Khảo Sát Nhu Cầu Cộng Đồng Năm 2022 của Cơ Quan Phát Triển Quận
Los Angeles

GIỚI THIỆU
Mục đích của Khảo Sát Nhu Cầu Cộng Đồng - Mỗi năm, Quận Los Angeles nhận được khoảng $ 32.946.000 từ các
Chương Trình Tài Trợ Khối Phát Triển Cộng Đồng Liên Bang (CDBG), Tổ Chức Đối Tác Đầu Tư HOME (HOME),
và các Chương Trình Tài Trợ Giải Pháp Khẩn Cấp (ESG). Các Chương trình này hỗ trợ các hoạt động phát triển cộng
đồng nhằm xây dựng các khu dân cư bền vững và kiên cường hơn, chủ yếu dành cho những người có thu nhập thấp
đến trung bình.
Là một phần của quy trình hoạch định kéo dài năm năm, Cơ Quan Phát Triển Quận Los Angeles muốn bạn đóng góp
ý kiến về việc sử dụng các quỹ CDBG, HOME và ESG. Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi đưa ra các quyết định
sáng suốt về các khoản đầu tư của Quận đối với các cộng đồng trực thuộc. Bài khảo sát sẽ mất chưa đầy 10 phút để
hoàn thành.
Các câu hỏi có dấu hoa thị (*) bắt buộc phải có câu trả lời.
*1. Vui lòng chọn mối liên hệ chính yếu của bạn với Quận Los Angeles. (đánh dấu vào tất cả các câu trả lời phù
hợp)
☐ Thường trú (tôi sống ở đây)
☐ Nhân viên (tôi làm việc ở đây)
☐ Khác (vui lòng ghi rõ)

☐ Học sinh (Tôi đi học ở đây)
☐ Chủ doanh nghiệp (tôi sở hữu một doanh nghiệp ở đây)

*2. Bạn dành phần lớn thời gian ở khu vực thuộc Mã Bưu Chính nào của Quận Los Angeles (sống, làm việc, học
tập, v.v.)?

CẦN CHO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
*3. Vui lòng xếp hạng các ưu tiên tổng thể của bạn cho việc đầu tư vào cộng đồng Quận LA của mình. Bạn sẽ có
cơ hội lựa chọn các dự án và dịch vụ cụ thể trong các câu hỏi ở các phần sau.
1 = Ưu tiên cao nhấ
5 = Ưu tiên thấp nhất
Cơ hội kinh doanh và việc làm: đào tạo cho những người cần việc làm, vay vốn kinh doanh nhỏ, đào tạo các
chủ doanh nghiệp nhỏ
Dịch vụ cộng đồng: tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất và tâm thần, dịch vụ dành cho người
vô gia cư, dịch vụ cho trẻ em, dịch vụ cho người già, chương trình phòng chống tội phạm, chương trình điều trị lạm
dụng chất kích thích
Nhà ở: các nhà ở cho thuê mới với giá cả phải chăng, dịch vụ sửa chữa nhà, hỗ trợ tiền đặt cọc, ngăn chặn
phân biệt đối xử và trục xuất khỏi nhà n
Tiện ích công cộng: thư viện, công viên, trung tâm người cao tuổi, trung tâm thanh thiếu niên

Hoạt động cải tiến công cộng: sửa chữa đường phố và vỉa hè, cải thiện hệ thống nước và cống rãnh, dọn
rác, xóa bỏ tranh vẽ trên đường phố
ĐÁNH GIÁ NHU CẦU - NHÀ Ở
4. Vui lòng chọn tối đa ba (3) vấn đề nhà ở cần được quan tâm nhất trong cộng đồng Quận Los Angeles của bạn:
☐ Tăng số lượng nhà ở cho thuê với giá cả phải chăng cho các hộ gia đình
☐ Tăng số lượng nhà ở cho thuê với giá cả phải chăng cho người cao tuổi
☐ Tăng số lượng nhà ở với giá cả phải chăng và các dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật
☐ Tăng số lượng nhà ở với giá cả phải chăng và các dịch vụ hỗ trợ cho các cá nhân và hội gia đình vô gia cư
☐ Ngăn chặn việc đẩy người thuê ra khỏi nhà thuê và hỗ trợ quyền lợi của người thuê nhà
☐ Hỗ trợ sửa chữa và hiện đại hóa nhà ở công cộng và nhà cho thuê với giá cả phải chăng
☐ Hỗ trợ cho các chủ nhà hội đủ điều kiện để sửa chữa các vấn đề về nhà ở
☐ Thực thi quy tắc để cải thiện sức khỏe và sự an toàn nhà ở
☐ Hỗ trợ người mua nhà lần đầu tiên với giá cả phải chăng: Tư vấn, đặt cọc, chi phí khoá sổ
☐ Tăng số lượng nhà ở sẵn có cho những người sử dụng phiếu chọn nhà ở Mục 8
☐ Tăng số lượng nhà ở sẵn có cho những người có điểm tín dụng thấp hoặc đã từng bị đuổi khỏi nhà thuê trước đây
☐ Hỗ trợ nâng cấp hiệu suất năng lượng để giảm hóa đơn tiện ích
☐ Hỗ trợ ngắn hạn với các khoản thanh toán tiền thuê nhà/thế chấp/tiện ích
(Không bắt buộc) Vui lòng nêu ý kiến về lựa chọn của bạn hoặc về một vấn đề nhà ở chưa được liệt kê:

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU - DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG
5. Vui lòng chọn tối đa ba dịch vụ cộng đồng cần được quan tâm nhất trong cộng đồng của bạn.
☐ Dịch vụ chăm sóc sức khỏe: phòng ngừa/chăm sóc chính, dịch vụ thuốc theo toa, chăm sóc răng miệng và thị lực,
dịch vụ HIV/AIDS
☐ Dịch vụ trẻ em/thanh thiếu niên: chăm sóc trẻ em, các hoạt động sau giờ học, dạy kèm, cố vấn, giáo dục mầm non
☐ Dịch vụ người cao tuổi: dịch vụ ăn uống, hỗ trợ chăm sóc tại nhà, dịch vụ viện dưỡng lão, các cơ hội giải trí hoặc xã
hội
☐ Dịch vụ sức khỏe tâm thần: tư vấn và đánh giá, chăm sóc tâm thần, các chương trình nội trú, các nhóm hỗ trợ
☐ Dịch vụ điều trị lạm dụng chất kích thích: các chương trình phòng ngừa, giáo dục, điều trị và phục hồi
☐ Dịch vụ cho người vô gia cư: nơi tạm trú chuyển tiếp, bố trí nhà ở hỗ trợ vĩnh viễn, bữa ăn, quần áo
☐ Các dịch vụ dành cho nạn nhân của bạo lực gia đình và bỏ rơi: mái ấm gia đình, tư vấn
☐ Các chương trình nhận thức và phòng ngừa tội phạm
☐ Dịch vụ dành cho người khuyết tật: chương trình dạy nghề/tự lập, phục hồi chức năng, chăm sóc người lớn ban ngày,
phương thức đi lại
☐ Dịch vụ khủng hoảng tài chính: hỗ trợ khẩn cấp cho các hóa đơn, tiếp cận kho thực phẩm, ngăn chặn tình trạng vô gia
cư
☐ Dịch vụ cho người nhập cư, người tị nạn và/hoặc người không nói tiếng Anh
(Không bắt buộc) Xin vui lòng nêu ý kiến về các lựa chọn của bạn hoặc một dịch vụ nào đó không được liệt kê:

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU - CẢI TIẾN CÔNG CỘNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
6. Vui lòng chọn tối đa ba cải tiến công cộng cần được quan tâm nhất trong cộng đồng của bạn.
☐ Cải thiện cơ sở hạ tầng cấp thoát nước
☐ Cải thiện đường phố/ngõ
☐ Dọn sạch thùng rác và xả rác bất hợp pháp
☐ Xóa bỏ tranh vẽ trên đường phố
☐ Trồng cây
☐ Cải thiện hệ thống chiếu sáng đường phố
☐ Cải thiện vỉa hè, bao gồm cả lối đi cho người tàn tật
☐ Cải thiện giao thông công cộng
(Không bắt buộc) Vui lòng nêu ý kiến về các lựa chọn của bạn hoặc một hoạt động cải tiến công cộng không
được liệt kê:

7. Vui lòng chọn tối đa hai ưu tiên cho việc đầu tư cơ sở công cộng trong cộng đồng Quận Los Angeles của bạn.
☐ Công viên, sân chơi và khu vực giải trí
☐ Thư viện
☐ Trung tâm người cao tuổi
☐ Trung tâm thanh thiếu niên
☐ Trường công
☐ Trung tâm chăm sóc sức khỏe
(Không bắt buộc) Vui lòng nêu ý kiến về các lựa chọn của bạn hoặc một cơ sở công cộng không được
liệt kê:

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU - CƠ HỘI KINH DOANH VÀ VIỆC LÀM
8. Vui lòng chọn tối đa hai vấn đề kinh doanh và cơ hội việc làm cần được quan tâm nhất trong cộng đồng của bạn.
☐ Sẵn sàng làm việc và duy trì công việc: các chương trình đào tạo và giới thiệu, các lớp tiếng Anh như ngôn ngữ
thứ hai (ESL), đọc viết cho người lớn, trình độ trung học phổ thông và chuẩn bị cho đại học, tư vấn giải ngũ cho
người lớn/vị thành niên
☐ Đào tạo và tư vấn kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ: kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, ghi sổ kế toán, lập kế hoạch thuế
☐ Tăng khả năng tiếp cận các khoản tài trợ hoặc khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ
☐ Hỗ trợ cho các doanh nghiệp phục vụ nhu cầu cộng đồng: tiếp cận các cửa hàng nhu yếu phẩm tươi sống, dịch vụ y tế,
hiệu thuốc
☐ Cải tạo các tòa nhà thương mại: sửa chữa hoặc cải thiện ngoại thất của các doanh nghiệp, bao gồm cả biển báo và
mái hiên
(Không bắt buộc) Vui lòng nêu ý kiến về lựa chọn của bạn hoặc về một vấn đề về cơ hội kinh doanh và việc làm
chưa được liệt kê:

CÁC THÔNG TIN BỔ SUNG
9. Trong tháng vừa qua, tình hình nhà ở của bạn như thế nào?
☐ Thuê một ngôi nhà
☐ Thuê một căn hộ
☐ Chủ sở hữu nhà
☐ Ở trong nhà/căn hộ của bạn bè hoặc thành viên trong gia đình ☐ Ở trong một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư
☐ Vô gia cư không chỗ trú ẩn cố định
☐ Khác (vui lòng ghi rõ):
10. Có bao nhiêu người thường sống trong hộ gia đình của bạn?
☐1
☐2
☐3
☐4
☐ 5 trở lên

11. Câu nào sau đây mô tả chính xác nhất về hộ gia đình của bạn? (trẻ em là người dưới 18 tuổi, người lớn là
người 18 tuổi trở lên)
☐ Người lớn độc thân
☐ Cha mẹ đơn thân có một hoặc nhiều con
☐ Cha mẹ có một hoặc nhiều con
☐ Hai người lớn trở lên không có trẻ em
☐ Nhiều thế hệ của một gia đình
☐ Nhiều gia đình không có
quan hệ họ hàng
☐ Khác (vui lòng ghi rõ):

12. Bạn có dành hơn 30% thu nhập hàng tháng cho chi phí nhà ở không? (tiền thuê/thế chấp + tiện ích)
☐ Có
☐ Không
☐ Tôi không biết
(Không bắt buộc) Bạn có muốn giải thích câu trả lời của mình không? Hãy nêu ý kiến tại đây:

THÔNG TIN NHÂN KHẨU HỌC (KHÔNG BẮT BUỘC)
Mặc dù không bắt buộc, nhưng những câu hỏi sau đây rất quan trọng để giúp Quận Los Angeles xác định nhu
cầu của cư dân. Các câu trả lời được cung cấp không thể và sẽ không được sử dụng để xác định bất kỳ cá thể nào
tham gia cuộc khảo sát này.
13. Độ tuổi của bạn?
☐ 17 tuổi trở xuống
☐ 65 đến 74

☐ 18 đến 24 ☐ 25 đến 34
☐ 75 tuổi trở lên

☐ 35 đến 44

☐ 45 đến 54

☐ 55 đến 64

14. Bạn xác định giới tính của mình là gì? (đánh dấu vào tất cả các câu trả lời phù hợp)
☐ Nam giới
☐ Nữ giới
☐ Chuyển giới
☐ Phi nhị giới
☐ Tôi từ chối trình bày
☐ Bản dạng giới tính khác (vui lòng ghi rõ):
15. Chủng tộc và/hoặc dân tộc của bạn là gì? (đánh dấu vào tất cả các câu trả lời phù hợp)
☐ Người Mỹ da đỏ hoặc thổ dân Alaska
☐ Người Châu Á
☐ Người da trắng
☐ Người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi
☐ Người gốc Tây Ban Nha hoặc Latinh
☐ Trung Đông hoặc Bắc Phi
☐ Người Hawaii bản địa hoặc người dân Đảo Thái Bình Dương khác
☐ Khác (vui lòng ghi rõ):
16. Có những câu nào sau đây mô tả về bạn hoặc một thành viên trong gia đình bạn hay không? (đánh dấu vào tất
cả các câu trả lời phù hợp)
☐ Người khuyết tật
☐ Cựu chiến binh
☐ Trên 65 tuổi
☐ Người thuộc cộng đồng LGBT
☐ Người vô gia cư hoặc từng là người vô gia cư ☐ Người nhập cư hoặc người tị nạn thế hệ thứ nhất
☐ Người từng bị tống giam
☐ Người có thu nhập thấp hoặc trung nình
☐ Cha mẹ đơn thân hoặc ông bà nuôi cháu
17. Trình độ học vấn cao nhất của bạn là gì?
☐ Dưới trung học phổ thông ☐ Tốt nghiệp trung học phổ thông/tương đương ☐ Học đại học
☐ Cử nhân
☐ Học sau đại học
☐ Bằng cấp cao/chuyên nghiệp
18. Tình trạng việc làm hiện tại của bạn?
☐ Nhân viên toàn thời gian
☐ Nhân viên bán thời gian
☐ Tự kinh doanh
☐ Thất nghiệp và đang tìm việc làm
☐ Thất nghiệp nhưng không tìm việc làm

☐ Về hưu

THÔNG TIN LIÊN HỆ (KHÔNG BẮT BUỘC)
19. Nếu bạn muốn nhận thêm thông tin từ Cơ Quan Phát Triển Quận Los Angeles về các khoản đầu tư CDBG,
HOME và ESG của họ, vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn.
Tên
Công ty
Địa chỉ
Địa chỉ 2
Thành phố/thị trấn
Bang/tỉnh
Mã bưu chính
Địa chỉ email
Số điện thoại

