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Thăm Dò Ý Kiến Khách Hàng của Hạt Santa Clara  
Santa Clara County Consumer Survey – Vietnamese 

Giới Thiệu 

1. Các câu hỏi trong cuộc thăm dò ý kiến này nhằm mục đích thu thập ý kiến của khách hàng.
Khách hàng là tất cả những cá nhân nhận dịch vụ y tế từ các bác sĩ, bác sĩ tâm trí, bác sĩ tâm lý
học, chuyên viên trị liệu, cố vấn, quản lý sự vụ, cán sự y tế, hoặc bất cứ chuyên viên y tế nào
cung cấp dịch vụ y tế tâm trí.

Quý vị hiện nay có phải là một khách hàng hoặc là thân nhân của một khách hàng? 

❑ Có  ➔  NẾU “CÓ”: Chuyển sang câu #2.

❑ Không ➔  NẾU “KHÔNG”: Ngưng tại đây và không trả lời các câu hỏi thăm dò ý kiến này.

2. Chi tiết nào sau đây thể hiện đúng cá nhân của quý vị?

❑ Tôi là một khách hàng.

❑ Tôi là thân nhân trong gia đình của một khách hàng.

❑ Tôi là khách hàng và đồng thời cũng là thân nhân của một khách hàng

3. Các câu hỏi dưới đây là về kinh nghiệm của quý vị khi tìm trợ giúp:

Tìm sự  trợ giúp  Sai Hoàn 
Toàn  

Gần như  
đúng 

Phần lớn  
đúng 

Rất đúng  Không trải  
nghiệm qua  

Tôi biết đi đâu nếu tôi cần giúp đỡ về tâm thần. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Tôi biết gọi cho ai nếu tôi cần giúp đỡ về tâm thần ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Dễ tìm cơ quan Y tế tâm thần. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Tôi có thể lấy hẹn dễ dàng khi cần.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Tôi không phải chờ lâu trong phòng chờ. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

4. Các câu hỏi dưới đây là về kinh nghiệm của quý vị khi được giới thiệu đến các cơ quan khác:

Giới thiệu Sai Hoàn 
Toàn 

Gần như  
đúng 

Phần lớn 
là  đúng 

Rất đúng Không trải 
nghiệm qua 

Chuyên viên điều trị nói với tôi về các cơ quan có thể 
giúp tôi.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Các cơ quan trợ giúp cho tôi rất ăn khớp với nhau. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
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5. Các câu hỏi dưới đây là về kinh nghiệm của quý vị khi nói chuyện với chuyên viên điều 
trị/nhân viên:  

Giao Tiếp  Sai hoàn 
toàn 

Gần như  
đúng 

Phần lớn 
là  đúng 

Rất đúng Không trải 
nghiệm qua 

Nhân viên tiếp khách niềm nở.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Nhân viên tiếp khách hỏi các câu hỏi.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Nhân viên tiếp khách sốt sắng giúp đỡ.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Chuyên viên điều trị đã nói với tôi về các quyền của tôi. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Tôi cảm thấy tôi có thể nói về các vấn đề hay phàn nàn 
của tôi với chuyên viên điều trị.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Chuyên viên điều trị trả lời các câu hỏi của tôi.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Chuyên viên điều trị không phân biệt tôi là ai.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Chuyên viên điều trị tôn trọng tôi.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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6. Các câu hỏi dưới đây là về sự chú trọng vào văn hoá trong các chương trình trợ giúp:  

 

Chú Trọng vào Văn Hoá  Sai hoàn 
toàn 

Gần như  
đúng 

Phần  
lớn   

đúng 

Rất 
đúng  

Không trải 
nghiệm qua 

Chuyên viên điều trị hiểu biết về văn hoá của tôi.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Chuyên viên điều trị có cùng gốc văn hoá như tôi/giống 
tôi.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Các cơ quan có nói ngôn ngữ của tôi.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

7. Các câu hỏi dưới đây là về kinh nghiệm của quý vị trong giai đoạn hồi phục:  

Hồi phục và Hợp Tác  Sai hoàn 
toàn 

Gần như  
đúng 

Phần lớn  
đúng 

Rất 
đúng  

Không trải 
nghiệm qua 

Chuyên viên điều trị để tôi quyết định cho các lựa chọn.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Chuyên viên điều trị hỏi tôi nghĩ sao.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Tôi chọn cái gì tôi cần làm.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Các cơ quan điều trị giúp đúng vào nhu cầu của tôi.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Các cơ quan chú tâm vào trị liệu hồi phục của tôi.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Các cơ quan giúp đỡ tôi.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

8. LÔ GÍC – Quý vị có được hỏi quý vị muốn thân nhân hợp tác trong việc điều trị cho quý vị 

không?  

 Có     NẾU “CÓ”: Trả lời câu 6a.  

 Không      NẾU “KHÔNG”: Xuống thẳng câu #7 trả lời  

8a. Xin diễn tả thân nhân của quý vị hợp tác ra sao trong việc giúp chữa trị tâm thần cho quý vị.  

Gia đình/mối quan hệ  
Sai hoàn 

toàn  
Gần như 

đúng  
Phần lớn 

đúng  
Rất 

đúng 
Không trải 

nghiệm qua  

Chuyên viên y tế hỏi tôi muốn ai tham gia vào việc giúp tôi 
hồi phục.   

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Chuyên viên y tế là các người tôi xác nhận là quan trọng 
đối với tôi.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Các chuyên viên y tế đã giúp gia đình của tôi hỗ trợ tôi 
tích cực hơn.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Thân nhân hỗ trợ để tôi hồi phục.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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9. Các lời tuyên bố dưới đúng ra sao?

Sự Hài Lòng 
Sai 

hoàn 
toàn 

Gần 
như 
đúng 

Phần 
lớn 

đúng 

Rất 
đúng 

Không trải 
nghiệm qua 

Đội ngũ điều trị tâm thần cung cấp đủ mọi trợ giúp tôi 
cần. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Đội ngũ điều trị tâm thần trợ giúp rất nhiều cho tôi khi 
tôi cần.   

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Đội ngũ điều trị tâm thần hành xử chuyên nghiệp. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Tôi hài lòng với các cơ quan điều trị tâm thần của tôi. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

10. Điều gì đã làm quý vị thấy hãnh diện vì được điều trị bệnh tâm thần? Hãy chọn một.

 Mối quan hệ tình cảm giữa tôi và gia đình cùng bạn hữu của tôi có tiến bộ hơn.
 Tôi mạnh dạn nói lên tôi cần và muốn gì hơn.
 Tôi cảm thấy tự tin hơn trong lúc hồi phục.
 Tôi tìm được sự an toàn.
 Tôi có khả năng đối phó giỏi hơn.
 Tôi quyết định sáng suốt hơn cho cuộc đời và sự hồi phục của tôi.
 Tôi có việc làm hay đi học.
 Tôi có trách nhiệm nhiều hơn cho sinh hoạt mỗi ngày của tôi.
 Tôi có một nơi an toàn và thoải mái để ở.
 Tôi không còn dùng ma tuý và rượu bia nữa.
 Tôi tham dự vào các chương trình trị liệu tâm thần.
 Tôi làm theo các hoạch định điều trị.
 Việc khác (ghi rõ) :_____________________________________________

11. Thành công lớn nhất của Hệ thống y tế tâm thần là gì? Hãy chọn một.

 Các chuyên viên điều trị tâm thần của tôi kết hợp với nhau.
 Cơ quan điều trị tâm thần của tôi phối hợp với các cơ quan khác, như văn phòng  CPS hay      
             quản chế.
 Các chương trình điều trị chú trọng vào thân chủ và gia đình.
 Các chương trình điều trị là do các chuyên viên đại diện cho thân chủ đảm trách.
 Các chương trình điều trị chú tâm vào sự an sinh, hồi phục, và hy vọng.
 Các chương trình điều trị rất hữu ích.
 Tôi nhận được sự giúp đỡ từ thân hữu, người có trải nghiệm giống tôi.
 Các chuyên viên điều trị tâm thần hiểu nhu cầu của tôi.
 Các chương trình điều trị giúp tôi đạt được mục tiêu.
 Dễ tìm đến chương trình trị liệu (thí dụ, dễ làm hẹn, địa điểm/giờ giấc tốt).
 Các chương trình điều trị đang được cải thiện.
 Tôi có thể được chương trình trợ giúp khi bị hoảng loạn.
 Việc khác (ghi rõ) :_____________________________________________
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12. Các nhu cầu cấp thiết nhất chưa có trong hệ thống y tế tâm thần là gì? Đánh dấu tất cả mục nào cần.
 Chưa có đủ các chương trình điều trị.
 Chúng tôi cần các chương trình khác.
 Các chuyên viên điều trị cần kết hợp với nhau.
 Các chuyên viên điều trị tâm thần cần nói về các chương trình khác (thí dụ pháp lý, an
sinh của trẻ em).
 Các chương trình điều trị cần chú tâm vào tôi nghĩ gì mới là quan trọng.
 Các chương trình điều trị cần nên có người trong cơ quan giống như tôi.
 Các chương trình điều trị cần có người nó ngôn ngữ của tôi.
 Các chương trình điều trị cần chú tâm vào sự an sinh, hồi phục và hy vọng.
 Các chuyên viên điều trị cần đi tiếp cận trong cộng đồng.
 Các chương trình điều trị cần mướn thêm các thân hữu làm trong chương trình (thí dụ,
người có các trải nghiệm giống nhau).
 Các chuyên viên điều trị không hiểu nhu cầu của tôi.
 Các chương trình điều trị và giới thiệu không hữu ích.
 Không dễ tìm đến chương trình điều trị (thí dụ, khó lấy hẹn, địa điểm/giờ giấc không
thuận tiện).
 Các chương trình điều trị càng ngày càng tệ.
 Việc khác (ghi rõ) :_____________________________________________

13. Quý vị còn muốn chia sẻ thêm các kinh nghiệm nào khác nữa không?

Xin viết xuống ý kiến của quý vị trong dưới đây: 
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Bản Thống Kê Dân Cư  

1.  Mối quan hệ trong đời của quý vị 
     với thân chủ của cơ quan trị liệu tâm 
     thần như thế nào?

☐ Bản thân

☐ Phụ huynh

☐ Bạn tình (đời)

☐ Con cái

☐ Thân nhân khác

☐ Bạn

☐ Liên hệ khác:_______________

2. Vai trò của quý vị trong chương trình trị liệu
là gì?

☐ Thành viên trong cộng đồng

☐ Cơ quan chính quyền (cấp Thành phố
hay Quật hạt)

☐ Cơ quan chính quyền (cấp Tiểu bang)

☐ Hội đoàn trong cộng đồng

☐ Cơ quan công lực

☐ Cơ quan giáo dục

☐ Cơ quan xã hội

☐ Cựu quân nhân hay Hội Cựu Quân
Nhân

☐ Chuyên viên trị liệu tâm thần

☐ Chuyên viên trị liệu cai nghiện
rượu bia và các cai nghiện ma tuý
khác

☐ Cơ quan y tế hay hội đoàn chăm sóc
sức khoẻ

☐ Cơ quan khác:_______________

3.    Xin cho biết độ tuổi của quý vị:

☐ Dưới 16

☐ 16-24

☐ 25-59

☐ 60 trở lên

4.     Quý vị thuộc sắc dân nào?

☐ Gốc Mễ/Châu Mỹ La Tinh

☐ Không phải gốc Mễ/Châu Mỹ La Tinh

5.    Quý vị thuộc sắc dân nào? (đánh dấu hết nếu đúng hết)

☐ Da trắng/Gốc Âu Châu

☐ Ngưới Mỹ gốc Châu Phi/Da đen

☐ Người Á Châu hay Bán Đảo Thái Bình Dương

☐ Thổ dân Châu Mỹ/ Thổ dân Alaska

☐ Đa chủng tộc

☐ Giống dân khác: ____________________
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6. Quý vị ở vùng nào trong Quận hạt Santa 
Clara?

☐ Campbell

☐ Cupertino

☐ Gilroy

☐ Los Altos

☐ Los Gatos

☐Milpitas

☐Monte Sereno

☐Morgan Hill

☐Mountain View

☐ Palo Alto

☐ San Jose

☐ Santa Clara

☐ Saratoga

☐ Sunnyvale

☐ Nơi khác: _______________

7. Xin cho biết quý vị thuộc giống nào:

☐ Giống cái

☐ Giống Đực

☐ Chuyển giới giống đực /chuyển giới nam

☐ Chuyển giới giống đực/chuyển giới nữ

☐ Liên giống tính (intersex)

☐ Giới tính không xác định

☐ Không muốn trả lời

☐ Giới khác: _________________

8. Ngôn ngữ chính của quý vị?

☐ Anh Ngữ

☐ Tây Ban Nha

☐ Việt Ngữ

☐ Quan Thoại

☐ Tagalog

☐ Ngôn ngữ khác: ____________________

Cám ơn quý vị đã điền bản trưng cầu ý kiến này! 




