
 Phân Bổ Kinh Phí Your Voice, Your Choice (YVYC) Năm 2020    
2 triệu USD trong ngân sách của Thành Phố Seattle được phân bổ cho YVYC 2020. 1,3 triệu USD trong số đó được chia đều cho các 
hạt Hội Đồng Thành Phố. Phần kinh phí còn lại được phân bổ cho các dự án nằm trong Khu Vực Trọng Tâm của Sáng Kiến Công Bằng 
và Môi Trường (Equity and Environment Initiative, EEI). Có những khu vực địa lý là nơi các cộng đồng người da màu, người nhập cư, 
người tị nạn, người có thu nhập thấp, người Bản Địa và những người có trình độ tiếng Anh hạn chế thường sinh sống.    

Khảo Sát Nhân Chủng Học    
Câu trả lời của quý vị được bảo mật và không bắt buộc. Các thông tin cung cấp tại đây sẽ không được liên hệ với bất kỳ thông tin 
nhận dạng nào được cung cấp trong quy trình Your Voice, Your Choice (Góp Tiếng Nói, Giúp Chọn Lựa). Đánh dấu tất cả các câu trả 
lời thích hợp.    

Quý vị thuộc chủng tộc:   
 Người Mỹ Bản Địa hoặc Alaska Bản Địa 
 Người Gốc Á 
 Người Da Đen hoặc Mỹ Gốc Phi 
 Người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc La-tinh 
 Người Hawaii Bản Địa hay Người Đảo Thái 

Bình Dương 
 Người Da Trắng 
 Khác (vui lòng nêu rõ): 

_______________________________________ 

Mối liên hệ chính của quý vị với khu phố này là gì?    
 Tôi sinh sống tại đây 
 Tôi làm việc tại đây 
 Tôi đi học tại đây 
 Tôi thờ phụng tại đây 
 Tôi nhận các dịch vụ tại đây 
 Tôi sở hữu một cơ sở kinh doanh tại đây 
 Tôi hoạt động tình nguyện tại đây 
 Tôi tham gia hoạt động tại đây 
 Khác:   _________________________________________ 

Quý vị bao nhiêu tuổi?   
 11-17 
 18-24 
 25-30 
 31-35 
 36-40 
 41-50 
 51-64 
 Trên 65 

 

Quý vị biết đến chúng tôi từ đâu?    
 Bản tin hoặc trang web của Ban Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle (Seattle 

Department of Neighborhoods) 
 Mạng Xã Hội 
 Bạn bè hoặc thành viên trong gia đình 
 Trường học, tổ chức hoặc nhóm cộng đồng:    

________________________________________________ 
 Chi nhánh Thư Viện Công Cộng Seattle 
 Sự kiện bỏ phiếu 
 Khác:   _________________________________________ 

Trước đây quý vị đã tham gia Your Voice, Your Choice (Góp Tiếng Nói, Giúp Chọn Lựa, YVYC) hoặc các chương trình khác của 
Thành Phố Seattle chưa?    
 Tôi chưa từng tham gia YVYC hay các chương trình khác 
 Tôi đã từng tham gia YVYC trong các năm trước 
 Tôi đã từng tham gia các chương trình khác của Thành Phố Seattle 

Đóng góp ý kiến của quý vị về các hạng mục cải thiện đường phố và công viên trên quy mô nhỏ mà quý vị mong muốn nhìn thấy 
trong cộng đồng mình!    
 

Mỗi dự án đều phải:      
 Đem lại lợi ích cho cộng đồng 
 Có chi phí từ $150.000 trở xuống 
 Là một dự án có thực và nằm trong phạm vi các công viên hoặc đường phố Seattle    
 

Bất cứ người nào từ 11 tuổi trở lên đang sinh sống, làm việc, đi học, thờ phụng, nhận dịch vụ, hoạt động tình nguyện hay tham gia 
hoạt động tại Thành Phố Seattle đều được Thu Thập Ý Kiến.     
 
Nếu quý vị cần được trợ giúp hoặc yêu cầu cung cấp biểu mẫu bằng các ngôn ngữ khác, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ 
YVYC@seattle.gov hoặc số điện thoại 206-256-5944.    
 

Để biết thêm thông tin về Your Voice, Your Choice (Góp Tiếng Nói, Giúp Chọn Lựa), hãy truy cập seattle.gov/YVYC.  
 

 Quý vị phải nộp biểu mẫu trước ngày 16/03/2020 tại:    

Bất kỳ Chi Nhánh nào của Thư Viện Công Cộng Seattle (Seattle Public Library) hoặc qua đường bưu điện về 
Seattle Dept. of Neighborhoods | Shaquan Smith | PO Box 94649 | Seattle, WA 98124-4649 

Your Voice, Your Choice (Góp Tiếng Nói, Giúp Chọn Lựa): 
Thu Thập Ý Kiến Năm 2020   

   

Điện Thoại 

 

Tên & Họ (In Hoa)  

Thông Tin Liên Hệ     
Vui lòng cung cấp tên và thông tin liên hệ của quý vị. Trong thời gian xem xét dự án, chúng tôi có thể liên hệ với quý vị để thông báo 
tin tức cập nhật về ý tưởng dự án của quý vị.    

Email 



DANH MỤC  (CÁC) KHÓ KHĂN  GIẢI PHÁP TRIỂN VỌNG  

Vui lòng chỉ chọn một danh 
mục  Chọn tất cả các mục phù hợp với danh mục được chọn  Ví dụ, vui lòng không đánh dấu  

 Lối Đi Bộ Qua Đường    

 Tài xế không dừng lại  
 Không có đủ thời gian để đi qua giao lộ 
 Giao lộ/lối đi qua đường có  n hiệu ở quá xa 
 Tài xế không nhìn thấy người đi bộ  

Đèn hiệu qua đường nhấp nháy, đèn hiệu 
nhấp nháy 20 mph (khoảng 32,2 km/h) ở 
khu vực trường học, lối đi qua đường 
được đánh dấu, (các) phần mở rộng lề 
đường, đèn chiếu sáng cho người đi bộ,  n 
hiệu cho người đi bộ, cải thiện đèn báo 
thời gian đi bộ.  

 Người Đi Bộ Dọc Đường    

 Mọi người lái xe quá nhanh 
 Khu vực đi bộ có các vũng nước nhỏ 
 Khu vực đi bộ thiếu bề mặt bằng phẳng 
 Thiếu đèn chiếu sáng 
 Thiếu cây xanh 
 Thiếu không gian xanh 
 Khu vực đi bộ có chướng ngại vật 

Đường đi bộ có hiệu quả kinh tế, đèn hiệu 
nhấp nháy 20 mph (khoảng 32,2 km/h) ở 
khu vực trường học, cải thiện cầu thang 
lên xuống, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc, 
cây xanh trên đường phố, cải thiện cảnh 
quan/cây trồng.  

 Khả Năng Qua Lại của  
     Người Khuyết Tật    

 Không có hoặc khó đi vào dốc thoải lề đường 
 Thiếu không gian hoặc không gian có chướng ngại vật 
 Khó mà biết được khi nào cần qua đường 
 Thiếu bề mặt bằng phẳng      

Dốc thoải lề đường,  n hiệu cho người 
khuyết tật, mở rộng vỉa hè, sửa chữa vỉa 
hè, lát đường ở giao lộ.  

  Xe Đạp  

  

 Thiếu không gian chờ cho người đi xe đạp 
 Tài xế không dừng lại 
 Mọi người lái xe quá nhanh 
 Thiếu đèn chiếu sáng 
 Khu vực đi xe đạp thiếu bề mặt bằng phẳng 
 Thiếu chỗ đỗ xe đạp 
  

Lối đi xe đạp qua đường, cải thiện làn 
đường cho xe đạp, khu dừng chờ đèn cho 
xe đạp, đường trong khu dân cư,  n hiệu 
cho xe đạp, đèn chiếu sáng, đèn hiệu nhấp 
nháy, điểm đỗ xe đạp, lát đường.  

 Bảo Trì   

 Vỉa hè có  nh trạng không tốt 
 Đường phố có  nh trạng không tốt 
 Ô trồng cây có  nh trạng không tốt 
 Cần thay mới cây xanh đường phố 
 Cây cỏ um tùm quá mức 

Sửa chữa vỉa hè, lát đường, cây xanh 
đường phố, nhổ bỏ cây.  

 Phương Tiện   
 Tầm nhìn kém tại giao lộ 
 Tài xế không dừng để nhường đường cho xe khác hay người  
     đi bộ 

Tiểu đảo phân luồng rẽ, vòng xoay giao 
thông, bảng chỉ dẫn, phân luồng, đèn 
đường  

CHỌN MỘT DANH MỤC Ý TƯỞNG VÀ CHỌN (CÁC) KHÓ KHĂN CÓ LIÊN QUAN NHẤT ĐẾN VẤN ĐỀ CỦA QUÝ VỊ  

VUI LÒNG ĐIỀN CÂU TRẢ LỜI CHO CÁC CÂU HỎI SAU VỀ Ý TƯỞNG CHO DỰ ÁN CỦA QUÝ VỊ    
 

Ý tưởng cho dự án của tôi là … (Mô tả ý tưởng dự án của quý vị bằng một vài câu) 

 

Địa điểm (Nêu địa chỉ và ngã tư gần đó hoặc cung cấp tên công viên/địa điểm gần đó, càng chi ết càng tốt)   

 

Khu phố    

 

Dự án này sẽ mang lại lợi ích cho ai? (Thanh thiếu niên, người cao tuổi, người có thu nhập thấp, các cộng đồng sắc tộc, người 

nhập cư, du khách, tất cả mọi người, v.v.)   

 

 Trang Thiết Bị cho Công  
     Viên    

 Thiếu ghế ngồi trong công viên 
 Thiếu đồ dùng dã ngoại 
 Trang thiết bị ở điều kiện không tốt 

Sửa lại mặt đường, bổ sung các trang 
thiết bị dễ sử dụng (ghế băng, bàn dã 
ngoại, bếp nướng BBQ, v.v.), sửa chữa 
và thay mới các thiết bị hiện có.  

 Dhabada iyo Aaga  
     Dabiiciga ah   

 Đường mòn có  nh trạng không tốt 
 Lối đi trong công viên có  nh trạng không tốt 
 Cầu thang lên xuống có  nh trạng không tốt 
 Khó  ếp cận lối đi dẫn đến các trang thiết bị của công viên 

Mở rộng hoặc điều chỉnh cao trình 
đường, bổ sung bậc thang cho đường 
mòn trên sườn đồi, điều chỉnh cao trình 
hoặc bổ sung các bề mặt dễ đi lại (bê 
tông, nhựa đường, v.v.).  

 Khác ______________ 

 


