
 
 

                                                                                                             Ngày(Date)_______________ 

 
 

Sau khi hội nghị chúng tôi công bố sự nghiên cứu  
(Group session post survey) 

 
Xin qúy vị trả lời những câu hỏi sau đây: (Please respond to all questions) Cảm ơn! (Thank you)  
 

1. Trước đây, qúy vị có đọc lá thông cáo của Medicare Summary Notice (MSN)   không? 
(Before today, did you read your MSN)? 

 
__________Có (Yes)      _________Không (No) 

 
 

2. Bây gìơ qúy vị đã biết đọc lá thông cáo (MSN) chửa, để giúp qúy vị hiểu biết về 
ngững sự gian lận hoặc là biên lai của qúy vị bị sai lầm? (Do you now understand how reading 
your MSN can help identify fraud or errors in your bill?) 

 
__________Có (Yes)      _________Không (No) 

 
3. Trước đây, qúy vị có bao gìơ hỏi ai gíup đỡ giải thích hộ những biên lai, mà qúy vị 

không hiểu không? (Before today, have you ever asked someone to explain things you don’t understand about your 
medical bill?) 

 
__________Có (Yes)      _________Không (No) 

 
4. Bây giờ qúy vị đã rõ rằng rất cần, tịa sao phải nhờ ai gíup đỡ giải thích hộ những 

biên lai mà qúy vị không rõ chưa? (Do you now know why it is  important to ask someone to explain things 
you don’t understand about your medical bill?)   

 
__________Có (Yes)      _________Không (No) 

 
5. Trước đây, qúy vị có bao gìơ cho ai cái số Medicare hoặc số An Sinh Xã Hội (SSN) 

không? (Before today, did you give out your Medicare or Social Security numbers when someone asked for them?) 
 

__________Có (Yes)      _________Không (No) 
 

6. Bây giờ qúy vị đã rõ rằng rất cần, tại sao phải che chở cái số Medicare và số An Sinh 
Xã Hội chưa? (Do you know now why it is important to protect your Medicare and Social Security numbers?) 

 
__________Có (Yes)      _________Không (No) 


