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Are you:
A healthcare provider, social

service provider, or educator to
children or families in Orange

County?

A parent, caregiver, or young
adult ages 18-24 living in Orange

County? 

Then we want to hear from you!

We want to hear
about the health

of kids in our
community! 

Your input will help Children's Hospital of Orange County
focus resources on the most pressing pediatric healthcare 

needs in our community.

Take the survey between June 1 and June 14, 2022

The survey takes 10-15 minutes. Enter your
name to win one of the Amazon gift cards!”

Children's
Health
Survey

The Orange County

Click the link or scan the QR
Code to take the survey.

https://bit.ly/3NPTTuG


We want to hear
about the health

of kids in our
community! 

Chúng tôi muốn
thu thập thông tin
về sức khỏe trẻ em

trong cộng đồng
của chúng ta! 

Bảng khảo sát
Sức khỏe

Cộng đồng
của 

The Orange County

Quý vị có phải là:
Cha/mẹ, người chăm
sóc hoặc thanh niên
trong độ tuổi từ 18 đến
24 sống tại Orange
County không? 

Cuộc khảo sát được thực
hiện từ ngày 1 tháng 6 đến
ngày 14 tháng 6 năm 2022

Thời gian để hoàn thành khảo
sát mất khoảng 10-15 phút.
Quý vị hãy nhập tên của mình ở
cuối bảng khảo sát để giành
được một trong sáu thẻ quà
tặng của amazon trị giá 50$!

HOẶC

Nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe, nhà
cung cấp dịch vụ xã hội
hay giáo viên của trẻ
hoặc của các gia đình tại
Orange County không?



OR
¿Es usted un residente del
Condado de Orange y
también, o un padre o
cuidador de niños o un
adulto joven entre las edades
de 18 a 24 años? 

Llene una encuesta de 10 a 15
minutos y al final tendrá la
oportunidad de ingresar su nombre
en una rifa para ganar una de seis
tarjetas de regalo de Amazon de
$50 

Haga clic en el enlace o
escanee el código QR para
realizar la encuesta.

Realice la encuesta entre
el 1 y el 14 de junio de 2022

¿Es usted un proveedor
de servicios médicos o
sociales, o educador de
niños o familias en el
Condado de Orange? 

¿Qué opina
usted?

Encuesta de
Salud

Comunitaria

The Orange County

https://bit.ly/3NPTTuG

