
Dear Family member/Person Served: 

San Andreas is doing a brief survey to find out how you and your family are connect with our regional 

center during the State of Emergency and Shelter in Place.  The survey is designed to help us check in 

with families and look at ways we can support each other.   The survey should take less than 5 minutes 

to complete.  The deadline to submit your responses is May 9th, 2020.   Thank you for your 

participation.  We sincerely hope you are staying safe during this time.   

 

Click here >>>  English <<< 

 

Estimado miembro de la familia/persona servida: 

San Andreas está haciendo una breve encuesta para saber cómo usted y su familia se conectan con 

nuestro centro regional durante el Estado de Emergencia y Refugio en el Lugar. La encuesta está 

diseñada para ayudarnos estar al pendiente con las familias y buscar formas en que podamos apoyarnos 

mutuamente. La encuesta debería tomar menos de 5 minutos para completar. La ultima dia para enviar 

sus respuestas es el 9 de mayo de 2020. Gracias por su participación. Esperamos sinceramente que se 

mantenga seguro durante este tiempo. 

 

haga clic aquí>>> Spanish <<< 

 

Kính gửi đến thành viên và quý thân chủ của gia đình, 
Chúng tôi đang làm khảo sát ngắn để tìm hiểu quý vị và thân nhân kết nối với trung tâm của chúng tôi 
trong giai đoạn khẩn cấp của Tiểu bang và cách ly tại gia. Cái khảo sát này được thiết lập để giúp chúng 
tôi kết nối với gia đình và tìm ra những phương thức để chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.  Cái khảo sát 
chỉ cần ít hơn năm phút là có thể xong.  Hạn chót ngày quý vị trả lời là 9/5/2020.   Xin cảm ơn sự tham 
gia của Quý vị.  Chúng tôi chân thành cầu chúc quý vị luôn luôn bình an. 
 

Bấm vào đây >>> Vietnamese <<< 
 

 

 

 

 
  
  
  
  
 
 

https://www.surveymonkey.com/r/5LQSL79
https://www.surveymonkey.com/r/58YHRZQ
https://www.surveymonkey.com/r/58Z9P9M

