DKhảo Sát Dự Án Lập Ngân Sách 2020 Cho Quận 21
Bạn có biết mỗi Văn phòng Hội đồng thành phố hàng năm nhận được tài trợ để hỗ trợ các nỗ lực phát triển
khu phố và các tổ chức phi lợi nhuận trong khu vực? Trong năm tài chánh 21, mỗi quận sẽ nhận được $65,000.
Bạn muốn có ảnh hưởng tới việc chi tiêu một phần của ngân khoản đó không?
Vui lòng dành vài phút để:
1) Thực hiện khảo sát này để bạn gióng lên tiếng nói nhằm thúc đẩy việc ra quyết định ngắn hạn và dài hạn
2) Tìm hiểu về sự tham gia lập ngân sách
3) Đóng góp bằng cách tình nguyện
Ai có thể tham gia vào khảo sát này? Các người dân cư ngụ trong Quận 21 có thể đóng góp ý tưởng cho tiến
trình này. Bao gồm các khu phố và khu vực: Beechmont; Iroquois; City of Lynnview; North Audubon; Preston
Park; Southland Park; Southside; Trinity Park và Evergreen Manor; Camp Taylor South, và Colonial Square
Cooperative.
Việc trả lời của tôi có được giữ bí mật không? Có. Tên bạn sẽ được tách ra khỏi dữ liệu trước khi nó được
chia sẻ. Hồ sơ của bạn sẽ được xem xét bởi Văn phòng Quận 21 và Nhóm McNary, tổ chức quản lý khảo sát.
Trong cuộc khảo sát, bạn có thể chọn chia sẻ thông tin liên lạc của mình nếu bạn muốn duy trì kết nối.
Có câu hỏi? Hãy liên lạc Văn phòng Nữ Nghị viên Quận 21 Nicole George (502) 574-1121.
Nicole.George@louisvilleky.gov và Rachel.Roarx@louisvilleky.gov
Chúng ta hãy bắt đầu!
1. Làm sao bạn biết về khảo sát này?
⃞
Tin tức địa phương
⃞
Mạng xã hội
⃞
Thư báo quận 21
⃞
Nghe biết trực tiếp (chợ, tiệm nông sản v.v.)
⃞
Gia đình/Bạn hữu
⃞
Nhóm cộng đồng hoặc hiệp hội khu phố: xin
liệt kê:
⃞
Khác (vui lòng chỉ rõ):

2. Trong 12 tháng qua, bạn có làm việc với người
khác trong khu phố để giải quyết một vấn đề hoặc
để cải thiện cộng đồng của bạn?
⃞
Có
⃞
Không
⃞
Tôi không biết
⃞
Nếu có, vui lòng chỉ rõ:
3. Trong 12 tháng qua, bạn có liên hệ với các viên
chức dân cử địa phương để giải quyết một vấn đề
hoặc để cải thiện cộng đồng của bạn?
⃞
Có
⃞
Không
⃞
Khác (vui long chỉ rõ):
4. Bạn sống ở khu phố nào:
⃞
Beechmont
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⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

Iroquois
City of Lynnview
North Audubon
Preston Park
Southland Park
Southside
Trinity Park và Evergreen Manor (Cavelle Ave,
Scholar, v.v.)
Camp Taylor South (Dyer, Tile factory,
Dahl/Vim)
Colonial Square Cooperative
Không ở các nơi kể trên
Khác (vui lòng chỉ rõ):

5. Bạn thuộc chủng tộc nào?
⃞
Da đỏ hay bản xứ Alaska
⃞
Á châu
⃞
Đen hay Mỹ gốc Phi châu
⃞
Mỹ châu latin hay Dân nói tiếng Tây Ban Nha
⃞
Bản xứ Hawaii hay Dân đảo Thái Bình Dương
⃞
Da trắng
⃞
Khác (vui lòng chỉ rõ):
6. Giới tính của bạn? (Chọn tất cả nếu đúng):
⃞
Nữ
⃞
Nam
⃞
Phi nhị phân (Non-Binary)
⃞
Chuyển giới
⃞
Không muốn trả lời
⃞
Khác (Vui lòng chỉ rõ):
7. Nơi sinh của bạn (thành phố, tiểu bang và/hay
quốc gia)?
⃞
Không muốn trả lời
⃞
Vui lòng chỉ rõ:

⃞
⃞
⃞

25-39
40-64
65 trở lên

11. Tổng thu nhập của gia đình bạn ở năm trước?
⃞
Dưới $10,000
⃞
Giữa $10,000 và $24,999
⃞
Giữa $25,000 và $49,999
⃞
Giữa $50,000 và $74,999
⃞
Giữa $75,000 và $99,999
⃞
Giữa $100,000 và $150,000
⃞
Trên $150,000
12. Trình độ học vấn cao nhất của bạn?
⃞
Thấp hơn trung học
⃞
Văm bằng trung học, bổ túc hay tương đương
⃞
Có tham dự đại học nhưng không có văn bằng
⃞
Văn bằng cao đẳng
⃞
Văn bằng cử nhân
⃞
Văn bằng cao học hay chuyên gia
⃞
Văn bằng/Chứng chỉ nghề
13. Tôi tin rằng việc tham dự vào các quyết định
để chi tiêu công quỹ cho cộng đồng sẽ có thể làm
cho cộng đồng tốt hơn:
⃞
Hầu hết
⃞
Thường là vậy
⃞
Đôi khi
⃞
Không như vậy
14. Tôi tin chính quyền địa phương sẽ đáp ứng các
yêu cầu của tôi:
⃞
Hầu hết
⃞
Thường là vậy
⃞
Đôi khi
⃞
Không như vậy

8. Quốc tịch của bạn?
⃞
Không muốn trả lời
⃞
Vui lòng chỉ rõ:
9. Về nhà ở của bạn :
⃞
Thuê
⃞
Làm chủ
⃞
Khác: vui lòng chỉ rõ (ví dụ: sống với gia
đình/bạn hữu, nhà cửa không an toàn):
10. Tuổi của bạn?
⃞
Dưới 18
⃞
19-24
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15. Các mặt mạnh của khu phố bạn ở? Chọn tất cả
nếu đúng:
⃞
Tiếp cận các phúc lợi (ví dụ: thư viện, trung
tâm cộng đồng, công viên, v.v.)
⃞
Tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ
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⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

Nhà ở chấp nhận được
Văn hóa
Đa dạng
Vị trí địa lý
Việc làm có sẵn
Di động và hạ tầng cơ sở
Khu phố (bao gồm cá nhân, nhóm, hội đoàn,
và các câu lạc bộ)
Khả năng phục hồi (ví dụ: khả năng đáp ứng
các thử thách)
An toàn
Trường học
Các dịch vụ đô thị địa phương (bao gồm thu
gom rác, đèn đường, v.v.)
Khác (vui lòng chỉ rõ):

16. Hai yêu cầu hàng đầu của khu phố bạn ở?
(Chọn hai mục)
⃞
Làm sạch/Làm đẹp
⃞
Phát triển kinh tế/Yểm trợ doanh nghiệp
nhỏ/thương mại
⃞
Công bằng (bất công trong thu nhập, nhà ở
không ổn định, v.v.)
⃞
Sức khỏe và an toàn (kể cả đèn đường, tội
phạm, chạy quá tốc độ, trộm cướp, cắp xe,
buôn lậu ma túy, và vô gia cư)
⃞
Hạ tầng cơ sở (kế cả cống thoát, đường sá, vỉa
hè, bảng báo, đầu tư, các lô đất trống)
⃞
Kết nối xã hội
⃞
Cảm giác độc đáo về địa điểm (Danh tiếng
khu phố, nghệ thuật nơi công cộng, các doanh
nghiệp nhỏ, v.v.)
⃞
Khác (Vui lòng chỉ rõ):
17. Sự gắn bó của bạn đối với khu phố trên thang
điểm từ 1 tới 5?
Không
Gắn bó
Gắn bó
gắn bó
trung bình
chặt chẻ
1
2
3
4
5
18. Nếu bạn có $2,000 cho một dự án khu phố mà
có tác động lâu dài, đó là gì? (Có thể chọn 2 mục)
⃞
Tranh tường
⃞
Nơi chứa rác
⃞
Cây xanh
⃞
Bảng hiệu khu phố

⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

⃞

Bảng báo trên đường (ví dụ: bảng báo hạn
chế tốc độ, dọn rác)
Tăng cường chiếu sáng
Các biện pháp để giảm mật độ giao thông
Hợp đồng các dịch vụ
Máy rút phân chó
Tăng cường cho các công viên nhỏ (ví dụ:
băng ghế ngồi, lò nướng, thiết bị, v.v.)
Nâng cấp nơi chờ xe buýt
Yểm trợ các sáng kiến khu phố hiện hành (ví
dụ: Vườn trái cây ở Beechmont, các khu đất
trống của MSD), chiến dịch giáo dục của
Brightside, hay lập chương trình cho trung
tâm cộng đồng
Khác (Vui lòng chỉ rõ):

19. Bạn có muốn tham gia vào Đội Hành Động để
giúp thực hiện việc lập ngân sách cho Quận 21
không?
⃞
Có - Nhấn vào đây để xem các cam kết. Buổi
họp đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 27-10-2020
thời gian 6-7:30pm.
⃞
**Nếu có, vui lòng cho biết tên, điện thư và
số điện thoại
⃞
Không
20. Bạn có muốn nhận Thư tin Quận 21 để duy trì
kết nối với văn phòng hội đồng?
⃞
Có: điện thư:
⃞
Không
21. Bạn có muốn nhận cuộc gọi hoặc điện thư liên
quan tới các việc tình nguyện trong Quận 21?
⃞
Có
⃞
Không
⃞
Không, nhưng tôi có thể tham gia bằng các
cách khác
⃞
Nếu có, hoặc có thể tham gia bằng cách khác
trong Quận 21, vui lòng cho biết tên, diện thư
và số điện thoại:
22. Vui lòng chia sẻ các ý kiến khác về khu phố của
bạn:
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