
Kêu Gọi Nghệ Sĩ Tham Gia 
Dự Án Nghệ Thuật Công Viên Phố Saigon Nhỏ 

Seattle Office of Arts & Culture (ARTS, Văn Phòng Văn Hóa & Nghệ Thuật Seattle) hợp tác với Seattle 
Parks and Recreation (SPR, Cơ Quan Công Viên và Giải Trí Seattle), đang tìm kiếm nghệ sĩ hoặc nghệ 
sĩ/nhóm nghệ sĩ để thiết kế, tạo và lắp đặt các tác phẩm nghệ thuật ngoài trời hòa hợp với cảnh quan cho 
công viên tại khu vực Phố Saigon Nhỏ. Nghệ sĩ/nhóm nghệ sĩ được chọn sẽ được yêu cầu tạo ra một tác 
phẩm nghệ thuật vĩnh cữu nhằm tôn vinh lịch sử, văn hóa và trải nghiệm hiện tại của những cộng đồng 
sinh sống nơi đây. Nghệ sĩ/nhóm nghệ sĩ này sẽ làm việc với ARTS, SPR cùng sự tham gia của cộng 
đồng bao gồm: Little Saigon Park Advisory Committee (Ủy Ban Cố Vấn Công Viên Phố Saigon Nhỏ), 
đứng đầu là Friends of Little Saigon (Những Người Bạn của Phố Saigon Nhỏ) và Seattle Chinatown 
International District Preservation and Development Authority (SCIDPDA, Cơ Quan Bảo Tồn & Phát Triển 
Phố Tàu - International District Seattle), bao gồm khoảng 18 đại diện của cộng đồng, cùng với các tổ 
chức bổ sung. Tính phù hợp của Thư Bày Tỏ Sự Quan Tâm và kết nối/quan hệ đã được chứng minh với 
Phố Tàu | International District sẽ được xem xét. Khuyến khích các nghệ sĩ da màu đăng ký. 

Chúng tôi kêu gọi tất cả các nghệ sĩ sinh sống hoặc làm việc tại Tiểu Bang Washington, những người có 
kết nối/quan hệ với cộng đồng Phố Tàu | International District đăng ký tham gia. Hạn chót nộp đơn đăng 
ký là 10 giờ 59 phút tối (Giờ ban ngày khu vực Thái Bình Dương), Thứ Ba ngày 10 tháng 9 năm 2019. 

Giới hạn đối với các nhóm nghệ sĩ sẽ là hai (2) thành viên. 

GIỚI THIỆU 
Seattle Office of Arts & Culture hợp tác cùng Seattle Parks and Recreation (SPR) sẽ ủy thác cho nghệ sĩ 
hoặc nghệ sĩ/nhóm nghệ sĩ thiết kế, tạo và lắp đặt các tác phẩm nghệ thuật ngoài trời hòa hợp với cảnh 
quan cho Công Viên Phố Saigon Nhỏ.    

MỞ CÁC ĐƯỜNG DẪN DƯỚI ĐÂY ĐỂ BIẾT THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÔNG VIÊN PHỐ 
SAIGON NHỎ 

1. Công Viên Phố Saigon Nhỏ - bản đồ khái quát
2. Công Viên Phố Saigon Nhỏ - hình ảnh và lịch sử của khu đất
3. https://www.seattle.gov/parks/about-us/current-projects/little-saigon-park-

development   

PHẠM VI CÔNG VIỆC 
Nghệ sĩ/nhóm nghệ sĩ sẽ hợp tác chặt chẽ với nhóm thiết kế SPR, Murase Associates (các kiến trúc sư 
cảnh quan), Little Saigon Park Advisory Committee và nhiều đại diện cộng đồng khác để phát triển nghệ 
thuật cho công viên lồng ghép với thiết kế công viên. Các tác phẩm nghệ thuật có thể giúp truyền cảm 
hứng và cho người dân cũng như du khách biết về lịch sử và tương lai của khu đồng thời nâng cao trải 
nghiệm của người tham quan công viên và người qua đường. Nghệ sĩ/nhóm nghệ sĩ sẽ cân nhắc đến 
văn hóa và nét đặc sắc của khu vực Phố Saigon Nhỏ xung quanh đồng thời xem xét thiết kế và mô hình 
sử dụng cụ thể của công viên. Các ưu tiên về nghệ thuật bao gồm độ bền, tính an toàn và khả năng tiếp 
cận. Nhóm thiết kế dự kiến các tác phẩm nghệ thuật được đặt dọc theo lối vào đường bao dọc Jackson 
Street, nhưng có thể xem xét bố trí các tác phẩm dọc theo đường bao King Street. Có thể có nhiều cơ 
hội khác cho các tác phẩm nghệ thuật ở khu vực trung tâm công viên, bao gồm nghệ thuật dành cho chỗ 
ngồi, lan can, vỉa hè, ánh sáng và biển báo, v.v. 

Nghệ thuật có khả năng mang đến những tác động lớn hơn tại khu đất có quy mô khiêm tốn 0.27 mẫu 
Anh này. Công viên sẽ được đặt tại 1224 S. King Street ở Phố Tàu của Seattle | Khu vực Phố Saigon 
Nhỏ ở International District. Tính đa dạng hiện tại của cộng đồng được thể hiện qua số lượng lớn các 
chủ doanh nghiệp, người dân và du khách là người Châu Á và Thái Bình Dương. Khu vực này là nơi tập 
trung dày đặc các cửa hàng bán lẻ, văn phòng, nhà ở đã có và sắp có và là nơi có lưu lượng người đi bộ 
rất lớn.   

Công viên sẽ nằm liền kề ngay với nhiều cửa hàng, căn hộ mang tính lịch sử và sẽ ở phía bên kia đường 
từ trạm dừng xe của Phố Saigon Nhỏ. Công viên sẽ đóng vai trò như một khách bộ hành, và có khả năng 
như một chiếc xe đạp, kết nối giữa Jackson và King Street. Nghệ sĩ/nhóm nghệ sĩ dự kiến sẽ triển khai 
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và lắp đặt các tác phẩm nghệ thuật theo trình tự thời gian thiết kế và xây dựng Phố Saigon Nhỏ và sẽ 
làm việc với nhóm thiết kế công viên về địa điểm lắp đặt. 
 
THÔNG TIN CƠ SỞ 
Seattle Parks and Recreation đề xuất xây dựng một công viên mới tại 1224 S. King Street trong khu vực 
Phố Saigon Nhỏ. Dự án này sẽ phát triển không gian mở mà Seattle Parks and Recreation (SPR) có 
được vào năm 2013. Thiết kế này sẽ kết hợp chặt chẽ khả năng tiếp cận tuân thủ Americans with 
Disabilities Act (ADA, Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật) cũng như ý định tạo quyền tiếp cận không gian mở 
của SPR ở những khu vực có mật độ đô thị cao. Diện tích bề mặt không thấm nước phải được giới hạn 
ở mức 15% hoặc ít hơn, không bao gồm các bề mặt đường mòn và đường lưu thông. Công viên sẽ 
được bố trí chỗ ngồi, ánh sáng, cảnh quan và chỗ vui chơi. Dự án Công Viên Phố Saigon Nhỏ sẽ tạo ra 
một kết nối đô thị ở giữa khu vực đang phát triển và chuyển đổi nhanh chóng Phố Saigon Nhỏ. Thiết kế 
công viên tạo ra một không gian đô thị mở, linh hoạt cho cư dân, người lao động và du khách đến khu 
vực.  
 
Công viên sẽ: 

● Cung cấp quyền tiếp cận không gian mở cho một khu vực chưa được phục vụ đúng mức 
● Sử dụng nghệ thuật làm (các) yếu tố xác định không gian chủ yếu 
● Cung cấp cơ hội về chỗ ngồi kết hợp ở khu công viên  
● Lồng ghép cơ hội vui chơi phi truyền thống, kết hợp 
● Kết hợp chặt chẽ cơ sở hạ tầng để hỗ trợ khả năng gặp gỡ và nâng cao tình giao hảo cộng đồng 

Tận dụng việc trồng cây để xác định không gian và tạo cảm giác thư giãn, nghỉ ngơi  
Thiết kế công viên đáp ứng trực tiếp nhu cầu không gian mở dự kiến của khu vực đang phát triển này 
đồng thời phản ánh nét đặc sắc và văn hóa của khu vực. Dự kiến, công viên sẽ có bản sắc độc đáo dựa 
trên thế mạnh của các biểu tượng riêng lẻ như nghệ thuật, vui chơi, văn hóa và cộng đồng.   
 
LỘ TRÌNH THỜI GIAN (dự kiến) 
 
Lựa chọn nghệ sĩ và thông báo   Tháng 11 và 12 năm 2019 
Nghệ sĩ bắt đầu công việc:   Tháng 1 năm 2019 
Hoàn tất thiết kế:    Mùa hè năm 2020 
Khởi công:      Mùa thu năm 2020 
Hoàn thành dự án:    Mùa thu năm 2021      
 
ĐIỀU KIỆN HỘI ĐỦ 
Đợt kêu gọi này dành cho tất cả các nghệ sĩ sinh sống hoặc làm việc tại Tiểu Bang Washington có kết 
nối/quan hệ với cộng đồng Phố Tàu | International District tại Seattle. Tính phù hợp của Thư Bày Tỏ Sự 
Quan Tâm và kết nối/quan hệ đã được chứng minh với Phố Tàu | International District sẽ được xem xét. 
Khuyến khích các nghệ sĩ da màu đăng ký. 
 
Seattle Office of Arts & Culture khuyến khích tính đa dạng trong bộ sưu tập của mình. Mặc dù các nghệ 
sĩ có tác phẩm được thể hiện tốt trong bộ sưu tập của thành phố hội đủ điều kiện để đăng ký, nhưng hội 
đồng tuyển chọn nghệ sĩ sẽ coi tính đa dạng nghệ thuật như là một yếu tố trong quá trình tuyển chọn. 
Học sinh/sinh viên không hội đủ điều kiện để đăng ký. 
 
NGÂN SÁCH 
Nghệ sĩ được chọn sẽ nhận được khoản tiền $100,000 (bao gồm toàn bộ Thuế Giá Trị Gia Tăng/Thuế 
Sử Dụng của Tiểu Bang Washington), để thiết kế, tạo và lắp đặt các tác phẩm nghệ thuật và bao gồm chi 
phí đi lại.  
 
THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ 
10 giờ 59 phút tối (Giờ ban ngày khu vực Thái Bình Dương), Thứ Ba ngày 10 tháng 9 năm 2019. Vui 
lòng dự trù nhiều thời gian để hoàn thành hồ sơ đăng ký. Đừng chờ đợi cho đến phút cuối cùng. Các hồ 
sơ đăng ký gửi sau hạn chót 10 giờ 59 phút tối sẽ không được chấp nhận. 

 
CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 
Hồ sơ đăng ký phải bao gồm: 
 
▪ 12 đến 16 hình ảnh. Các hình ảnh cần tập trung vào những dự án đã hoàn thành cho thấy kỹ năng 

tạo ra các tác phẩm nghệ thuật công cộng ba chiều tiềm năng hoặc đã được chứng minh. 



▪ Thư bày tỏ sự quan tâm (không quá 2,000 ký tự). Vui lòng mô tả sự quan tâm của bạn đối với cơ 
hội duy nhất này, tập trung vào kết nối/quan hệ đã được chứng minh của bạn với Phố Tàu | 
International District, và cách bạn tôn vinh lịch sử, văn hóa và trải nghiệm hiện tại của các cộng đồng 
sinh sống trong khu vực Công Viên Phố Saigon Nhỏ. 

▪ Hồ sơ cá nhân hoặc lý lịch một trang về bản thân bạn. 
▪ Ba người giới thiệu gồm cả cách bạn biết đến những người này, tên, địa chỉ email và số điện thoại. 

Nếu bạn đang đăng ký với tư cách một nhóm, vui lòng đính kèm ba người giới thiệu cho từng thành 
viên trong nhóm. 

▪ Danh Sách Nhận Dạng Hình Ảnh (không vượt quá 500 ký tự cho mỗi hình ảnh). Vui lòng diễn giải 
rõ ràng và đính kèm tên tác phẩm nghệ thuật, năm thực hiện, phương tiện, kích thước và mô tả. Nếu 
bạn đã hoàn thành một dự án với tư cách là thành viên trong nhóm, nhận dạng hình ảnh phải cho 
biết vai trò của bạn đối với từng hình ảnh được nộp.  

 
TIÊU CHÍ LỰA CHỌN 
Các nghệ sĩ sẽ được lựa chọn theo các tiêu chí sau:  

● Chất lượng của ý tưởng, thiết kế và chất lượng tay nghề của các công trình trước đây 
● Tay nghề tiềm năng hoặc được chứng minh 
● Khả năng đổi mới hoặc thực nghiệm  
● Sự liên quan giữa Thư Bày Tỏ Sự Quan Tâm và kết nối/quan hệ đã được chứng minh với Phố 

Saigon Nhỏ và/hoặc cộng đồng Phố Tàu | International District 
● Khả năng phối hợp và cộng tác với các bên quản lý dự án, chuyên gia thiết kế và các bên liên 

quan trong cộng đồng đã được kiểm chứng 
● Khả năng lắng nghe và làm việc với cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng da màu và cộng đồng 

không thông thạo tiếng Anh đã được kiểm chứng 
● Kinh nghiệm với các dự án nghệ thuật công cộng trước đây: tạm thời hoặc vĩnh viễn 
● Khả năng tạo dựng nghệ thuật ngoài trời bền bỉ đã được chứng minh (tùy theo hoàn cảnh, có thể 

được hỗ trợ đối với các vấn đề kỹ thuật)  
● Khả năng hoàn thành các dự án đúng thời hạn và trong hạn mức ngân sách đã được chứng 

minh 
 
QUY TRÌNH LỰA CHỌN 
Quy trình lựa chọn sẽ gồm hai phần. Trong vòng đầu tiên, một nhóm chuyên gia về nghệ thuật, đại diện 
khách hàng và nhân viên Công Viên sẽ xem xét hình ảnh, trình độ chuyên môn của người nộp hồ sơ 
cùng các tài liệu khác. Các thành viên ban đánh giá sẽ xác định tối đa bốn người vào vòng chung kết để 
phỏng vấn tại một cuộc họp lần thứ hai từ hai đến ba tuần sau đó. Ban đánh giá sẽ chọn một nghệ 
sĩ/nhóm nghệ sĩ để ủy thác. 
 
Seattle Office of Arts & Culture cam kết phản ánh sự đa dạng và phong phú về văn hóa của thành phố 
chúng tôi thông qua việc tuyển lựa các nghệ sĩ và tác phẩm nghệ thuật. 
 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ 
Người nộp hồ sơ sẽ được thông báo về quyết định của ban đánh giá qua e-mail vào tháng 12 năm 2019. 
Seattle Office of Arts & Culture có quyền không chọn bất kỳ người nộp hồ sơ nào. 

 
CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ 
 
Trao đổi với Nhân Viên Chương Trình. Thảo luận các câu hỏi hoặc quan ngại. Bắt Đầu NGAY BÂY 
GIỜ! Có thể gọi trước khi bạn làm đơn đăng ký. Bạn nên liên hệ với cán bộ quản lý dự án càng sớm 
càng tốt. Đừng đợi đến Ngày Hết Hạn! Nộp đơn đăng ký của bạn trước hạn chót ít nhất vài ngày hoặc vài 
giờ. 
 
Vui lòng liên hệ với Marcia Iwasaki, Giám Đốc Dự Án Nghệ Thuật Công Cộng 
Gọi: (206) 233-3946 hoặc Email: Marcia.iwasaki@Seattle.gov  
Giờ Làm Việc: Thứ Hai – Thứ Tư, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều  
 
Nếu bạn cần được trợ giúp vào Thứ Năm hoặc Thứ Sáu 
Vui lòng liên hệ với Ruri.Yampolsky, Giám Đốc Chương Trình Nghệ Thuật Công Cộng 
Gọi: (206) 684/7309 hoặc Email: Ruri.Yampolsky@Seattle.gov 
 
NHẬN TRỢ GIÚP KHI NỘP HỒ SƠ 
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Bạn muốn được hỗ trợ về kỹ thuật với CaFÉ? - hãy liên hệ với CaFE theo số (888) 562-7232 hoặc 
cafe@westaf.org, Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 giờ 30 phút sáng đến 4 giờ chiều. Giờ Chuẩn khu vực Thái Bình 
Dương. 
 
Xem các video về những lời khuyên hữu ích của chúng tôi: https://youtu.be/TpOgV9HhPcM 
 
Hội Thảo: tham dự một trong các Hội Thảo về Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Dự Án Công Viên Phố Saigon 
Nhỏ (không bắt buộc) 
 

Chúng tôi đang tổ chức các hội thảo miễn phí, không bắt buộc, cung cấp một số thông tin chung 
về dự án Công Viên Saigon Nhỏ và hệ thống đăng ký trực tuyền café. Chúng tôi rất khuyến khích 
bạn tham dự hội thảo, đặc biệt nếu bạn là ứng viên lần đầu nộp hồ sơ. 
 
Nhân viên ARTS sẽ chia sẻ thêm thông tin về các kế hoạch của Công Viên và Giám Đốc Dự Án 
Công Viên sẽ có mặt để giải đáp các thắc mắc. Chúng tôi sẽ xem xét các bước nộp hồ sơ CaFE. 
 
Nếu bạn cần thông dịch viên bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại hoặc tiếng Việt trong 
buổi hội thảo – vui lòng thông báo cho chúng tôi ít nhất 4 ngày trước ngày diễn ra hội thảo. Hãy 
liên hệ với Marcia Iwasaki: điện thoại: (206) 233-3946 hoặc email: marcia.iwasaki@seattle.gov. 
 
Hội thảo trên web 
Thứ Ba, ngày 30 tháng 7 năm 2019, 10 giờ sáng - 11 giờ 30 phút sáng 
Thời gian: ngày 30 tháng 7 năm 2019, 10 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương (Mỹ và Canada) 
Tham Dự Cuộc Họp https://zoom.us/j/362418419 
(không có thông dịch viên) 
 
HOẶC 
 
Thứ Bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2019, 10 giờ sáng - 11 giờ 30 phút sáng (hạn chót để yêu cầu 
thông dịch viên: Thứ Ba, ngày 30 tháng 7) 
Nisei Vets | NVC 
Seattle, WA  98144 
https://www.nvcfoundation.org/ 
 
Vui lòng hồi đáp (yêu cầu nhưng không bắt buộc, việc biết tên bạn sẽ giúp chúng tôi lập kế 
hoạch và hỗ trợ cập nhật) TẠI ĐÂY để đăng ký chỗ tham gia. 
 
HOẶC 
 
Thứ Hai, ngày 12 tháng 8 năm 2019, 6 giờ chiều - 7 giờ 30 phút chiều (hạn chót để yêu cầu 
thông dịch viên: Thứ Ba, ngày 6 tháng 8) 
King Street Station 
303 S.Jackson Street, 3rd floor 
Seattle, WA 98104 
http://www.seattle.gov/arts/programs/arts-at-king-street-station 
 
Vui lòng hồi đáp (yêu cầu nhưng không bắt buộc, việc biết tên bạn sẽ giúp chúng tôi lập kế 
hoạch và hỗ trợ cập nhật) TẠI ĐÂY để đăng ký chỗ tham gia. 
 

 
Các Câu Hỏi Khi Nộp Hồ Sơ 
 
Các câu hỏi bắt buộc khi nộp hồ sơ cho Dự Án Nghệ Thuật Công Viên Saigon Nhỏ được 
đính kèm dưới đây cho bạn tham khảo. Để đăng ký tham gia dự án, vui lòng trả lời các câu 
hỏi đó qua nền tảng café trực tuyến (www.callforentry.org). Nếu bạn cần hỗ trợ dịch thuật 
cho các tài liệu đăng ký của mình, vui lòng liên hệ với Marcia Iwasaki, điện thoại: (206) 
233-3946 hoặc email: marcia.iwasaki@seattle.gov. 
 
 
1. Thư Bày Tỏ Sự Quan Tâm (tối đa 2,000 ký tự).  Hãy gửi thư bày tỏ sự quan tâm mô tả sự 
quan tâm của bạn đối với cơ hội duy nhất này, tập trung vào kết nối/quan hệ của bạn với Phố 

https://youtu.be/TpOgV9HhPcM
https://zoom.us/j/362418419
https://www.nvcfoundation.org/
http://www.seattle.gov/arts/programs/arts-at-king-street-station
http://www.callforentry.org/
mailto:marcia.iwasaki@seattle.gov


Tàu | International District, và cách bạn tôn vinh lịch sử, văn hóa và trải nghiệm hiện tại của các 
cộng đồng sinh sống trong khu vực Công Viên Phố Saigon Nhỏ. 
 
2. Hồ Sơ Cá Nhân hoặc Lý Lịch. Vui lòng sao chép và dán hồ sơ cá nhân hoặc lý lịch một trang 
của bạn vào phần này. Bỏ định dạng khỏi hồ sơ; phần này sẽ chỉ nhận biết văn bản thuần túy. 

  
3. Danh Sách Nhận Dạng Hình Ảnh (tối đa 500 ký tự mỗi hình ảnh)  Vui lòng giải thích và ghi rõ 
tên tác phẩm, năm thực hiện, phương tiện, kích thước và mô tả cho mỗi hình ảnh của bạn. Nếu 
bạn đã hoàn thành dự án với tư cách là thành viên trong nhóm, bạn cần nêu rõ vai trò của mình. 
Không được bỏ qua Danh Sách Nhận Dạng Hình Ảnh, nếu không đơn đăng ký của bạn sẽ không 
hoàn chỉnh..   
 
4. Ba Người Giới Thiệu.  Vui lòng cung cấp cho chúng tôi tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ 
hòm thư điện tử của ít nhất ba người giới thiệu mà những người này có thể nói về chất lượng tác 
phẩm và khả năng làm việc với nhiều kiểu người của bạn.Nếu bạn nộp hồ sơ với tư cách nhóm, 
vui lòng cung cấp ba người giới thiệu cho từng thành viên trong nhóm. 
 
 
Seattle Office of Arts & Culture có Cam Kết về Công Bằng Chủng Tộc, và chúng tôi muốn biết 
hiện chúng tôi đang kết nối với các nghệ sĩ, tổ chức và cộng đồng chưa được đại diện đầy đủ tại 
Seattle như thế nào. Các câu hỏi dưới đây là tự nguyện và sẽ được sử dụng để đánh giá công 
việc của Sáng Kiến về Công Bằng Chủng Tộc và Xã Hội của chúng tôi trên toàn thành phố. 
Chúng tôi đề nghị bạn trả lời những câu hỏi này ngay cả nếu bạn đã trả lời chúng trước đây để 
chúng tôi có thể đánh giá từng chương trình của mình. Các câu trả lời được thu thập cho mục 
đích thẩm định và đánh giá nội bộ và không phải là một phần trong hồ sơ đăng ký của bạn. Các 
thông tin nhân khẩu cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ với ban tuyển chọn, nhưng báo cáo 
cấp cao về thông tin nhân khẩu của người tham gia có thể được chia sẻ để cho thấy xu hướng 
rộng lớn của việc đại diện. Tất cả các câu hỏi là không bắt buộc. 
 
Thông Báo về Quyền Riêng Tư: 
Các thông tin mà bạn cung cấp dưới đây sẽ trở thành một phần hồ sơ được công khai với công 
chúng, Seattle Office of Arts & Culture sẽ không xuất bản các thông tin này, nhưng theo pháp 
luật, chúng tôi sẽ phải cung cấp thông tin khi có yêu cầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Public 
Records Act (Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai), RCW Chương 42.56. Để tìm hiểu thêm về cách chúng 
tôi quản lý thông tin của bạn, vui lòng xem Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư của chúng tôi tại 
seattle.gov/privacy. 
 
1. Vui lòng cho chúng tôi biết (các) nhóm chủng tộc và dân tộc nào dưới đây mô tả đúng nhất 

về bạn, để chúng tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi đang lắng nghe ý kiến từ nhiều cá nhân 
đa dạng (vui lòng đánh dấu tất cả các phương án phù hợp). 
 
Người Châu Á / Người Mỹ Gốc Á / Người Gốc Châu Á 
Người Da Đen / Người Mỹ Gốc Phi / Người Gốc Châu Phi 
Người Gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha / Người La-tinh / Người Gốc La-tinh 
Người Trung Đông / Người Gốc Bắc Phi 
Người Bản Địa / Người Alaska Bản Địa / Người Bản Xứ 
Người Hawaii Bản Địa / Người Samoa / Người Dân Đảo Thái Bình Dương 
Người Da Trắng / Người Châu Âu 
Từ chối trả lời 
Nhận dạng khác (vui lòng giải thích bên dưới) 
 
Nếu ở trên bạn đã chọn nhận dạng khác, vui lòng sử dụng khoảng trống bên dưới để giải 
thích. 
 

2. Điều nào sau đây mô tả nhận dạng giới của bạn? 
Nữ 
Giới tính không phù hợp 
Nam 
Từ chối trả lời 
Nhận dạng giới khác (vui lòng giải thích bên dưới) 
 

http://www.seattle.gov/privacy


Nếu ở trên bạn đã chọn nhận dạng giới khác, vui lòng sử dụng khoảng trống bên dưới để 
giải thích. 
 

3. Bạn có phải là người chuyển giới không? 
Có 
Không 
Từ chối trả lời 
 

4. Bạn sống ở khu dân cư nào tại Seattle? 
Trung Tâm 
Phía Bắc 
Phía Đông Bắc 
Phía Tây Bắc 
Phía Nam 
Phía Đông Nam 
Phía Tây Nam 
Từ chối trả lời 
Tôi sống bên ngoài Seattle (vui lòng giải thích bên dưới) 
 
Nếu ở trên bạn đã chọn tôi sống bên ngoài Seattle, vui lòng sử dụng khoảng trống bên dưới 
để giải thích. 
 

5. Vui lòng cho biết trình độ học vấn chính thức cao nhất của bạn. 
Đã học trung học phổ thông, GED hoặc tương đương nhưng chưa có bằng 
Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông 
Có tín chỉ cao đẳng hoặc học nghề 
Bằng Cao Đẳng 
Chứng Chỉ Kinh Doanh / Kỹ Thuật / Học Nghề 
Bằng Cử Nhân 
Đã học sau đại học hoặc có tín chỉ sau đại học nhưng chưa có bằng 
Bằng Thạc Sĩ 
PhD / EdD / JD / MD 
Từ chối trả lời 
Kinh nghiệm giáo dục khác (vui lòng giải thích bên dưới) 
 
Nếu ở trên bạn đã chọn kinh nghiệm giáo dục khác, vui lòng sử dụng khoảng trống bên dưới 
để giải thích. 

 


