
 የሲያትል ከተማ አስተዳደር                     
ሜረ ማይከል መክጊን ሜረ ማይከል መክጊን ሜረ ማይከል መክጊን ሜረ ማይከል መክጊን     

 የቴክኖሎጂ የመርጃ ክፍል የቴክኖሎጂ የመርጃ ክፍል የቴክኖሎጂ የመርጃ ክፍል የቴክኖሎጂ የመርጃ ክፍል     
 
ዔረን ዲቮቶ  ቺፍ ቴከኖሎጂ ኦፊሰር  

2013 የስነ መላ (የቴክኖሎጂ) መረጃ ተሳታፊዎች ዳሰሳ ጥናትየስነ መላ (የቴክኖሎጂ) መረጃ ተሳታፊዎች ዳሰሳ ጥናትየስነ መላ (የቴክኖሎጂ) መረጃ ተሳታፊዎች ዳሰሳ ጥናትየስነ መላ (የቴክኖሎጂ) መረጃ ተሳታፊዎች ዳሰሳ ጥናት 

 

ጥያቄዎች?   

ተጠሪ፡  አልሳበጥ ሙር (206-533-0231) or liz@appliedinference.com  

ዴቪድ ኪስ፤ የስነ መላ የመረጃ ቢሮ (206-386-9759) or David.Keyes@Seattle.Gov 

 

ቀን: ____/____/____                  የተሳታፊ ቁጥር ______________ 

 



በየስንት በየስንት በየስንት በየስንት ጊዜው  የሚከተሉትን የመረጃ ዘጊዜው  የሚከተሉትን የመረጃ ዘጊዜው  የሚከተሉትን የመረጃ ዘጊዜው  የሚከተሉትን የመረጃ ዘዴዴዴዴዎች ይከታተላሉ ዎች ይከታተላሉ ዎች ይከታተላሉ ዎች ይከታተላሉ ...?   
 በየቀኑ በሳምንት ጥቂት ጊዜ በየሳምንቱ ከሳምንት ባነሰ ጊዜ በጭራሽ 

አልጠቀምም 

ኢሜልl � � � � � 

ፌስ ቡክ � � � � � 

ትዊተር � � � � � 

እርስዎ አስፈላጊ ብለው የሚያምኑባቸውን እንደ ወንጀል ፣  የመዝናኛ ስፍራ (ፓርክ) ፣ የወጣቶች ፕሮግራም ፣ የቤት ጉዳይ ፣የመብራትና እና ሌሎች የመሰረታዊ አገልግሎቶች( ዩቲሊቲ ) እርስዎ አስፈላጊ ብለው የሚያምኑባቸውን እንደ ወንጀል ፣  የመዝናኛ ስፍራ (ፓርክ) ፣ የወጣቶች ፕሮግራም ፣ የቤት ጉዳይ ፣የመብራትና እና ሌሎች የመሰረታዊ አገልግሎቶች( ዩቲሊቲ ) እርስዎ አስፈላጊ ብለው የሚያምኑባቸውን እንደ ወንጀል ፣  የመዝናኛ ስፍራ (ፓርክ) ፣ የወጣቶች ፕሮግራም ፣ የቤት ጉዳይ ፣የመብራትና እና ሌሎች የመሰረታዊ አገልግሎቶች( ዩቲሊቲ ) እርስዎ አስፈላጊ ብለው የሚያምኑባቸውን እንደ ወንጀል ፣  የመዝናኛ ስፍራ (ፓርክ) ፣ የወጣቶች ፕሮግራም ፣ የቤት ጉዳይ ፣የመብራትና እና ሌሎች የመሰረታዊ አገልግሎቶች( ዩቲሊቲ ) ያሎትን አስተያየት በምንያሎትን አስተያየት በምንያሎትን አስተያየት በምንያሎትን አስተያየት በምን    

መልኩመልኩመልኩመልኩ    ነው ለከተማው አስተዳደር መግለጽ የሚፈሉጉትነው ለከተማው አስተዳደር መግለጽ የሚፈሉጉትነው ለከተማው አስተዳደር መግለጽ የሚፈሉጉትነው ለከተማው አስተዳደር መግለጽ የሚፈሉጉት?  

� በሰልክ በሚደረግ የዳሰሳ ጥናት  � ወደስብሰባዎች ስልክ በመደወል � ኢሜል 

� በመረጃ መረብ (በኢንትርኔት) ውይይት � በቡድን ተኮር ሰብሰባ በመገኘት  � ቴክስት 

�በከተማ አቀፍ ስብሰባ � የማህበረሰሰብ ሰብሰባ ላይ በመገኘት � ትዊተር  

� ፌስቡክ � የዘገባ ሃሳብ በመስጠት �በደብዳቤ 
� አያስፈልግም       �በሌላ መንገድ________________________________________ 

 

እርስዎ አስፈላጊ ብለው የእርስዎ አስፈላጊ ብለው የእርስዎ አስፈላጊ ብለው የእርስዎ አስፈላጊ ብለው የሚያምኑባቸውን  መረጃዎች ከከተማው አስተዳደር ሚያምኑባቸውን  መረጃዎች ከከተማው አስተዳደር ሚያምኑባቸውን  መረጃዎች ከከተማው አስተዳደር ሚያምኑባቸውን  መረጃዎች ከከተማው አስተዳደር በምን መልኩበምን መልኩበምን መልኩበምን መልኩ    ነው ለማግኘት የሚፈልጉትነው ለማግኘት የሚፈልጉትነው ለማግኘት የሚፈልጉትነው ለማግኘት የሚፈልጉት?  

 

� በሬድዮ �ከቴለቪዚን ዜና  � ከጋዜጣ 

� ከከተማው ድህረ ገጽ � ከማህበረሰቡ አባላት �  ከኢሜል ማስታወሻ 

� ከሲያትል ቻናል �ከሴለፎን  ቴክስት መልዕክት � ኢሜል  

� ፈስቡክ �በስልክ ላይ በሚተው መልእክት � ትዊተር 

� አያስፈልግም � በሌላ ________________________________________________ 

 

ኮምፒተር የማይጠቀም ሰው የሚያውቁ ከሆነ የማይጠቀመው ለምን ይመስሎታልኮምፒተር የማይጠቀም ሰው የሚያውቁ ከሆነ የማይጠቀመው ለምን ይመስሎታልኮምፒተር የማይጠቀም ሰው የሚያውቁ ከሆነ የማይጠቀመው ለምን ይመስሎታልኮምፒተር የማይጠቀም ሰው የሚያውቁ ከሆነ የማይጠቀመው ለምን ይመስሎታል? 

 

� ኮምፒተር ዉድ ስለሆነ � የመረጃ መረብ (ኢንትርኔት) አገልግሎት ዋጋ ዉድ ስለሆነ 
� ስለማይፈል(ስልማትፈልግ)  
� ምክንያቱን አላውቅም � በኮምፒተር የሚደርግ ማጭበርበርን ፍራቻ         � ለልጆች ደህንነት በማሰብ 

� የአገልግሎት ችግሮች             � በሌላ ____________________________________________________ 

    



የስያትል አስተዳደርን የመረጃ መረብ(ዌብ ሳይትየስያትል አስተዳደርን የመረጃ መረብ(ዌብ ሳይትየስያትል አስተዳደርን የመረጃ መረብ(ዌብ ሳይትየስያትል አስተዳደርን የመረጃ መረብ(ዌብ ሳይት----, Seattle.Gov) ) ) ) ጎብኝተው ያውቃሉጎብኝተው ያውቃሉጎብኝተው ያውቃሉጎብኝተው ያውቃሉ?       �ኣዎ    � በጭራሽ 

የሲያትል  ቻናል የተባልውን የቴሌቪዝን ፕሮግራም በኬብል ውይም በመረጃ መረብ (በኢንትርኔት) አይትው ያውቃሉ? 
� አላውቅም  � አዎ፣ በኬብል   � አዎ፣ በመረጃ መረብ (በኢንትርኔት)  

ከከከከክተማው አስተዳደር ጋር ለመገናኘት የተኛውን መንገድ ይመርጣሉክተማው አስተዳደር ጋር ለመገናኘት የተኛውን መንገድ ይመርጣሉክተማው አስተዳደር ጋር ለመገናኘት የተኛውን መንገድ ይመርጣሉክተማው አስተዳደር ጋር ለመገናኘት የተኛውን መንገድ ይመርጣሉ?  

�በኢሜል  � ፌስ ቡክ፣ ትዊተር � በአካል በመገኘት     � በስልክ � በድብዳቤ � በቴክስት 

 

ሌሎቸ አስትያየቶቸ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

በቤትዎ ህብረመረብ (ኢንተርኔት) የሚጠቀሙ ከሆነበቤትዎ ህብረመረብ (ኢንተርኔት) የሚጠቀሙ ከሆነበቤትዎ ህብረመረብ (ኢንተርኔት) የሚጠቀሙ ከሆነበቤትዎ ህብረመረብ (ኢንተርኔት) የሚጠቀሙ ከሆነ  ከሚከተሉት በየትኛው መከሚከተሉት በየትኛው መከሚከተሉት በየትኛው መከሚከተሉት በየትኛው መንንንንገድ አገልግሎገድ አገልግሎገድ አገልግሎገድ አገልግሎቱቱቱቱ    ወደ ቤትዎ ወደ ቤትዎ ወደ ቤትዎ ወደ ቤትዎ ይይይይደረደረደረደረሳልሳልሳልሳል????  
� ዲዔስ ዔል ሴንቸሪ ሊንክ        � ኬብል (ኮምካስት ወይም ዌቭ)      

� ተንቀሳቃሽ ስልክ (ሴልፎን) /ታብሌት   � ሌላ________________________ 

 

ከሚከተሉት የትኞቹን ይጠቀማሉከሚከተሉት የትኞቹን ይጠቀማሉከሚከተሉት የትኞቹን ይጠቀማሉከሚከተሉት የትኞቹን ይጠቀማሉ?   

 
� ተንቀሳቃሽ ስልክ (ሴልፎን) 
� ተንቀሳቃሽ ስልክ (ስልፎን) (ኢንተርኔት ያለው)  
� የቤት ኮምፒዩተር (ዴስክ ቶፕ)  � ላፕ ቶፕ ኮምፒዩተር    � ታብሌት  � የቤት ስልክ 

� ከመኖሪያ ቤት መረጃ መረብ (ኢንትርኔት) መጠቀም � በተንቀሳቃሽ ስልክ መረጃ መረብ (ኢንትርኔት) መጠቀም (አይፎን፣ብላክቤሪ) � ኬብል ቴሌቪዚን  
    

ከሚከተሉት የትኞቹን ይጠቀማሉከሚከተሉት የትኞቹን ይጠቀማሉከሚከተሉት የትኞቹን ይጠቀማሉከሚከተሉት የትኞቹን ይጠቀማሉ?   
 

� ኮምፒዩተር   � መረጃ መረብ (ኢንትርኔት)   � ስማርት ፎን      �ዋይ-ፋይ   � ቴክስት � ኢሜይል  

ኮምፒዩተር ለምንድን ነው የሚጠቀሙትኮምፒዩተር ለምንድን ነው የሚጠቀሙትኮምፒዩተር ለምንድን ነው የሚጠቀሙትኮምፒዩተር ለምንድን ነው የሚጠቀሙት?      

 � በጭራሽ አልጠቀምም  � ለመረጃ መረብ (ኢንትርኔት) መፈለጊያ  � ኣቃንና አገልግሎቶችን ለማሻሻጥ  

 

� ዘገባ ለማበርከት � ኦልይን እቃ ለመግዛት � ኦንላይን ትምህርት ለመከታተል        � የጤና መረጃ ለማግኘት 

 � ስለ አካባቢ ንግድ መረጃ ለማግኘት � ከኮምፒተር ጋር ለተያያዙ ችግሮች መፍትሄ ለማግኘት  



 

� ስለ ማህበረሰብ  መረጃ ለማግኘት � ከቤት ሆኖ ለመስራት � የልጆችን ትምህርት ለመከታተል 

   

� ላይብሬሪን ለመጎብኘት � የተሌቪዚን ፕሮግራም ለመከታተል (ሁሉ፣ ኔትፍሊክስ  የመሳሰሉትን) 

 

ምንያህል የኮምፒዩተርምንያህል የኮምፒዩተርምንያህል የኮምፒዩተርምንያህል የኮምፒዩተር    እውቀት ነው ያሎትእውቀት ነው ያሎትእውቀት ነው ያሎትእውቀት ነው ያሎት?  

� ምንም ወይም ብዙ እውቀት የለኝም    � ማወቅ የሚያስፈልገኝን ያህል አውቃለሁ    � አዳዲስ ፕሮግራሞችን እንደአስፈላጊነቱ መጠቀም እችላልለሁ  

� መሰረታዊ እውቀት አለን (እንዳንዴም ሌሎችን እረዳለሁ)    � ጥልቅ እውቀት አለኝ (ዔክስፐርት ነኝ) 

ኮምፒዩተርና ኮምፒዩተርና ኮምፒዩተርና ኮምፒዩተርና ኢኢኢኢንተርኔትንተርኔትንተርኔትንተርኔትንንንን    በየበየበየበየትትትትኞቹ ኞቹ ኞቹ ኞቹ     ቦታዎችቦታዎችቦታዎችቦታዎች    ነው የሚጠቀሙትነው የሚጠቀሙትነው የሚጠቀሙትነው የሚጠቀሙት? 

 (አብዛኛውን ጊዜ የሚጠቀሙበትን ቦታ ይምረጡ) � ቤት � ስራ ቦታ � ትምህርት ቤት � ጛደኛ ወይም ዘመድ ቤት � ካፌና ምግብ ቤት 

�መጽህፍትቤት ልይብሬሪ  ( ) � የማህበረሰብ ወይም የመረጃ መአከል � ሌላ______________ 

 

በሚያገኙት የበሚያገኙት የበሚያገኙት የበሚያገኙት የመረጃ መረብ (ኢንትርኔት) እና  የኬብል ቲቪ አገልግሎት ደስተኛ ኖት ወይ?መረጃ መረብ (ኢንትርኔት) እና  የኬብል ቲቪ አገልግሎት ደስተኛ ኖት ወይ?መረጃ መረብ (ኢንትርኔት) እና  የኬብል ቲቪ አገልግሎት ደስተኛ ኖት ወይ?መረጃ መረብ (ኢንትርኔት) እና  የኬብል ቲቪ አገልግሎት ደስተኛ ኖት ወይ?    
 ፍጥነትፍጥነትፍጥነትፍጥነት    አሰተማማአሰተማማአሰተማማአሰተማማኝኝኝኝነትነትነትነት    ክፍያክፍያክፍያክፍያ    የደንበኛ አገልግሎትየደንበኛ አገልግሎትየደንበኛ አገልግሎትየደንበኛ አገልግሎት    

በበበበመረጃ መረብ መረጃ መረብ መረጃ መረብ መረጃ መረብ 
((((ኢንትርኔት)ኢንትርኔት)ኢንትርኔት)ኢንትርኔት) 

� አዎ  

� አይደለም 
� አዎ  � አይደለም � አዎ  � አይደለም � አዎ  � አይደለም 

ኬብል ኬብል ኬብል ኬብል ቲቪቲቪቲቪቲቪ     � አዎ  � አይደለም � አዎ � አይደለም � አዎ � አይደለም 

    

የቲቪና የፊልም ፕሮግራሞችን እንዴትየቲቪና የፊልም ፕሮግራሞችን እንዴትየቲቪና የፊልም ፕሮግራሞችን እንዴትየቲቪና የፊልም ፕሮግራሞችን እንዴት    ነው መከታተል የሚመርጡትነው መከታተል የሚመርጡትነው መከታተል የሚመርጡትነው መከታተል የሚመርጡት? (እባክዎን  እስከእባክዎን  እስከእባክዎን  እስከእባክዎን  እስከ    ሶስት የሚደርሱ ምርጫዎትን 1ኛ፣ 2ኛ እና 3ኛ ደርጃ ብለው ያሳዩሶስት የሚደርሱ ምርጫዎትን 1ኛ፣ 2ኛ እና 3ኛ ደርጃ ብለው ያሳዩሶስት የሚደርሱ ምርጫዎትን 1ኛ፣ 2ኛ እና 3ኛ ደርጃ ብለው ያሳዩሶስት የሚደርሱ ምርጫዎትን 1ኛ፣ 2ኛ እና 3ኛ ደርጃ ብለው ያሳዩ) 

_____ ኬብል ቲቪ _____ በመረጃ መረብ (በኢንትርኔት) (ሁሉ፣ ኔትፍሊክስ  አፕል ቲቪ) 

_____ በነጻ በሚተላለፍ የተሌቪዥን ስርጭት 

_____ ሳተላይት _____ በሌላ _________________________ 

_____ በጭራሽ አላይም 

    

    

    



የሚያገኙትን የየሚያገኙትን የየሚያገኙትን የየሚያገኙትን የመረጃ መረብ (ኢንትርኔት) እና  የኬብል ቲቪ አገልግሎት የሚያሻሽል አንድ ነገር  ከሚከተሉት የትኛው ነውመረጃ መረብ (ኢንትርኔት) እና  የኬብል ቲቪ አገልግሎት የሚያሻሽል አንድ ነገር  ከሚከተሉት የትኛው ነውመረጃ መረብ (ኢንትርኔት) እና  የኬብል ቲቪ አገልግሎት የሚያሻሽል አንድ ነገር  ከሚከተሉት የትኛው ነውመረጃ መረብ (ኢንትርኔት) እና  የኬብል ቲቪ አገልግሎት የሚያሻሽል አንድ ነገር  ከሚከተሉት የትኛው ነው?  

 

 ምንምምንምምንምምንም    ፍጥነትፍጥነትፍጥነትፍጥነት    ክፍያክፍያክፍያክፍያ    የደንበኛ አገልግሎትየደንበኛ አገልግሎትየደንበኛ አገልግሎትየደንበኛ አገልግሎት አስተማማኝነትአስተማማኝነትአስተማማኝነትአስተማማኝነት    
አግልግሎት አግልግሎት አግልግሎት አግልግሎት 
የለኝምየለኝምየለኝምየለኝም    

በበበበመረጃ መረጃ መረጃ መረጃ 
መረብ መረብ መረብ መረብ 

((((ኢንትርኔት)ኢንትርኔት)ኢንትርኔት)ኢንትርኔት) 
� � � � � � 

ኬብል ቲቪኬብል ቲቪኬብል ቲቪኬብል ቲቪ �  � � � � 

 

ለፈጣን  የኢንተርኔት አገልግሎት ከሚከተሉት የክፍያ  ለፈጣን  የኢንተርኔት አገልግሎት ከሚከተሉት የክፍያ  ለፈጣን  የኢንተርኔት አገልግሎት ከሚከተሉት የክፍያ  ለፈጣን  የኢንተርኔት አገልግሎት ከሚከተሉት የክፍያ  መደቦች የትኛውን ለመክፈል ፍቃደኛ ኖት?መደቦች የትኛውን ለመክፈል ፍቃደኛ ኖት?መደቦች የትኛውን ለመክፈል ፍቃደኛ ኖት?መደቦች የትኛውን ለመክፈል ፍቃደኛ ኖት?  
 
� ምንም መክፈል አልፈልግም � ከአምስት ብር በታች � $5-$10 � $10-$20 � $20-$30 � $30-$40 � $40-$50 

የሚከተሉት ጥያቄዎች የተዘጋጁት የተለያዩ ናኡስ ቡድኖችን አመለካከት ለመረዳት ነው።የሚከተሉት ጥያቄዎች የተዘጋጁት የተለያዩ ናኡስ ቡድኖችን አመለካከት ለመረዳት ነው።የሚከተሉት ጥያቄዎች የተዘጋጁት የተለያዩ ናኡስ ቡድኖችን አመለካከት ለመረዳት ነው።የሚከተሉት ጥያቄዎች የተዘጋጁት የተለያዩ ናኡስ ቡድኖችን አመለካከት ለመረዳት ነው። የአንዱ መልስ ለሌላው አይገለጥም።የአንዱ መልስ ለሌላው አይገለጥም።የአንዱ መልስ ለሌላው አይገለጥም።የአንዱ መልስ ለሌላው አይገለጥም።    

ጾታጾታጾታጾታ:  ________________ 

ዘርዘርዘርዘር ወይም ጎሳወይም ጎሳወይም ጎሳወይም ጎሳ: ____________________________ 

የቤት ውስጥ የቤት ውስጥ የቤት ውስጥ የቤት ውስጥ መግባቢያ ቓንቓመግባቢያ ቓንቓመግባቢያ ቓንቓመግባቢያ ቓንቓ: _____________________________ 

እድሜእድሜእድሜእድሜ: � 18-25 � 26-35 � 36-50 � 51-64 � 65 እና በላይ 

ኣብረው የሚኖሩ የቤተሰብ አባላትኣብረው የሚኖሩ የቤተሰብ አባላትኣብረው የሚኖሩ የቤተሰብ አባላትኣብረው የሚኖሩ የቤተሰብ አባላት:  

� ሌሎች አዋቂ ሰዎች � ከ18 አመት በታች የሆኑ ልጆች � 18 እና ክ18 በላይ የሆኑ ልጆች � ብቻዬን ነው የምኖረው 

 ልጆች ካሉ የሲያትል ፓብሊክ ትምህርት ቤት ተማሪ ናቸው ወይ?  � አዎ � አይደለም 

የስራ ቅጥር ሁኔታየስራ ቅጥር ሁኔታየስራ ቅጥር ሁኔታየስራ ቅጥር ሁኔታ:   

� ተቀጣሪ  � ጡረተኛ � የቤት እመቤት � ተማሪ  � አካለ ስንኩል ነኝ � ስራ ፈላጊ 

የ 2012 የቤተሰብ አጠቃላይ ገቢየ 2012 የቤተሰብ አጠቃላይ ገቢየ 2012 የቤተሰብ አጠቃላይ ገቢየ 2012 የቤተሰብ አጠቃላይ ገቢ:   

� $0 to $20,000 � $20,000-$30,000 � $30,000-$40,000 � $40,000-$50,000  

� $50,000-$75,000 � $75,000 -$100,000 � $100,000 እና  በላይ 

የትምህርት ደረጃየትምህርት ደረጃየትምህርት ደረጃየትምህርት ደረጃ:   
� ክፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ አላጠናቀኩም � ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ አጠናቅቄአለሁ 
� የሁለት አመት ኮሌጅ አጠናቅቄአለሁ � ባችለር ዲግሪ 
� ማስትሬት ዲግሪ 

 


