Khảo sát ý kiến cộng đồng Portland năm 2019
Khảo sát ý kiến cộng đồng Portland là một sáng kiến áp dụng trên toàn thành phố từ Văn phòng ngân sách
Thành phố Portland. Thông tin thu thập từ cuộc khảo sát này sẽ được chia sẻ với các Văn phòng và Ủy viên
Hội đồng thành phố để giúp họ đưa ra những quyết định phù hợp với nhiều quan điểm của người dân
Portland. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về cuộc khảo sát tại đây: https://www.portlandoregon.gov/cbo/79177
Xin lưu ý, thành phố Portland không thể giải đáp thắc mắc về các vấn đề hay mối lo ngại cụ thể nêu trong
khảo sát này. Nếu quý vị muốn trao đổi với người đại diện thành phố Portland về bất kỳ chủ đề khảo sát nào,
vui lòng liên hệ với Văn phòng cộng đồng &amp; dân sinh theo số 503-823-4000 hoặc gửi yêu cầu cung cấp
dịch vụ thông thường tại đây: https://www.portlandoregon.gov/32304
Việc tham gia khảo sát là hoàn toàn tự nguyện và quý vị có thể dừng bất cứ lúc nào. Chính quyền thành phố
sẽ không bao giờ nhận bất kỳ thông tin cá nhân nào từ các câu trả lời của quý vị. Luật pháp tiểu bang và liên
bang nghiêm cấm sử dụng bất kỳ thông tin nào mà quý vị cung cấp để phân biệt đối xử với quý vị. Quý vị có
thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ dữ liệu của quý vị tại đây:
https://www.portlandoregon.gov/cbo/79177
Quý vị có đang sống tại thành phố Portland không? (Vui lòng trả lời câu hỏi này)
 Có
 Không
Nếu có, quý vị đã sống ở thành phố Portland bao nhiêu năm? _____________
Nếu không, vui lòng chọn bất kì phương án nào phù hợp sau đây.
 Tôi làm việc tại thành phố Portland
 Tôi học tập tại thành phố Portland
 Tôi tham gia nhóm cộng đồng tại thành phố Portland (ví dụ: nơi thờ tự, tổ chức xã hội,
trung tâm cộng đồng)
 Khác (Vui lòng nêu rõ) __________________
Quý vị có từ 16 tuổi trở lên không? (Vui lòng trả lời câu hỏi này)
 Có
 Không

Vui lòng cho biết quý vị đồng ý hay không đồng ý ở mức nào với câu nói sau:

Nói chung, tôi cảm thấy lạc quan về tương lai của Portland.
Hoàn toàn

Phần nào

không đồng ý

không đồng ý





Không có ý kiến


Phần nào đồng

Hoàn toàn đồng

Câu hỏi không

ý

ý

phù hợp







Đâu là những thách thức lớn nhất đối với Portland? Vui lòng chọn ba phương án thích hợp nhất.
(Vui lòng trả lời câu hỏi này)
 Sự khó khăn để tìm được một công việc tốt
 Sự khó khăn về giao thông tại Portland
 Số lượng người vô gia cư hiện tại
 Chi phí sinh hoạt ở đây
 Những gì Portland đang làm để phòng ngừa và chuẩn bị cho hiện tượng biến đổi
 Lòng tin của người dân Portland đối với lãnh đạo được bầu và các tổ chức chính phủ của địa phương
 Sự khác nhau trong cuộc sống và khả năng tiếp cận cơ hội của mọi người do vấn đề chủng tộc
 Những điều chỉnh của Portland khi dân số ngày càng tăng
 Mức độ sẵn sàng của người dân Portland trong việc ứng phó với các trường hợp khẩn cấp do thiên tai
(ví dụ: động đất, hỏa hoạn, lũ lụt)
 Cảm giác an toàn trong thành phố
 Không phương án nào ở trên
 Khác - Vui lòng nêu rõ: ___________________________
Quý vị thích điều gì nhất về nơi mình đang sống tại Portland? Vui lòng chọn ba phương án thích hợp
nhất.
(Vui lòng trả lời câu hỏi này)
 Khả năng tiếp cận nghệ thuật và văn hóa

 Chất lượng của các dịch vụ tiện nghi (địa
điểm mua sắm, nhà hàng)

 Khả năng tiếp cận các khu vực ngoài trời và

 Chất lượng căn hộ hoặc nhà ở

tự nhiên
 Khả năng tiếp cận hệ thống giao thông công
cộng

 Chất lượng trường học
 Độ an toàn

 Chi phí sinh hoạt

 Ý thức cộng đồng

 Dễ dàng tìm việc

 Không phương án nào ở trên

 Gần những người chia sẻ cùng văn hóa
 Khác - Vui lòng nêu rõ: ___________________________
Theo quý vị, những loại dịch vụ chính nào của Chính quyền thành phố nên được ưu tiên trong ngân
sách Thành phố Portland trong hai năm tới? Vui lòng chọn ba phương án thích hợp nhất.
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(Vui lòng trả lời câu hỏi này)
 Công viên thành phố và các chương trình/cơ sở giải trí
 Sự phát triển kinh tế (ví dụ: tạo việc làm và khả năng khởi nghiệp kinh doanh)
 Dịch vụ cứu hỏa và cứu hộ
 Rác thải gia đình, tái chế, cây tàn, lá rụng ở sân và thu thập phế liệu thực phẩm
 Tăng thêm nhiều lựa chọn nhà ở giá phải chăng và giải quyết tình trạng vô gia cư
 Đầu tư cho đường phố, vỉa hè và giao thông trong thành phố
 Các dịch vụ trong khu phố (ví dụ: thực thi quy tắc, kiểm soát tiếng ồn, chương trình vẽ trang trí tường)
 Hiệu quả tổng thể trong việc giao tiếp từ Chính quyền thành phố với công chúng
 Dịch vụ cảnh sát
 Preparing the city for a natural disaster
 Tiện ích công cộng (dịch vụ cấp, thoát nước của thành phố)
 Giảm lượng khí thải carbon và giải quyết tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu
 Không phương án nào ở trên
 Khác - Vui lòng nêu rõ: ___________________________
Nhìn chung, quý vị hài lòng hay không hài lòng như thế nào về Portland như nơi sinh sống?
Rất không hài

Phần nào

lòng

không hài lòng





Bình thường

Phần nào hài

Rất hài lòng

lòng




Câu hỏi không
phù hợp





Nhìn chung, quý vị hài lòng hay không hài lòng như thế nào về Portland như nơi nuôi dạy trẻ?
Rất không hài

Phần nào

lòng

không hài lòng





Bình thường

Phần nào hài

Rất hài lòng

lòng




Câu hỏi không
phù hợp





Nhìn chung, quý vị hài lòng hay không hài lòng như thế nào về Portland như nơi đi học/đi làm?
Rất không hài

Phần nào

lòng

không hài lòng





Bình thường

Phần nào hài

Rất hài lòng

lòng




Câu hỏi không
phù hợp





Nhìn chung, quý vị hài lòng hay không hài lòng như thế nào về Portland như nơi hòa nhập cộng
đồng?
Rất không hài

Somewhat

lòng

dissatisfied





Bình thường

Phần nào hài

Rất hài lòng

lòng
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Câu hỏi không
phù hợp





Vui lòng cho biết quý vị đồng ý hay không đồng ý ở mức nào với câu nói sau: Tại Portland, chúng tôi đang
có những bước tiến tới trở thành một thành phố mà thành quả của mỗi người không phụ thuộc vào
chủng tộc.
Hoàn toàn

Phần nào

không đồng ý

không đồng ý





Không có ý kiến

Phần nào đồng

Hoàn toàn đồng

Câu hỏi không

ý

ý

phù hợp









Trong 12 tháng qua, quý vị có tham gia hoạt động nào trong số những hoạt động dân sinh sau tại
Portland không? Chọn tất cả những phương án phù hợp.
 Tham gia buổi họp, diễn đàn hoặc hội thảo của chính quyền địa phương
 Tham gia hiệp hội khu phố, hội liên hiệp của quận hoặc cuộc họp của tổ chức cộng đồng
 Tham gia phản đối, tuần hành hoặc biểu tình
 Làm trong một cơ quan tư vấn cho Chính quyền thành phố hoặc địa phương
 Ủng hộ một ứng cử viên hoặc phương thức bỏ phiếu (ví dụ: quyên góp hoặc tình nguyện dành thời
gian)
 Ủng hộ một nhóm vận động xã hội (ví dụ: tham dự sự kiện, hoạt động tình nguyện hoặc quyên góp)
 Bỏ phiếu
 Không tham gia
 Khác - Vui lòng nêu rõ: ___________________________
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Vui lòng cho biết quý vị đồng ý hay không đồng ý ở mức nào với những câu nói sau:

Hoàn toàn

không đồng

ý
Phần nào

không đồng

ý
Không có ý

kiến

Phần nào

đồng ý

Hoàn toàn

đồng ý

Câu hỏi

không phù

h

Hoàn toàn

không đồng

ý
Phần nào

không đồng

ý
Không có ý

kiến

Phần nào

đồng ý

Hoàn toàn

đồng ý

Câu hỏi

không phù

h

Đánh dấu vào ô thích hợp cho mỗi hàng.

Tôi dễ dàng tìm được thông tin từ Chính quyền
thành phố.
Tôi có khả năng để ảnh hưởng đến quyết định
của Chính quyền thành phố về các vấn đề quan
trọng đối với mình.
Tại Portland, tôi có thể tìm được công việc giúp
tôi nuôi sống bản thân và/hoặc gia đình.
Tôi có cơ hội để đi học và đào tạo để có công
việc tốt hơn.
Tôi lo sẽ mất nhà hoặc nơi ở vì chi phí quá cao.

Tôi cảm thấy an toàn khi đi bộ vào ban ngày ở
khu phố tôi sinh sống tại Portland.
Tôi cảm thấy an toàn khi đi bộ vào ban ngày ở
khu vực Trung tâm thành phố.
Tôi cảm thấy an toàn khi đi bộ vào ban đêm ở
khu phố tôi sinh sống tại Portland.
Tôi cảm thấy an toàn khi đi bộ vào ban đêm ở
khu vực Trung tâm thành phố.

Tôi cảm thấy sẵn sàng đối phó với thảm họa
thiên nhiên, chẳng hạn như động đất.
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Quý vị có hài lòng về khả năng của cảnh sát trong việc bảo vệ bạn từ tội phạm bạo lực không?
Rất không hài

Phần nào

lòng

không hài lòng





Bình thường

Phần nào hài

Rất hài lòng

lòng




Câu hỏi không
phù hợp





Quý vị có hài lòng về khả năng của cảnh sát trong việc xử lý các vấn đề liên quan tới tội phạm tài sản
(ví dụ: trộm vào nhà hoặc trộm xe) không?
Rất không hài

Phần nào

lòng

không hài lòng





Bình thường

Phần nào hài

Rất hài lòng

lòng




Câu hỏi không
phù hợp





Chính quyền thành phố có thể làm gì để nâng cao hiệu quả hoạt động của cảnh sát? Vui lòng chọn hai
phương án thích hợp nhất.
(Vui lòng trả lời câu hỏi này)
 Giảm thời gian chờ khi yêu cầu cảnh sát
 Bố trí thêm nhân viên cảnh sát ở khu phố nhà tôi
 Cải thiện giao tiếp về các hoạt động hiện tại của cảnh sát
 Tổ chức thêm chương trình kêu gọi thành viên cộng đồng thảo luận về các mối quan tâm của địa phương
 Tham gia nhiều sự kiện cộng đồng hơn
 Không phương án nào ở trên
 Khác - Vui lòng nêu rõ: ___________________________
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Trong hai năm qua, quý vị có chuyển nhà không?
 Có
 Không
Nếu có, lựa chọn nào sau đây mô tả đúng nhất về lý do quý vị chuyển nhà? Chọn một
phương án.
 Tôi từ nơi khác chuyển đến Portland
 Tôi từ Portland chuyển đi nơi khác
 Tôi chuyển nhà trong thành phố Portland
Nếu có, đâu là lý do chính khiến quý vị chuyển nhà? Chọn tất cả những phương án thích
hợp nhất.
 Tôi chuyển đi vì công việc hoặc vì cơ hội khác
 Tôi chịu thiệt hại của thảm họa (hỏa hoạn, lũ lụt, bệnh nặng)
 Tôi muốn ở loại nhà khác
 Tôi muốn mua nhà có giá phải chăng hơn
 Tôi muốn ở gần các dịch vụ tiện nghi hơn như trung tâm văn hóa, địa điểm mua sắm
hoặc nhà hàng
 Tôi muốn ở gần cơ quan/trường học/gia đình/bạn bè hơn
 Tôi muốn chuyển đến khu trường tốt hơn
 Tôi buộc phải rời khỏi nhà (ví dụ: bị chủ đất hoặc chủ nợ đòi nhà)
 Nơi tôi ở được cải tạo hoặc tái phát triển
 Khác (Vui lòng nêu rõ) ___________________________
Quý vị có thấy xây dựng nhà hoặc tòa nhà mới trong khu phố quý vị sinh sống ở Portland hồi năm qua
không?
 Có
 Không

Nếu có, vui lòng cho biết quý vị đồng ý hay không đồng ý ở mức nào với câu nói sau: Việc xây
dựng nhà hay tòa nhà mới mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho khu phố tôi sống
tại Portland.

Hoàn toàn

Phần nào

không đồng ý

không đồng ý





Không có ý kiến


Phần nào đồng

Hoàn toàn đồng

Câu hỏi không

ý

ý

phù hợp







Quý vị có hài lòng về động thái phản hồi của Chính quyền thành phố trước tình trạng người vô gia cư
không?
Rất không hài

Phần nào

Bình thường

Phần nào hài
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Rất hài lòng

Câu hỏi không

lòng

không hài lòng





lòng


phù hợp







Quý vị có hài lòng về độ sạch sẽ của lòng đường, vỉa hè và các không gian công cộng khác không?
Rất không hài

Phần nào

lòng

không hài lòng





Bình thường

Phần nào hài

Rất hài lòng

lòng


Câu hỏi không
phù hợp







Rất hài lòng

Câu hỏi không

Quý vị có hài lòng về tình trạng (ổ gà, độ mịn) của đường sá không?
Rất không hài

Phần nào

lòng

không hài lòng





Bình thường

Phần nào hài
lòng



phù hợp







Quý vị đi làm hoặc đi học bằng phương thức nào? Vui lòng chọn một phương án.
 Đi bộ

 Làm việc từ xa

 Đi xe đạp

 Câu hỏi không phù hợp

 Đi ô tô

 Khác (Vui lòng nêu rõ) _______________

 Sử dụng phương tiện công cộng
So với năm ngoái, năm nay, quý vị hài lòng hay không hài lòng ở mức nào với độ tin cậy (ví dụ: quãng
đường và khả năng dự báo) của phương tiện quý vị di chuyển hằng ngày?
Rất không hài

Phần nào

lòng

không hài lòng





Bình thường

Phần nào hài

Rất hài lòng

lòng




Câu hỏi không
phù hợp





So với năm ngoái, năm nay, quý vị hài lòng hay không hài lòng ở mức nào với giao thông hay độ đông
đúc của phương tiện quý vị di chuyển hằng ngày?
Rất không hài

Phần nào

lòng

không hài lòng





Bình thường

Phần nào hài

Rất hài lòng

lòng




Câu hỏi không
phù hợp





So với năm ngoái, năm nay, quý vị hài lòng hay không hài lòng ở mức nào với độ an toàn của phương
tiện quý vị di chuyển hằng ngày?
Rất không hài

Phần nào

lòng

không hài lòng





Bình thường

Phần nào hài

Rất hài lòng

lòng
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Câu hỏi không
phù hợp





Quý vị có hài lòng về chất lượng của các dịch vụ rác thải, tái chế và ủ phân tại nơi quý vị sinh sống ở
Portland không?
Rất không hài

Phần nào

lòng

không hài lòng





Bình thường

Phần nào hài

Rất hài lòng

lòng




Câu hỏi không
phù hợp





Quý vị có hài lòng về giá trị của hóa đơn tiện ích (cấp, thoát nước) tại Thành phố Portland không?
Rất không hài

Phần nào

lòng

không hài lòng





Bình thường

Phần nào hài

Rất hài lòng

lòng




Câu hỏi không
phù hợp





Quý vị có hài lòng về chất lượng nước sông và nước suối ở Portland không?
Rất không hài

Phần nào

lòng

không hài lòng





Bình thường

Phần nào hài

Rất hài lòng

lòng




Câu hỏi không
phù hợp





Trong năm qua, quý vị có đến công viên hoặc khu vực tự nhiên nào ở Portland không?
 Có
 Không
Trong năm qua, quý vị có tham gia chương trình hay hoạt động nào của Văn phòng công viên & giải trí
Portland không?
 Có
 Không
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Quý vị có hài lòng về độ an toàn của các công viên và khu vực tự nhiên mà quý vị ghé thăm không?
Rất không hài

Phần nào

lòng

không hài lòng





Bình thường

Somewhat

Rất hài lòng

satisfied




Câu hỏi không
phù hợp





Quý vị có hài lòng về độ sạch sẽ của các công viên và khu vực tự nhiên mà quý vị ghé thăm không?
Rất không hài

Phần nào

lòng

không hài lòng





Bình thường

Somewhat

Rất hài lòng

satisfied




Câu hỏi không
phù hợp





Chính quyền thành phố có thể làm gì để nâng cao hiệu quả hoạt động của các chương trình giải
trí? Vui lòng chọn ba phương án thích hợp nhất.
(Vui lòng trả lời câu hỏi này)
 Tổ chức chương trình vào những thời điểm
khác nhau

 Thiết kế chương trình phù hợp hơn với
người tham gia thuộc các nền văn hóa khác

 Tổ chức chương trình ở địa điểm gần nhà
tôi hơn

nhau
 Thiết kế chương trình có giá phải chăng

 Nâng cao chất lượng chương trình
 Tạo điều kiện để người khuyết tật có thể di
chuyển dễ dàng hơn đến các cơ sở
 Thiết kế chương trình và hoạt động thú vị

hơn
 Câu hỏi không phù hợp
 Khác - Vui lòng nêu rõ:
_____________________________

hơn hoặc phù hợp với tôi hơn
______________________________________________
Câu hỏi về nhân khẩu học
Chúng tôi hỏi về chủng tộc, dân tộc, giới tính và tình trạng khuyết tật để đảm bảo tính đại diện trong việc mình
làm, để cung cấp các dịch vụ và chính sách tốt nhất cũng như để giảm bớt sự bất bình đẳng và chênh lệch.
Mọi câu hỏi đều do bản thân quý vị tự xác định và tự nguyện trả lời. Nếu cần được giải thích thêm về các loại
đặc điểm nhân khẩu học, vui lòng truy cập vào đây: https://www.portlandoregon.gov/cbo/79177
Mã ZIP gồm 5 chữ số của quý vị là gì? _____________ (Vui lòng trả lời câu hỏi này)
Bạn mô tả khu phố hoặc khu vực quý vị sinh sống là như thế nào? (Vui lòng trả lời câu hỏi này)
________________________
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Câu nào mô tả gần đúng nhất về chủng tộc và dân tộc của quý vị? Chọn tất cả những phương án thích
hợp. (Vui lòng trả lời câu hỏi này)
Người Mỹ bản địa hoặc người Alaska bản địa
 Người Mỹ bản địa

 Người Mexico

 Người Alaska bản địa

 Người Trung Mỹ

 Người Inuit Canada, người Metis hoặc người thuộc  Người Nam Mỹ
 Khác

Bộ tộc đầu tiên
 Người Mexico, Trung Mỹ hoặc Nam Mỹ bản địa

Người Hawaii bản địa hoặc người Đảo Thái Bình
Người châu Á

Dương

 Người Trung Quốc

 Người Hawaii bản địa

 Người Việt Nam

 Người Guamania hoặc Chamorro

 Người Hàn Quốc

 Người Micronesia

 Người H'mong

 Người Samoa{2]

 Người Lào

 Người Tonga

 Người Philipines

 Người Đảo Thái Bình Dương khác

 Người Nhật
 Người Nam Á

Người Trung Đông hoặc Bắc Phi - Người Trung

 Người Ấn Độ gốc Á

Đông

 Người châu Á khác

 Người Trung Đông
 Người Bắc Phi

Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi
 Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi{2]

Người da trắng

 Người châu Phi (da đen)

 Người Đông Âu

 Người Caribe (da đen)

 Người Tây Âu

 Người da đen khác

 Người Slav
 Người da trắng khác
 Không xác định rõ/Không biết
 Từ chối/Không muốn trả lời

Người Mỹ Latinh hoặc Mỹ Latinh nói tiếng Tây Ban  Khác (Vui lòng nêu rõ)
Nha

______________________

Xin quý vị cho biết giới tính. Vui lòng chọn một phương án.
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Nữ
Nam
Giới tính mở rộng (ví dụ: phi nhị giới, vô giới, giới tính linh hoạt)
Sinh ra với ngoại hình nam nhưng tự thấy mình là nữ
Sinh ra với ngoại hình nữ nhưng tự thấy mình là nam
Song linh
Đang tìm hiểu
Từ chối/Không muốn trả lời
Khác (Vui lòng nêu rõ) _________________________

Xin quý vị cho biết độ tuổi. Vui lòng chọn một phương án.








Dưới 16
16 đến 19
20 đến 29
30 đến 44
45 đến 59
60 đến 74
Trên 74

Trong 12 tháng qua, thu nhập trước thuế của gia đình quý vị là bao nhiêu?









Không có thu nhập
Dưới $25.000
$25.000 đến $34.999
$35.000 đến $49.000
$50.000 đến $74.999
$75.000 đến $149.999
$150.000 trở lên
Từ chối/Không muốn trả lời

Trình độ học vấn cao nhất của quý vị là gì? Vui lòng chọn một phương án.








Tiểu học
Trung học (chưa tốt nghiệp)
Tốt nghiệp trung học
Đại học (không có bằng)
Bằng cao đẳng
Bằng cử nhân
Bằng tốt nghiệp hoặc học vị chuyên môn

Quý vị có tình trạng khuyết tật nào không? Vui lòng chọn một phương án.
 Có
 Không
 Từ chối/Không muốn trả lời
Nếu có, vui lòng mô tả tính chất tình trạng khuyết tật của quý vị. Chọn tất cả những
phương án thích hợp.
 Khuyết tật vận động hoặc khuyết tật thể chất khác
 Thị giác
 Thính giác
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Trí tuệ, phát triển, nhận thức
Lời nói hoặc giao tiếp
Sức khỏe tâm thần
Vô hình
Không muốn tiết lộ
Khác (Vui lòng nêu rõ) ____________________

Câu nào mô tả đúng nhất tình trạng nhà ở hiện tại của quý vị? Vui lòng chọn một phương án.
 Thuê
 Sở hữu
 Khác (Vui lòng nêu rõ) __________________
Quý vị mô tả nơi ở hiện tại của mình như thế nào?









Nhà riêng cho một gia đình
Nhà ghép hai, ba hoặc bốn căn hộ
Khu căn hộ hoặc chung cư nhỏ (dưới 20 căn)
Khu căn hộ hoặc trung cư trung bình (20 đến 50 căn)
Khu căn hộ hoặc trung cư cao tầng (trên 50 căn)
Nhà lắp ráp sẵn hoặc nhà di động
Không có nhà ở
Khác (Vui lòng nêu rõ) __________________

Có bao nhiêu người sống trong gia đình quý vị? ________

Quý vị có phải thành viên đã đăng ký và/hoặc hậu duệ của một bộ lạc người Mỹ bản địa hoặc
làng/đoàn thể Alaska bản địa được tiểu bang hoặc liên bang công nhận không? Vui lòng mô tả mọi
đặc điểm thích hợp
 Có, tôi là thành viên đăng ký của (các) liên kết bộ lạc sau ________________
 Có, tôi là hậu duệ của (các) liên kết bộ lạc sau: _______________

Quý vị biết đến cuộc khảo sát này theo cách nào? Chọn tất cả những phương án thích hợp.








Nghe nói
Nhóm cộng đồng
Mạng xã hội
Các kênh tin tức
Chính quyền hoặc văn phòng thành phố
Trường học/nơi làm việc
Khác (Vui lòng nêu rõ) __________________

Quý vị muốn nhận thông tin từ Chính quyền thành phố theo phương thức nào? Chọn tất cả những
phương án thích hợp.
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Gọi điện thoại
Tin nhắn
Email
Thư
Trang web
Mạng xã hội
Khác (Vui lòng nêu rõ) __________________

_______________________________________________________________________________

Cảm ơn quý vị đã tham gia Khảo sát ý kiến cộng đồng Portland năm 2019 và đưa ra ý kiến.
Để biết thêm thông tin về cuộc khảo sát và việc sử dụng dữ liệu, vui lòng xem trang web của Văn phòng ngân
sách thành phố tại địa chỉ https://www.portlandoregon.gov/cbo/79177.
Nếu quý vị muốn trao đổi với đại diện của thành phố về bất cứ chủ đề nào được đề cập trong bản khảo sát
này, xin liên lạc với Văn phòng cộng đồng & dân sinh theo số 503-823-4000 hoặc gửi yêu cầu cung cấp dịch
vụ thông thường tại https://www.portlandoregon.gov/32304.
Riêng với những quan tâm về ngân sách, quý vị có thể gửi câu hỏi qua trang web của Văn phòng ngân sách
thành phố tại địa chỉ https://www.portlandoregon.gov/cbo/61969.

14
2019 Portland Community Insights Survey

