
Xin quý vị dành chút thời gian để chia sẻ với Văn Phòng Di Trú và Tị Nạn của Thành Phố Seattle kinh 
nghiệm của quý vị là người di trú/tị nạn ở Hoa Kỳ. Xin quý vị chỉ điền vào bản khảo sát này nếu là người sinh 
ra ở nước ngoài, hiện đang sống trong Quận King-Seattle, và từ 18 tuổi trở lên. Những trả lời của quý vị sẽ 
được ẩn danh. Để biết thêm thông tin, xin quý vị vào trang web www.seattle.gov/seattlevotes. Trả lời bản 
khảo sát này bằng cách đánh dấu giống như vậy:

BẦU CỬ Ở SEATTLE
THĂM DÒ Ý KIẾN NĂM 2016

1 / Quý vị sinh ra ở quốc gia nào?

3 / Quý vị đến Hoa Kỳ năm nào?

5 / Ngôn ngữ mà quý vị sử dụng là tiếng gì?

7 / Cộng đồng di trú và tị nạn của quý vị đang gặp phải vấn đề gì quan trọng nhất mà quý vị nghĩ rằng các viên 
chức công cộng cần phải giải quyết?

8 / Nói chung, quý vị nghĩ mình có ảnh hưởng gì về việc làm thay đổi khu phố của quý vị trở nên tốt đẹp hơn?

9 / Quý vị quan tâm thế nào đến kỳ bầu cử tổng thống năm nay?

2 / Quý vị sinh vào năm nào?

4 / Mã bưu điện (ZIP code) nơi quý vị cư ngụ là gì?

6 / Quý vị cảm thấy trình độ tiếng Anh của quý vị lưu 
loát ở mức nào?

Rất giỏi Không giỏi

Giỏi Hoàn toàn không

Tôi hoàn toàn không thể tạo ra sự thay đổi 

Tôi rất quan tâm

Tôi có thể tạo ra sự thay đổi nhỏ

Tôi có thể tạo ra sự thay đổi vừa vừa

Tôi không quan tâm cho lắm Tôi không quan tâm

Tôi có thể tạo ra sự thay đổi lớn

10 / Nếu quý vị muốn tìm thông tin về các kỳ bầu cử về, những vấn đề, và về các ứng cử viên, quý vị sẽ 
dùng đến phương tiện gì sau đây? Đánh dấu tất cả những câu thích hợp.

Mạng Internet Xem TV bằng tiếng dân tộc Bạn bè và gia đình

Xem TV bằng tiếng Anh Đọc báo chí bằng tiếng dân tộc Nhà thờ, chùa, hoặc nơi thờ 
phụng của tôi

Đọc báo chí bằng tiếng Anh Nghe radio bằng tiếng dân tộc 

Các tổ chức ở cộng 
đồng/nơi cung cấp 
dịch vụ của tôi

Công đoàn hoặc nơi tôi làm việc
Nghe radio bằng tiếng Anh

Thư viện
Khác:

Ký tên vào thư của một vấn đề xã hội hay chính trị

Tham dự vào một hoặc nhiều buổi diễn thuyết, phản đối, diễn hành, hoặc tuần hành 

12 / Xin cho biết quý vị có tham gia những việc sau đây trong 2 năm qua không. Đánh dấu tất cả những câu thích hợp.

11 / Việc tìm thông tin của kỳ bầu cử và ứng cử viên bằng ngôn ngữ mà quý vị sử dụng dễ dàng như thế nào?

Rất dễ KhóKhá dễ Tôi không tìm thấy gì cả

Tham dự buổi họp của chính quyền hay hội đồng trường ở thành phố

Liên lạc với viên chức công cộng qua thư từ, email, điện thoại, hoặc gặp trực tiếp

Tham dự buổi họp của PTA (Hội Phụ Huynh) hoặc nhóm thiện nguyện khác ở trường của con tôi

Làm việc trong một dự án hoặc tham dự buổi họp ở khu phố

Gởi lời nhắn trong Facebook hoặc phương tiện khác về một vấn đề xã hội hoặc chính trị 

Đóng góp tiền cho một tổ chức hoặc ứng cử viên

Tình nguyện làm những công việc về bầu cử, thí dụ như gọi điện thoại hoặc ghi danh cho người dân đi bầu

Tôi là cử tri đã ghi danh

Khác:

13 / Một số người đã ghi danh đi bầu, còn những người khác thì chưa. Câu nào sau đây đúng với trường hợp của quý vị nhất?

Tôi hợp lệ để ghi danh, nhưng chưa ghi 
danh

Hiện tại tôi chưa hợp lệ để được ghi danh đi bầu 
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12 / Xin cho biết quý vị có tham gia những việc sau đây trong 2 năm qua không. Đánh dấu tất cả những câu thích hợp.

Tôi không biết cách/Tôi không biết ghi 
danh ở đâu/Việc này quá phức tạp

Tôi không quan tâm đến việc đi bầu

Đi bầu chỉ phí thời giờ/Sẽ chẳng có gì thay 
đổi

Tôi quá bận

Tôi lo ngại rằng đi bầu không an toàn 

Thông tin về việc ghi danh đi bầu không 
có bằng ngôn ngữ mà tôi sử dụng

16 / Nếu quý vị không đi bầu kỳ bầu cử tổng thống năm 2012, lý do chính quý vị không đi bầu trong kỳ bầu cử đó 
là gì? Xin chỉ đánh dấu một câu.

14 / Nếu quý vị hợp lệ (công dân Hoa Kỳ trên 18 tuổi), nhưng chưa ghi danh đi bầu, lý do chính mà quý vị chưa ghi 
danh đi bầu là gì? Nếu quý vị là cử tri đã ghi danh, xin qua câu 15.

15 / Quý vị có đi bầu trong kỳ bầu cử tổng thống lần trước vào tháng Mười Một năm 2012 không?

19 / Có bao giờ có một ứng cử viên, đảng chính trị, hay tổ chức khác liên lạc và khích lệ quý vị đi bầu không?

17 / Quý vị có sẽ đi bầu trong kỳ bầu cử tổng thống 
tháng Mười Một năm 2016 không?

20 / Trình độ học vấn cao nhất mà quý vị đã hoàn tất thuộc bậc nào?

21 / Nơi quý vị và gia đình quý vị đang ở là nhà mua 
hay nhà thuê?

24 / Tổng số lợi tức của cả gia đình quý vị làm được 
trong năm 2015 trước khi trừ thuế là bao nhiêu?

25 / Khi cần đi lại trong thành phố, câu nào sau đây 
đúng với về trường hợp của quý vị nhất?

23 / Phái

22 / Gia đình quý vị hiện thời có bao nhiêu người 
(người lớn và trẻ em)?

18 / Quý vị có thường hay bỏ phiếu trong các kỳ bầu 
cử của tiểu bang và địa phương không?

Tôi không ghi danh Tôi không biết thùng phiếu để ở đâu/Tôi 
không đến được chỗ để thùng phiếu 

Tôi không có thời gian/Tôi phải đi làm

Tôi không quan tâm đến kỳ bầu cử đó 
Tôi không nhận được lá phiếu

Gia đình tôi có việc khẩn cấp
Tôi đã đi bầu, nhưng được cho biết là tôi không hợp lệ 

Tôi không thích các ứng cử viên
Lá phiếu của tôi không quan trọng

Lúc đó tôi không có ở nhà
Tôi bị bệnh

Tôi quên mất về kỳ bầu cử
Việc đi bầu quá phức tạp

Tôi không biết phải làm thế nào để 
điền và gởi lá phiếu

Tài liệu bầu cử không có sẵn bằng 
ngôn ngữ mà tôi sử dụng

Tôi không có tem để gởi lá phiếu bằng 
bưu điện

Có - qua câu 17

Có 

Rất có thể 

Không có

Chúng tôi ở nhà mua

Nam

Chúng tôi ở nhà thuê

NữChúng tôi ở chung với người thân hoặc bạn bè

Thường xuyên 

Không 

Không                                  

Có thể

Từ lớp tám trở xuống
Có học trung học

Tốt nghiệp trung học hoặc GED 
Có học đại học

Có bằng đại học
Có bằng cao học hoặc 
bằng chuyên môn

Thỉnh thoảng

Tôi không nhớ

Tôi không nhớ

Chắc chắn là không Rất ít khi

Tôi không biết Không bao giờ

Lý do khác: 

Lý do khác: 

Khác:

Dưới $11,880 Tôi thường lái xe của tôi

$11,881 đến $24,300 Tôi thường lái xe mượn

Tôi thường đi bộ

Tôi thường hay đi xe chung, thí dụ như đi 
carpool

$24,301 đến $40,890 Tôi có xe, nhưng tôi thường hay đi xe công 
cộng
Tôi không có xe, nên tôi đi xe công 
cộng

$40,891 đến $64,999

$65,000 đến $99,999

$100,000 đến $150,000

Trên $150,000 

Tôi không biết

Khác:

Khác:

BẢN KHẢO SÁT ĐÃ XONG. ĐỂ GỞI BƯU ĐIỆN BẢN KHẢO SÁT ĐÃ HOÀN TẤT, XIN GỞI ĐẾN:
“OIRA - SEATTLE VOTES | PO BOX 94573 | SEATTLE, WA 98124.”


