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Kính gửi FNAME LNAME: 

Trong một vài ngày tới, chúng tôi sẽ gửi qua đường bưu điện cho quý vị một bản khảo 
sát quan trọng về các trải nghiệm chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare của quý 
vị. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ chia sẻ phản hồi của mình và hoàn tất khảo sát 
này khi nhận được. Các câu trả lời của quý vị sẽ giúp cho những người khác có 
Medicare chọn lựa một chương trình bảo hiểm sức khỏe.   

Medicare sử dụng các câu trả lời trong khảo sát này để giúp xếp hạng các chương trình 
và cải thiện dịch vụ chăm sóc. Quý vị có thể tìm hiểu thêm và xem bảng xếp hạng trực 
tuyến tại medicare.gov/plan-compare và trong sổ tay “Medicare & You”. 

Ý kiến đóng góp của quý vị rất quan trọng. Khảo sát chỉ sẽ mất vài phút và thông tin 
của quý vị sẽ được bảo mật theo quy định pháp luật. Việc tham gia khảo sát là hoàn 
toàn tự nguyện.   

Xin cảm ơn quý vị trước vì đã trợ giúp chúng tôi. 

Nếu có các thắc mắc về khảo sát này, vui lòng gọi cho tổ chức thực hiện khảo sát đang 
cộng tác với Medicare theo số điện thoại miễn cước tại 1-XXX-XXX-XXXX, thứ Hai - 
thứ Sáu từ XX sáng - XX chiều [INSERT TIME ZONE]. 

Trân trọng, 

Amy Larrick Chavez-Valdez 
Director, Medicare Drug Benefit and C & D Data Group 


	Amy Larrick Chavez-Valdez
	Director, Medicare Drug Benefit and C & D Data Group
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