
 

Ý kiến và Quyết định của Bạn: Công viên và Đường phố 

Dự án ý kiến: 

 

Vị trí: 

Tại sao dự án thiết yếu? 

Dự án đem lại lợi ích cho ai? 

Thông tin liên lạc (Không bă ́t buộc) 

Xin vui lòng gửi ý tưởng đến Seattle Dept of Neighborhoods Kraig Cook | PO Box 94649 | Seattle, WA 98124-

4649 | kraig.cook@seattle.gov hoặc trực tuyến tại http://seattle.gov/yvyc. Các mẫu đơn cũng có thể được trả lại 

cho bất kỳ Chi nhánh Thư viện Công cộng Seattle. 
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Ý kiến và Quyết định của Bạn: Công viên và Đường phố 
Các câu trả lời của bạn được bảo mật và tùy ý. Thông tin được cung cấp ở đây không liên hệ đến bất kỳ thông tin 

nhận dạng khác được cung cấp trong Your Voice, Your Choice. 
  

Bạn nhận mình là:  
(Đánh dấu tất cả các ô tương ứng) 
 
 Người bản địa hoặc thổ dân Alaska 
 Người Châu Á 
 Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi 
 Hispanic hay La Tinh 
 Thổ dân Hawaii hoặc người vùng đảo 

Thái Bình Dương 
 Người da trắng 
 Giống dân khác (vui lòng xác định ): 

_______________________________________ 

Bạn mấy tuổi? 

 0-11 
 11-17 
 18-24 
 25-30 
 31-35 
 36-40 
 41-50 
 51-64 
 65+ 
 

Quý vị đã từng tham gia vào Tiếng nói, Sự 

lựa chọn của bạn (YVYC) hoặc các chương 

trình khác của Thành phố Seattle?  

(Đánh dấu vào tất cả các mục thích hợp) 

 
 Tôi đã không tham gia YVYC hoặc các 

chương trình khác 
 Tôi đã tham gia vào YVYC vào năm 2017 
 Tôi đã tham gia vào các chương trình 

khác 
 

Cảm ơn quý vị đã tham gia! Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin về việc tham gia Phát triển dự án vào tháng 2 và 

tháng 3 và Bỏ phiếu vào tháng 6 và tháng 7! 

 

 

 

Ý kiến và Quyết định của Bạn: Công viên và Đường phố 
Các câu trả lời của bạn được bảo mật và tùy ý. Thông tin được cung cấp ở đây không liên hệ đến bất kỳ thông tin 

nhận dạng khác được cung cấp trong Your Voice, Your Choice. 
  

Bạn nhận mình là:  
(Đánh dấu tất cả các ô tương ứng) 
 
 Người bản địa hoặc thổ dân Alaska 
 Người Châu Á 
 Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi 
 Hispanic hay La Tinh 
 Thổ dân Hawaii hoặc người vùng đảo 

Thái Bình Dương 
 Người da trắng 
 Giống dân khác (vui lòng xác định ): 

_______________________________________ 

Bạn mấy tuổi? 

 0-11 
 11-17 
 18-24 
 25-30 
 31-35 
 36-40 
 41-50 
 51-64 
 65+ 
 

Quý vị đã từng tham gia vào Tiếng nói, Sự 

lựa chọn của bạn (YVYC) hoặc các chương 

trình khác của Thành phố Seattle?  

(Đánh dấu vào tất cả các mục thích hợp) 

 
 Tôi đã không tham gia YVYC hoặc các 

chương trình khác 
 Tôi đã tham gia vào YVYC vào năm 2017 
 Tôi đã tham gia vào các chương trình 

khác 
 

Cảm ơn quý vị đã tham gia! Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin về việc tham gia Phát triển dự án vào tháng 2 và 

tháng 3 và Bỏ phiếu vào tháng 6 và tháng 7! 


