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Cảm ơn bạn đã tham dự Tọa đàm và tham gia khảo sát này!  

 
Hart Research Associates và Public Opinion Strategies (hai công ty nghiên cứu quốc gia) đang tiến hành khảo sát này 
với Silicon Valley Community Foundation để tìm hiểu ý kiến của bạn qua một số câu hỏi về cộng đồng của bạn. Khảo 
sát này chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu. Thông tin của bạn sẽ không được đem bán. Việc tham gia của bạn là hoàn 
toàn tự nguyện và những câu trả lời của bạn sẽ được bảo mật.  
 
Tất cả những người hoàn tất khảo sát này sẽ có cơ hội tham gia giành được $250 để quyên góp cho tổ chức từ thiện 
địa phương mà họ lựa chọn. 

 
Q1 Gần đây bạn có tham dự Tọa đàm 2018? (Những cuộc 

tọa đàm này đã được tổ chức bởi nhiều hội nhóm khác 
nhau trên toàn khu vực như một phần trong sáng kiến 
cộng đồng do Silicon Valley Community Foundation 
thực hiện). 

 
___Có 
___Không 

 
Q2 Bạn bao nhiêu tuổi?  

 
___Dưới 18 tuổi 
___18-24 
___25-29 
___30-34 
___35-39 
___40-44 
___45-49 
___50-54 
___55-59 
___60-64  
___65-69 
___70-74  
___75 tuổi trở lên 

 
Q3 Nhìn về tương lai trong khoảng 5 năm tới, bạn cảm 

thấy hy vọng hơn hay lo lắng hơn về những gì mà 
tương lai mang lại cho cộng đồng của bạn? 

 
___Hy vọng hơn 
___Lo lắng hơn 

 
Q4 Liệt kê ở đây là một số nhận định. Đối với mỗi nhận 

định, vui lòng cho biết mức độ mà bạn đồng ý hoặc 
không đồng ý. 

 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

Hơi 
đồng 

ý 

Hơi 
không 
đồng ý 

Hoàn toàn 
không 
đồng ý 

Khu vực nơi tôi sinh 
sống có ý thức cộng 
đồng mạnh mẽ. 

    

Cộng đồng của tôi 
đang thay đổi để trở 
nên tốt đẹp hơn. 

    

Cộng đồng của tôi 
mang đến cơ hội 
cho tất cả mọi 
người. 

    

Cư dân đã chia sẻ 
các mục tiêu và ưu 
tiên cho cộng đồng 
của chúng tôi. 

    

Q5 Bạn nghĩ những người sống trong cộng đồng của bạn 

đoàn kết hơn hay chia rẽ hơn khi đề cập đến việc giải 
quyết các mục tiêu và thách thức quan trọng? 

 
___Đoàn kết nhiều hơn 
___Đoàn kết hơi nhiều hơn 
___Chia rẽ hơi nhiều hơn 
___Chia rẽ nhiều hơn 

 
Q6 Mức độ mà bạn tham gia vào các hoạt động cộng đồng 

và khu phố nơi mình sinh sống? 
 

___Tham gia rất nhiều 
___Tham gia một chút 
___Tham gia không nhiều lắm 
___Không hề tham gia 

 
Q7 Bạn nghĩ BA vấn đề nào trong những vấn đề sau đây 

là quan trọng nhất mà cộng đồng của bạn cần giải 
quyết? Vui lòng chọn ba vấn đề hàng đầu của bạn theo 
thứ tự quan trọng số 1, 2 và 3.  

 
Lựa chọn thứ nhất:  ________ 

Lựa chọn thứ hai:   ________ 

Lựa chọn thứ ba:    ________ 

1) Vấn đề nhà ở (ví dụ: nhà ở giá rẻ, giảm tình trạng vô 

gia cư) 

2) Trường đặc cách hoặc trường công lập địa phương 

3) Tội phạm, bạo động và an toàn công cộng 

4) Giảm nạn đói và đảm bảo an ninh lương thực  

5) Giao thông công cộng 

6) Phát triển giáo dục mầm non (ví dụ: dịch vụ chăm sóc 

trẻ em giá cả hợp túi tiền, giáo dục mầm non) 

7) Chăm sóc sức khỏe giá hợp túi tiền 

8) Công việc trả lương cao và phát triển kinh tế 

9) Công viên và khu giải trí 

10) Quan hệ chủng tộc, kỳ thị chủng tộc và phân biệt 

chủng tộc 

11) Vấn đề môi trường (ví dụ: không khí, nước) 

12) Vấn đề công bằng xã hội (ví dụ: bình đẳng, quyền 

công dân, bạo động liên quan đến cảnh sát, giam giữ 

tù nhân)  

13) Nghèo đói, an ninh kinh tế và vực dậy nền kinh tế 

14) Nghiện rượu và ma túy 

15) Xử lý tình trạng nhập cư trong cộng đồng của chúng ta 
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Q8 Bạn nghĩ những người như bạn có thể tác động đến 

mức nào trong việc khiến cộng đồng mình trở thành 
nơi sinh sống tốt hơn? 

  
___Tác động lớn 
___Tác động vừa phải 
___Tác động nhỏ 
___Không hề tác động 

 
 
Q9 HAI hoặc BA nhóm nào sau đây mà bạn cho là có tác 

động lớn nhất đến giúp cộng đồng của bạn trở thành 
nơi sinh sống tốt hơn? (Hãy chọn tối đa ba nhóm.) 

 

___Cư dân trong cộng đồng của bạn 

___Giới trẻ trong cộng đồng của bạn 

___Chính quyền địa phương 

___Nhà thờ, giáo đường Do Thái, nhà thờ Hồi giáo và 
các cộng đồng tôn giáo 

___Nhà tuyển dụng và cộng đồng doanh nghiệp 

___Tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức cộng đồng 

___Giáo viên và các vị lãnh đạo trường công lập 

___Truyền thông tin tức 
 
 
Q10 Bây giờ đổi chủ đề, vui lòng cho biết câu nào sau đây 

áp dụng cho bạn khi nói về kinh nghiệm Tọa đàm của 
bạn. (Hãy chọn mọi câu áp dụng.) 

 

___Tôi đã nói chuyện với ít nhất một người mà tôi 
chưa từng quen biết. 

___Tôi đã trao đổi thông tin liên hệ với ít nhất một 
người mà tôi chưa từng quen biết. 

___Tôi đã tìm hiểu được những vấn đề quan trọng 
trong cộng đồng mình. 

___Tọa đàm giúp tôi hiểu rõ hơn cách tôi có thể hành 
động để giúp giải quyết các vấn đề và thách thức 
trong cộng đồng mình. 

___Không câu nào ở trên áp dụng cho tôi. 
 
 
 
 
 

Q11 Mức độ khả năng mà bạn thực hiện các hành động cụ 

thể hoặc các bước tiếp theo liên quan đến vấn đề 
hoặc giải pháp được thảo luận tại Tọa đàm mà mình 
đã tham dự? 

 
___Rất có khả năng 
___Hơi có khả năng 
___Không có nhiều khả năng 
___Không hề có khả năng 

 
 
 
Q12 Một số hành động cụ thể nào mà bạn định thực hiện 

qua cuộc tọa đàm này?  
 

Bạn đã học được điều gì sẽ giúp bạn thực hiện các 
bước giúp cộng đồng mình trở thành nơi sinh sống tốt 
hơn? Vui lòng nêu càng cụ thể càng tốt. 

 

 
 
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 

 
 
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
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Các câu hỏi sau đây liên quan đến trọng tâm của cuộc Tọa đàm năm nay: những thách thức nhà ở mà vùng Vịnh San 
Francisco hiện đang đối diện. 
 
J1 Vui lòng cho biết mức độ mà bạn tham dự Tọa đàm đã ảnh hưởng đến mỗi một trong những điều sau đây đối với cá nhân 

bạn. 

 

 
Tọa đàm có 
tác động lớn 

Tọa đàm có tác 
động vừa phải 

Tọa đàm có 
tác động nhỏ 

Tọa đàm không 
hề có tác động 

Mang lại cho bạn cảm giác về những gì bạn có thể làm để 
giúp giải quyết những thách thức nhà ở trong cộng đồng mình. 

    

Khiến bạn hiểu rõ hơn về các tổ chức đang giúp giải quyết 
những thách thức nhà ở trong cộng đồng mình. 

    

Khiến bạn cảm thấy lạc quan hơn rằng các thành viên trong 
cộng đồng mình có thể hợp tác cùng nhau để giúp giải quyết 
các thách thức nhà ở. 

    

Khiến bạn cảm thấy gắn bó hơn với các thành viên trong cộng 
đồng mình. 

    

Mở rộng tầm hiểu biết của mình về những thách thức nhà ở 
mà người khác phải đối mặt trên toàn khu vực xung quanh 
Vịnh San Francisco. 

    

Thúc đẩy bạn tham gia giải quyết những thách thức nhà ở 
trong cộng đồng mình. 

    

 
J2 Bạn tự tin ở mức độ nào rằng người dân khắp các khu 

vực khác nhau của Thung lũng Silicon - từ Quận San 
Francisco cho đến San Benito - có thể cùng nhau giải 
quyết các thách thức nhà ở trong khu vực một cách 
tích cực và hữu ích? 

 
___Rất tự tin 
___Hơi tự tin 
___Không quá tự tin 
___Không hề tự tin 

 
J3 Bạn cảm thấy cơ hội để cá nhân bạn tham gia vào việc 

giải quyết các thách thức nhà ở trong cộng đồng mình 
đến mức độ nào? Bạn cảm thấy có…? 

 
___Nhiều cơ hội để tôi tham gia 
___Một số cơ hội để tôi tham gia 
___Rất ít cơ hội để tôi tham gia 
___Không có cơ hội để tôi tham gia 
___Tôi không biết liệu có cơ hội để tôi tham gia hay 

không 
 

J4 Vui lòng cho biết điều gì ngăn cản bạn tham gia nhiều 

hơn vào việc giải quyết các thách thức nhà ở ảnh 
hưởng đến cộng đồng mình, nếu có. (Hãy chọn mọi 
câu áp dụng.)  

 
___Tôi không chắc về cách tham gia hoặc nơi để tìm 

hiểu về các cơ hội tham gia. 
___Tôi không tìm thấy cơ hội tham gia ở gần nơi tôi 

sinh sống hoặc làm việc. 
___Tôi muốn tham gia nhiều hơn nhưng không có thời 

gian. 
___Tôi không chắc là mình có thể làm được điều gì 

hữu ích. 
___Tôi đã từng tham gia nhiều hơn, nhưng đó không 

phải là trải nghiệm tích cực hoặc hài lòng. 
___Tôi không quan tâm đến việc tham gia. 
___Tôi tham gia tùy thích. 

 
J5 Dưới đây là danh sách cách thức mà mọi người có thể 

tham gia giải quyết các thách thức nhà ở mà cộng 
đồng của họ đang phải đối diện. Vui lòng chọn BA cách 
mà bạn sẽ quan tâm nhất đến việc tham gia.  

 
___Tham gia một nhóm nhỏ họp mặt thường xuyên để 

thảo luận về những thách thức nhà ở trong cộng 
đồng của bạn và cách giải quyết chúng 

___Làm tình nguyện viên cho một trường học, một 
cộng đồng hoặc tổ chức tôn giáo hiện đang giải 
quyết những thách thức nhà ở trong cộng đồng 
mình 

___Tham gia sự kiện phục vụ tình nguyện để giúp đỡ 
những người vô gia cư 

___Quyên góp tiền cho các tổ chức phi lợi nhuận hiện 
đang giải quyết các thách thức nhà ở trong cộng 
đồng mình 

___Viết thư gửi cho các viên chức được bầu hoặc cho 
báo chí địa phương về những thách thức nhà ở 
trong cộng đồng mình 

___Tham gia biểu tình hoặc diễu hành để thu hút sự 
chú ý của mọi người đến những thách thức nhà ở 
trong cộng đồng mình 

___Hiệp lực để thu hút cộng đồng nâng cao nhận thức 
và thông tin cho người khác về những thách thức 
nhà ở trong cộng đồng mình 

___Tôi không quan tâm đến việc tham gia theo bất kỳ 
cách nào ở trên 

 
J6 Bạn đã sống ở khu vực xung quanh Vùng Vịnh San 

Francisco 9 quận nay trong bao lâu? 
 

___Dưới 2 năm 
___2-4 năm 
___5-7 năm 
___8-10 năm 
___11-20 năm 
___Hơn 20 năm 
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J7 Liệt kê dưới đây là một số nguồn thông tin. Vui lòng cho 
biết bạn thường xuyên dùng đến nguồn tin tức và thông 
tin nào sau đây về cộng đồng mình. Vui lòng chọn tất cả 
các nguồn bạn thường xuyên dùng đến. 

 
___Đài phát thanh địa phương 
___Đài phát thanh công cộng (như KQED hoặc KALW) 
___The Mercury News 
___The San Francisco Chronicle 
___Báo cộng đồng khác ở địa phương 
___Đài truyền hình mạng địa phương (như ABC, NBC, 

CBS hoặc FOX địa phương) 
___Truyền hình chính quyền địa phương (như kênh 

Municipal Cable Channel 15) 
___Tổ chức cộng đồng (vui lòng nêu rõ:) 

__________________________________ 
___Facebook 
___Twitter 
___Các hình thức truyền thông xã hội khác chưa được liệt 

kê (vui lòng nêu rõ:) 
__________________________________ 

___Một số nguồn khác chưa được liệt kê ở đây (vui lòng 
nêu rõ:) 
__________________________________ 

___Tôi không thường xuyên truy cập bất kỳ nguồn nào 
trong số các nguồn này 

 
 
Q13 Mức độ khả năng mà bạn sẽ tiếp tục tham dự Tọa đàm 

trong năm tới?  
 

___Rất có khả năng 

___Hơi có khả năng 

___Không có nhiều khả năng 

___Không hề có khả năng 
 
 
Q14 Bạn có tham dự Tọa đàm năm ngoái không? 
 

___Có 
___Không 

 
 
Q15 Bạn có quan tâm đến việc nhận thông tin liên lạc bằng 

email từ Silicon Valley Community Foundation về cách 
tham gia các vấn đề và sự kiện cộng đồng? 

 
___Có (vui lòng cung cấp email của bạn:) 

 
_____________________________________ 

  ___Không 
 
 
 
Các câu hỏi cuối này chỉ nhằm mục đích thống kê. 
 
QF1 Bạn là...? 
 

___Nam 
___Nữ 
___Nhận dạng giới tính không được liệt kê ở đây 

 
 
 

QF2 Bạn đã hoàn tất cấp học gần nhất nào ở trường?  
 

___Tốt nghiệp trung học, GED hoặc cấp học thấp hơn 

___Đào tạo nghề, bằng cao đẳng 2 năm hoặc một 
trường cao đẳng nào đó, không có bằng cấp 

___Bằng đại học hoặc cử nhân 4 năm 

___Luận án hoặc bằng cấp sau đại học 
 
QF3 Bạn có phải là phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ em 

nào dưới 18 tuổi?  
 
___Có 
___Không 

 
QF4 Nghĩ về những cuộc bầu cử cho các văn phòng địa 

phương trong cộng đồng của bạn (chẳng hạn như bầu thị 
trưởng, hội đồng thành phố và hội đồng quận), liệu bạn 
có nói rằng mình sẽ bỏ phiếu trong …?  

 

___Mọi cuộc bầu cử địa phương 

___Hầu hết các cuộc bầu cử địa phương 

___Khoảng một nửa các cuộc bầu cử địa phương 

___Dưới một nửa các cuộc bầu cử địa phương 

___Vài cuộc bầu cử địa phương 

___Không bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương 
 

QF5 Bất kể là bạn được đăng ký theo cách nào, bạn sẽ mô tả 
ra sao về quan điểm chung của mình đối với các đảng 
phái chính trị? 

 

___Trung thành với Đảng Cộng hòa 

___Thiên về Đảng Cộng hòa 

___Hoàn toàn độc lập 

___Thiên về Đảng Dân chủ 

___Trung thành với Đảng Dân chủ 

___Khác 
 

QF6a  Nhằm mục đích thống kê, bạn có phải là người gốc Tây 

Ban Nha-Bồ Đào Nha, gốc Latinh hoặc nói tiếng Tây 

Ban Nha?  

 

___Đúng, tôi là người gốc Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha, 
gốc Latinh hoặc nói tiếng Tây Ban Nha 

___ Không, tôi không phải người gốc Tây Ban Nha-Bồ 
Đào Nha, gốc Latinh hoặc nói tiếng Tây Ban Nha 
 

QF6b Bạn là...?  

___Người da trắng 

___Người Mỹ da đen/gốc Phi Châu 

___Người châu Á 

___Khác 

___Hai chủng tộc hoặc đa chủng tộc 
 
QF7 Câu hỏi cuối, mã bưu chính của bạn là gì? 
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Câu hỏi đó đã kết thúc cuộc phỏng vấn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham gia và hợp tác.  

 
Nếu bạn muốn được tham gia để có cơ hội giành $250 để quyên góp cho tổ chức từ thiện địa phương mà bạn lựa chọn, vui 
lòng cung cấp tên, số điện thoại và địa chỉ email chính xác nhất của bạn để chúng tôi liên hệ. Thông tin này sẽ CHỈ được sử 
dụng cho cơ hội giành $250 để quyên góp cho tổ chức từ thiện địa phương. 
 
Nếu bạn không muốn nhập rút thăm, vui lòng để trống.  
 
Tên 

 
 

 
Số điện thoại 

 
 

 
Địa chỉ email 

 
 

 
 


