
TEMPORARY STREET CLOSURE PERMIT, PUBLIC SUPPORT 
GIẤY PHÉP ĐÓNG CỬA TẠM THỜI ĐƯỜNG PHỐ, HỖ TRỢ CÔNG CỘNG

Use this form to collect feedback from your neighbors and to 
tally the support for your proposal.

Instructions: 
1. Deliver a notice to every address affected by the street 

closure. This includes all addresses within the immediate 
street closure area, as well as any located in the 
remainder of the street, if you are proposing a partial/
half -block closure). See the public notice template on our 
website for help!

2. Wait five business days for people to give you feedback. 
3. Review feedback and tally the support below. We are 

looking for at least 51% support. Note that a neutral 
response has no impact on the score.

VIETNAMESE

Sử dụng mẫu đơn này để thu thập phản hồi từ những người 
hàng xóm của quý vị và kiểm đếm sự ủng hộ cho đề xuất của 
quý vị.

Hướng dẫn:
1. Gửi thông báo đến các địa chỉ bị ảnh hưởng bởi việc đóng 

cửa đường phố. Bao gồm tất cả các địa chỉ trong khu vực 
đóng cửa đường phố, cũng như bất kỳ địa chỉ nào nằm 
ở phần còn lại của đường phố, nếu quý vị đang đề xuất 
đóng cửa một phần/nửa đường phố. Xem mẫu thông báo 
công cộng trên trang web của chúng tôi để được trợ giúp!

2. Chờ năm ngày làm việc để mọi người có thể cung cấp 
phản hồi cho quý vị.

3. Xem lại phản hồi và kiểm đếm số người hỗ trợ bên dưới. 
Chúng tôi đang tìm kiếm ít nhất 51% sự hỗ trợ. Lưu ý rằng 
một phản hồi trung lập sẽ không được tính vào số người 
hỗ trợ.
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