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2022-2023 Los Angeles County Health Survey 
Frequently Asked Questions 

 
Q: What is this survey about? 
A: The Los Angeles County Health Survey has been conducted since 1997 by the Los Angeles County Department of 
Public Health to collect information about the health of county residents.  
 
Q: Why was I contacted/selected? Why did I receive a letter/postcard? 
A: Your address was randomly selected out of all residential addresses in Los Angeles County. By participating in 
the survey, you are representing your community.  
 
Q: What kinds of questions do you ask? 
A: The survey asks questions about various aspects of your health and your community, including physical and 
mental health, health conditions, health behaviors (such as physical activity or fruit and vegetable consumption), 
access to healthcare, health insurance, COVID-19, neighborhood safety, and beyond. 
 
Q: Are my responses going to be confidential? What will you do with my information? 
A: Your answers to the survey are all completely confidential. At the conclusion of the study, survey responses will 
be combined and analyzed at the aggregate level, which means that no one person’s answers will be reported. The 
Los Angeles County Department of Public Health will not sell your information. RTI International, who is conducting 
the survey on behalf of the Department of Public Health, will only use contact information for contacting you to 
complete the survey and for sending your incentive payment. Contact information will be kept separate from 
survey responses.  
 
Q: How long is this survey? 
A: On average, the survey takes approximately 25 – 30 minutes. The survey does not need to be completed in a 
single sitting. You may answer a few questions at a time over several days, at your own convenience.   
 
Q: How will you use this information? 
A: Data collected from the Los Angeles County Health Survey are used to help the Department of Public Health 
assess the health-related needs of the county population and to guide the Department in planning programs to 
improve the health and wellbeing of county residents.  
 
Q: I’m in good health. Do I have to participate in this survey?  
A: The Los Angeles County Department of Public Health wants to include a diverse representation of residents in 
the county, including people in good and poor health, as well as people who represent a variety of backgrounds 
across race, ethnicity, gender, age, insurance status, and employment status.  
 
Q: Can I volunteer to participate? Can someone I know participate in the study? 
A: We appreciate interest in volunteering to take the survey, but unfortunately only people who have been 
contacted by RTI International on behalf of the Los Angeles County Department of Public Health are invited to 
participate in the survey. If you receive a letter about the survey, your household is eligible to participate.  
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Encuesta de Salud del Condado de Los Ángeles 2022-2023 
Preguntas frecuentes 

 
P: ¿De qué se trata esta encuesta? 
R: La Encuesta de Salud del Condado de Los Ángeles ha sido realizada desde 1997 por el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles para recopilar información sobre la salud de los residentes del Condado. 
 
P: ¿Por qué fui contactado/seleccionado? ¿Por qué recibí una carta/postal? 
R: Su dirección fue seleccionada al azar entre todas las direcciones residenciales en el Condado de Los Ángeles. Al 
participar en la encuesta, usted representa a su comunidad. 
 
P: ¿Qué tipo de preguntas me harán? 
R: La encuesta hace preguntas sobre varios aspectos de su salud y su comunidad, incluida la salud física y mental, 
las condiciones de salud, los comportamientos relacionados con la salud (como la actividad física o el consumo de 
frutas y verduras), el acceso a la atención médica, el seguro médico, COVID-19, seguridad del vecindario, y otras 
cosas más. 
 
P: ¿Mis respuestas serán confidenciales? ¿Qué harán con mi información? 
R: Sus respuestas a la encuesta son completamente confidenciales. Al finalizar el estudio, las respuestas de la 
encuesta se combinarán y analizarán a nivel agregado, lo que significa que no se informará sobre las respuestas 
específicas de una sola persona. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles no venderá su 
información. RTI International, que está realizando la encuesta en nombre del Departamento de Salud Pública, 
solo utilizará la información de contacto para comunicarse con usted para responder a la encuesta y para enviar su 
pago de incentivo. La información de contacto se mantendrá separada de las respuestas de la encuesta. 
 
P: ¿Cuánto dura esta encuesta? 
R: En promedio, la encuesta toma aproximadamente de 25 a 30 minutos. La encuesta no necesita ser respondida 
en una sola sesión. Puede responder solo algunas preguntas en cada sesión utilizando varios días para hacerlo, 
según su conveniencia. 
 
P: ¿Cómo se utilizará esta información? 
R: Los datos recopilados de la Encuesta de Salud del Condado de Los Ángeles se utilizan para ayudar al 
Departamento de Salud Pública a evaluar las necesidades relacionadas con la salud de la población del Condado y 
para guiar al Departamento en la planificación de programas para mejorar la salud y el bienestar de sus residentes. 
 
P: Estoy bien de salud. ¿Tengo que participar en esta encuesta? 
R: El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles quiere incluir una representación diversa de los 
residentes en el Condado, incluidas personas con buena y mala salud, así como personas que representan una 
variedad de antecedentes en cuanto a su raza, etnia, género, edad, estado del seguro médico y situación laboral. 
 
P: ¿Puedo ser voluntario(a) para participar? ¿Alguien que conozco puede participar en el estudio? 
R: Agradecemos el interés en ofrecerse como voluntario(a) para responder a la encuesta, pero lamentablemente 
solo las personas que han sido contactadas por RTI International en nombre del Departamento de Salud Pública 
del Condado de Los Ángeles están invitadas a participar en la encuesta. Si recibe una carta sobre la encuesta, su 
hogar es elegible para participar.  
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2022-2023 年洛杉矶县健康调查 

常见问题 

 

 

Q: 这是关于什么的调查？ 

A: 洛杉矶县公共卫生局自 1997 年以来多次进行了洛杉矶县健康调查，以收集该县居民的健康信息。  

 

Q: 我为什么被联系或选择？我为什么会收到信或明信片？ 

A: 您的地址是从洛杉矶县的所有住宅地址中随机选取的。通过参与调查，您代表了您所在的社区。  

 

Q: 调查会问什么样的问题？ 

A: 该调查询问有关您和您所在社区的各个方面的问题，包括身心健康、健康状况、健康行为（如体力活动

或水果蔬菜消费）、医疗保健、健康保险、新型冠状病毒感染、社区安全等。 

 

Q: 我的回答会保密吗？将如何处理我的信息？ 

A: 您在调查中提供的所有回答都是完全保密的。调查结束后，我们将对调查结果进行综合分析，不会报告

个人的回答。洛杉矶县公共卫生局不会出售您的信息。RTI International 代表洛杉矶县公共卫生局进行

调查，仅会使用您的联系信息与您联系以完成调查并发送报酬给您。联系信息将与调查结果分开保存。  

 

Q: 调查要多长时间？ 

A: 平均而言，该调查大约需要 25-30 分钟。调查不需要一次完成。您可以在几天内，在方便的时候，每次

回答一些问题。   

 

Q: 将如何使用调查信息？ 

A: 洛杉矶县健康调查收集的数据会被用于帮助公共卫生局评估县内人口的健康需求，并指导该局规划项目

以便改善县内居民的健康和福祉。  

 

Q: 我身体很好。我必须参加这个调查吗？  

A: 洛杉矶县公共卫生局希望包括该县居民的各种代表，包括健康状况良好和较差的人，以及代表不同种族、

族裔、性别、年龄、保险状况和就业状况的各种背景的人。  

 

Q: 我可以自愿参加吗？我认识的人能参加这项研究吗？ 

A: 我们感谢您有兴趣自愿参加这项调查。但遗憾的是，只有 RTI International 代表洛杉矶县公共卫生局联

系过的人被邀请参加这项调查。如果您收到关于调查的信函，您的家庭有资格参与调查。 
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2022-2023 年洛杉磯縣健康調查 

常見問題 

 

 

Q: 這是關於什麼的調查？ 

A: 洛杉磯縣公共衛生局自 1997 年以來多次進行了洛杉磯縣健康調查，以收集該縣居民健康的信息。  

 

Q: 我為什麼被聯繫或選擇？我為什麼會收到信或明信片？ 

A: 您的地址是從洛杉磯縣的所有住宅地址中隨機選取的。通過參與調查，您代表了您所在的社區。  

 

Q: 調查會問什麼樣的問題？ 

A: 該調查詢問有關您和您所在社區的各個方面的問題，包括身心健康、健康狀況、健康行為（如體力活動

或水果蔬菜消費）、醫療保健、健康保險、新型冠狀病毒感染、社區安全等。 

 

Q: 我的回答會保密嗎？將如何處理我的信息？ 

A: 您在調查中提供的所有回答都是完全保密的。調查結束後，我們將對調查結果進行綜合分析，不會報告

個人的回答。洛杉磯縣公共衛生局不會出售你的信息。RTI International 代表洛杉磯縣公共衛生局進行

調查，僅會使用您的聯繫信息與您聯繫以完成調查併發送報酬給您。聯繫信息將與調查結果分開保存。  

 

Q: 調查要多長時間？ 

A: 平均而言，該調查大約需要 25-30 分鐘。調查不需要一次完成。您可以在幾天內，在方便的時候，每次

回答一些問題。   

 

Q: 將如何使用調查信息？ 

A: 洛杉磯縣健康調查收集的數據會被用於幫助公共衛生局評估縣內人口的健康需求，並指導該局規劃項目

以便改善縣內居民的健康和福祉。  

 

Q: 我身體很好。我必須參加這個調查嗎？  

A: 洛杉磯縣公共衛生局希望包括該縣居民的各種代表，包括健康狀況良好和較差的人，以及代表不同種族

、族裔、性別、年齡、保險狀況和就業狀況的各種背景的人。  

 

Q: 我可以自願參加嗎？我認識的人能參加這項研究嗎？ 

A: 我們感謝您有興趣自願參加這項調查。但遺憾的是，只有 RTI International 代表洛杉磯縣公共衛生局聯

繫過的人被邀請參加這項調查。如果您收到關於調查的信函，您的家庭有資格參與調查。 
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2022-2023 년 로스앤젤레스 카운티 보건 설문조사 

자주 묻는 질문 
 
 

질문: 이 설문조사는 무엇에 대한 것인가요? 

답변: 로스앤젤레스 카운티 보건 설문조사는 로스앤젤레스 카운티 공중보건부(Department of 

Public Health)가 1997년부터 카운티 주민의 건강 정보를 수집하기 위한 목적으로 실시하고 

있습니다.  
 

질문: 내가 연락을 받은/선정된 이유는 무엇인가요? 안내문/엽서를 받게 된 이유는 무엇인가요? 

답변: 귀하의 주소는 로스앤젤레스 카운티의 모든 주소지 중에서 무작위로 선정되었습니다. 본 

설문조사에 참여한다면 지역사회를 대변하게 됩니다.  
 

질문: 설문조사에서 어떤 질문을 하나요? 

답변: 이 설문조사에서는 신체 및 정신 건강, 건강 상태, 건강한 습관(신체 활동 또는 과일과 야채 

섭취), 의료 서비스 이용, 건강 보험, 코로나19, 동네 안전 등을 비롯하여 건강과 지역사회에 대한 

다양한 사항에 대해 질문합니다. 
 

질문: 내 답변은 비밀이 보장되나요? 내 정보는 어떻게 사용되나요? 

답변: 설문조사에 대한 귀하의 모든 답변은 완전하게 비밀이 보장됩니다. 설문조사가 끝날 때 모든 

답변은 취합된 형태로 분석되므로 특정 개인의 답변으로 공개되지 않습니다. 로스앤젤레스 카운티 

공중보건부는 응답자의 정보를 판매하지 않습니다. 공중보건부를 대신하여 설문조사를 실시하는 

업체인 RTI International은 설문조사 완료에 대해 알리고 참여비 지급의 목적으로만 연락처 정보를 

사용할 것입니다. 연락처 정보는 설문조사 답변과 별도로 보관됩니다.  
 

질문: 이 설문조사는 시간이 얼마나 걸리나요? 

답변: 평균적으로 설문조사의 소요시간은 약 25 – 30분입니다. 설문조사는 한번에 끝내지 않아도 

됩니다. 며칠 동안 몇 개의 질문에 답변하는 식으로 편안하게 진행하실 수 있습니다.   

 

질문: 이 정보는 어떻게 사용하나요? 

답변: 로스앤젤레스 카운티 보건 설문조사에서 수집된 데이터는 공중보건부가 카운티 주민의 건강 

관련 요구사항을 평가하고, 공중보건부가 주민의 건강과 웰빙을 개선하기 위해 프로그램을 

기획하는 지침을 제공하는 데 도움이 될 것입니다.  
 

질문: 지금 내 건강 상태가 양호한데 이 설문조사에 참여해야 하나요?  

답변: 로스앤젤레스 카운티 공중보건부는 건강 상태가 양호하거나 문제가 있는 주민, 인종, 민족, 

성별, 연령, 보험 가입 여부, 고용 상태 등 다양한 배경을 대변하는 카운티 주민의 다양한 의견을 

포함시키기 위해 노력하고 있습니다.  
 

질문: 자원봉사자로 참여할 수 있나요? 내가 아는 사람이 이 설문조사에 참여할 수 있나요? 

답변: 설문조사 참여에 관심을 가져주셔서 감사드립니다. 안타깝게도 RTI International이 

로스앤젤레스 카운티 공중보건부를 대신하여 연락한 사람만 설문조사에 참여할 수 있습니다. 

설문조사에 대한 안내문을 수령하셨다면 가족 전체가 설문조사에 참여할 수 있습니다.  
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Khảo Sát Sức Khỏe Quận Los Angeles Năm 2022-2023 
Các Câu Hỏi Thường Gặp 

 
 
Câu Hỏi:  Cuộc khảo sát này là về điều gì? 
Câu Trả Lời:  Khảo Sát Sức Khỏe Quận Los Angeles được tiến hành từ năm 1997 bởi Sở Y Tế Công Cộng 
Quận Los Angeles nhằm thu thập thông tin về sức khỏe của cư dân quận.  
 
Câu Hỏi:  Tại sao tôi được liên lạc/lựa chọn? Tại sao tôi nhận được một lá thư/bưu thiếp? 
Câu Trả Lời:  Địa chỉ của bạn đã được chọn ngẫu nhiên trong số tất cả các địa chỉ cư trú ở Quận Los 
Angeles. Bằng cách tham gia cuộc khảo sát, bạn đang đại diện cho cộng đồng của mình. 
 
Câu Hỏi:   Bạn hỏi những loại câu hỏi nào? 
Câu Trả Lời:  Cuộc khảo sát đặt câu hỏi về các khía cạnh khác nhau về sức khỏe của bạn và cộng đồng 
của bạn, bao gồm sức khỏe thể chất và tinh thần, tình trạng sức khỏe, hành vi sức khỏe (chẳng hạn như 
hoạt động thể chất hoặc tiêu thụ trái cây và rau quả), khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y 
tế, COVID-19, an toàn trong khu phố và hơn thế nữa. 
 
Câu Hỏi:    Các câu trả lời của tôi có được bảo mật không? Bạn sẽ làm gì với thông tin của tôi? 
Câu Trả Lời:   Tất cả các câu trả lời của bạn cho cuộc khảo sát đều sẽ được bảo mật hoàn toàn. Khi kết 
thúc nghiên cứu, các câu trả lời khảo sát sẽ được kết hợp và phân tích ở cấp độ tổng hợp, có nghĩa là 
không có câu trả lời của một người nào được báo cáo. Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles sẽ không 
bán thông tin của bạn. RTI International, người đang thực hiện cuộc khảo sát thay mặt cho Bộ Y Tế Công 
Cộng, sẽ chỉ sử dụng thông tin liên lạc để liên lạc với bạn để hoàn thành cuộc khảo sát và để gửi khoản 
thanh toán tiền thưởng của bạn. Thông tin liên lạc sẽ được giữ riêng biệt với các câu trả lời khảo sát.  
 
Câu Hỏi:    Cuộc khảo sát này kéo dài bao lâu? 
Câu Trả Lời:   Trung bình, cuộc khảo sát mất khoảng 25 - 30 phút. Cuộc khảo sát không cần phải hoàn 
thành trong một lần thực hiện. Bạn có thể trả lời vài câu hỏi trong một khoảng thời gian trong vài ngày, 
tùy theo sự thuận tiện của bạn.  
 
Câu Hỏi:    Bạn sẽ sử dụng thông tin này như thế nào? 
Câu Trả Lời:   Dữ liệu thu thập từ Khảo Sát Sức Khỏe Quận Los Angeles được sử dụng để giúp Sở Y Tế 
Công Cộng đánh giá các nhu cầu liên quan đến sức khỏe của người dân quận và hướng dẫn Sở lập kế 
hoạch các chương trình cải thiện sức khỏe và phúc lợi của cư dân quận. 
 
Câu Hỏi:    Tôi có sức khỏe tốt. Tôi có phải tham gia cuộc khảo sát này không? 
Câu Trả Lời:   Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles muốn bao gồm đại diện đa dạng của cư dân trong 
quận, bao gồm những người có sức khỏe tốt và kém, cũng như những người đại diện cho nhiều nguồn 
gốc khác nhau về chủng tộc, dân tộc, giới tính, tuổi tác, tình trạng bảo hiểm và tình trạng việc làm. 
 
Câu Hỏi:    Tôi có thể tình nguyện tham gia không? Ai đó tôi biết có thể tham gia vào nghiên cứu không? 
Câu Trả Lời:   Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm đến việc tình nguyện tham gia cuộc khảo sát, nhưng 
rất tiếc chỉ những người được RTI International thay mặt cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles liên 
lạc mới được mời tham gia cuộc khảo sát. Nếu bạn nhận được một lá thư về cuộc khảo sát, hộ gia đình 
của bạn đủ điều kiện để tham gia.  
 


