hỗ trợ.   

Rất khó để điều hướng trang web bảo hiểm trực tuyến. 

Tôi không thoải mái khi nhập thông tin của mình trên một trang web. 

Khác (hãy ghi rõ). 

 

3. Nguồn lực hỗ trợ nào sẽ hữu ích nhất khi ghi danh tham gia bảo hiểm y tế? Chọn câu trả lời đúng 

nhất. 

Điều hướng trang web và gửi đơn đăng ký của tôi. 

Hỗ trợ lựa chọn một chương trình phù hợp với nhu cầu của tôi. 

Những gì được chương trình bảo hiểm y tế bao trả được mô tả theo cách dễ hiểu. 

Hỗ trợ trực tiếp bằng ngôn ngữ của tôi. 

Hỗ trợ trực tiếp từ một người nào đó trong cộng đồng của tôi. 
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4. Đâu là rào cản lớn nhất ngăn cản quý vị tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe (bao gồm các dịch vụ y 

tế, nha khoa, chăm sóc sức khỏe tâm thần và rối loạn do sử dụng chất kích thích)? Chọn tất cả các 

câu trả lời phù hợp. 

không có bảo hiểm 

chi phí 

không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông thường 

không tin tưởng vào các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe  

sợ bị trục xuất  

không có phương tiện đi lại 

khó đặt lịch hẹn để nhận dịch vụ chăm sóc, 

không thể đặt lịch hẹn ngoài giờ làm việc 

không có thời gian 

rào cản ngôn ngữ 

khác: hãy ghi rõ 

 

5. Quý vị hiện đang nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở đâu? Cho biết tất cả những địa điểm quý vị 

nhận dịch vụ.  

phòng cấp cứu 

chăm sóc khẩn cấp 

phòng khám cộng đồng 

phòng khám miễn phí 

phòng khám y tế công cộng 

phòng khám của nhà cung cấp tư nhân 

không áp dụng 

khác: hãy ghi rõ) 

 

6. Quý vị xuất thân từ quốc gia nào? (chọn tất cả các ô phù hợp) 

 

 

Afghanistan Brazil 
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Canada 

Trung Quốc 

Colombia 

Cộng Hòa Dominica 

Ecuador 

El Salvador 

Eritrea 

Ethiopia 

Ghana 

Guatemala 

Haiti 

Honduras 

Ấn Độ 

Kenya 

Hàn Quốc 

Mexico 

Nicaragua 

Nigeria 

Peru 

Philippines 

Nga 

Somalia 

Uganda 

Ukraina 

Venezuela 

Việt Nam 

Zimbabwe 

Khác ______________ 

 

7. Ngôn ngữ ưu tiên của quý vị là gì? (chọn tất cả các ô phù hợp) 

Tiếng Anh 

Tiếng Dari 

Tiếng Pashto 

Tiếng Tây Ban Nha 

Tiếng Pháp 

Tiếng Haiti 

Tiếng Ý 

Tiếng Bồ Đào Nha 

Tiếng Đức 

Tiếng Yiddish 

Tiếng Hy Lạp 

Tiếng Nga 

Tiếng Ba Lan 

Tiếng Serbo-Croatia 

Tiếng Ukraina hoặc các ngôn 

ngữ Slav khác 

Tiếng Armenia 

Tiếng Ba Tư  

Tiếng Gujarat 

Tiếng Hindu 

Tiếng Urdu 

Tiếng Punjab 

Tiếng Bengal 

Tiếng Nepal, Marathi hoặc các 

ngôn ngữ hệ Ấn Độ khác 

Các ngôn ngữ hệ Ấn-Âu khác 

Tiếng Telugu 

Tiếng Tamil 

Tiếng Malayam, Kannada hoặc 

các ngôn ngữ Dravidia khác 

Tiếng Trung (bao gồm cả tiếng 

Quan Thoại và tiếng Quảng 

Đông) 

Tiếng Nhật 

Tiếng Hàn 

Tiếng Hmong 

Tiếng Việt 

Tiếng Khmer 

Tiếng Thái, tiếng Lào hoặc các 

ngôn ngữ hệ Tai-Kadai khác 

Tiếng Tagalog (bao gồm cả tiếng 

Filipino) 

Tiếng Ilocano, tiếng Samoa, 

tiếng Hawaii hoặc các ngôn ngữ 

hệ Nam Đảo khác 

Tiếng Navaho 

Các ngôn ngữ Bản Địa khác của 

Bắc Mỹ 

Tiếng Ả Rập 

Tiếng Do Thái 

Tiếng Amhara, Somali hoặc các 

ngôn ngữ hệ Phi-Á khác 
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Tiếng Torubu, Twi, Igbo hoặc 

các ngôn ngữ khác của Tây Phi 

Tiếng Swahili hoặc các ngôn 

ngữ khác của Trung, Đông và 

Nam Phi 

Khác (hãy ghi rõ) 

 

8. Quý vị có muốn chia sẻ bất kỳ điều gì khác không?  

 

 

 

 

 

Chúng tôi nhận thấy câu hỏi tiếp theo có thể khiến quý vị khó chịu. Chúng tôi hỏi câu hỏi này vì chúng tôi 

muốn đảm bảo rằng chúng tôi có thể diễn giải cuộc khảo sát này để đưa ra những tuyên bố chính xác 

nhất về nhu cầu của những người nhập cư không có giấy tờ. Hãy hiểu rằng các câu trả lời khảo sát của 

quý vị sẽ được bảo mật và sẽ không bao giờ được dùng để xác định danh tính của quý vị. Chúng tôi sẽ 

không báo cáo thông tin này cho Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ. 

 

9. Quý vị có phải là công dân không? ( 

Có 

Không 

 

10. Nếu không, quý vị có phải là thường trú nhân hợp pháp có thẻ xanh không?  

Có 

Không 

 


