
Chào mừng quý vị, và cảm ơn quý vị đã tham gia vào khảo sát này!

Mục đích của nghiên cứu này là để hiểu ai là những người tham gia vào On the Table (Hội nghị Bàn tròn) và bản chất 
cũng như chất lượng của sự kiện đàm thoại mà quý vị đã tham gia vào ngày 15 tháng 11 năm 2017, do Silicon Valley 
Community Foundation (Tổ chức vì Cộng đồng Silicon Valley) điều phối. University of Illinois (Đại học Illinois) tại Chicago’s 
Institute for Policy and Civic Engagement (IPCE, Viện Chính sách và Sự Tham Gia của Công dân Chicago) tiến hành 
cuộc khảo sát này.

Sẽ mất khoảng 10 phút để hoàn thành khảo sát này. Việc hoàn thành khảo sát là tự nguyện, quý vị có thể bỏ qua bất kỳ 
câu hỏi nào, và không có câu trả lời đúng hoặc sai. Các câu trả lời của quý vị sẽ được bảo mật. Dữ liệu thu thập sẽ được 
lưu trữ trong các văn phòng có khóa tại dãy phòng được khóa kín, và dữ liệu có thông tin định danh trực tiếp sẽ được 
bảo vệ bằng mật khẩu. Dữ liệu sẽ được lưu giữ trong suốt thời gian nghiên cứu và sẽ được xóa sau năm năm. Không 
có dữ liệu nhận dạng cá nhân nào được báo cáo, và tính bảo mật sẽ được bảo vệ ở mức tối đa. IPCE và Silicon Valley 
Community Foundation sẽ có thể tiếp cận địa chỉ e-mail của quý vị, nhưng Silicon Valley Community Foundation sẽ không 
có quyền tiếp cận các phản hồi cá nhân của quý vị. Kết quả của nghiên cứu này sẽ được công bố tại www.ipce.uic.edu và 
www.siliconvalleycf.org/onthetable.

Nhà điều tra chính của nghiên cứu này là Giám đốc IPCE Joseph Hoereth. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về khảo 
sát này, quý vị có thể liên hệ với IPCE theo số 312-355-0088 hoặc qua email theo địa chỉ jhoereth@uic.edu. Quý vị cũng 
có thể liên hệ với Office for the Protection of Human Subjects (OPRS, Văn phòng Bảo vệ Đối tượng Con người) qua điện 
thoại theo số 312-996-1711 hoặc qua email theo địa chỉ uicirb@uic.edu.

Bằng cách trả lời khảo sát này, quý vị công nhận những điều sau đây:

• Quý vị đã đọc thông tin ở trên
• Quý vị tự nguyện đồng ý tham gia vào nghiên cứu này
• Quý vị ít nhất 18 tuổi 

 Vui lòng đánh dấu như sau:     không phải như sau:

1. Vui lòng cung cấp địa chỉ email được quý vị sử dụng 
để đăng ký cho On the Table. Nếu quý vị ĐÃ KHÔNG 
đăng ký trực tuyến, vui lòng cung cấp địa chỉ email của 
quý vị dưới đây.

Địa chỉ Email: ____________________________________

2. Điều nào sau đây mô tả đúng nhất về (các) lý do 
QUAN TRỌNG NHẤT cho việc quý vị tham gia vào On 
the Table? (Chọn tất cả các phương án thích hợp)

O    Để thảo luận và đề cập đến các vấn đề quan trọng 
       trong cộng đồng của tôi
O    Để học hỏi và lắng nghe ý kiến từ những người khác
O    Để gặp gỡ và xây dựng các mối quan hệ với những 
       người mới
O    Để tham gia nhiều hơn với cộng đồng của tôi
O    Để ủng hộ đơn vị tổ chức buổi đàm thoại này
O    Khác (vui lòng nêu rõ):  _________________________

QUAN TRỌNG: NẾU QUÝ VỊ ĐÃ THAM GIA NHIỀU HƠN 
MỘT BUỔI ĐÀM THOẠI ON THE TABLE, VUI LÒNG CHỈ 

NHẮC ĐẾN MỘT TRONG SỐ CÁC BUỔI ĐÀM THOẠI 
CHO HAI CÂU HỎI TIẾP THEO.  

3. Buổi đàm thoại của quý vị đã diễn ra ở đâu?

Quận: __________________________________________

Thành phố hoặc Thị trấn: ___________________________

Khu vực:  _______________________________________

4. Những người khác trong buổi đàm thoại của quý vị là:

O    Hầu hết là những người mà tôi KHÔNG quen biết 
       trước buổi đàm thoại này
O    Hầu hết là những người mà tôi đã quen biết trước buổi 
       đàm thoại này
O    Một nửa là những người tôi đã biết và một nửa là    
       những người tôi không biết

5. Quý vị có nêu lên một vấn đề quan ngại về cộng đồng 
của quý vị không?

O    Có
O    Không

Nếu có, vui lòng nêu ví dụ:
 
_______________________________________________

_______________________________________________
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6. (Các) Buổi đàm thoại của quý vị có tìm ra bất kỳ giải 
pháp cụ thể nào không? 

O    Có
O    Không

Nếu có, vui lòng nêu ví dụ:

_____________________________________________

_____________________________________________ 
 
_____________________________________________

_____________________________________________

7. Quý vị kết nối với những người khác tại (các) buổi 
đàm thoại của quý vị như thế nào? (Chọn tất cả các 
phương án thích hợp)

O    Tôi đã nói chuyện với một hoặc nhiều người tham gia 
       tôi không quen biết trước và/hoặc sau (các) buổi đàm 
       thoại
O    Tôi đã trao đổi thông tin liên lạc với một hoặc nhiều 
       người tham gia tôi không quen biết
O    Tôi đã lập kế hoạch cụ thể để làm việc với một hoặc 
       nhiều người tham gia để giải quyết một ý tưởng, vấn 
       đề, hoặc dự án mới trong tương lai
O    Không có phương án nào kể trên

8. Sau khi tham gia vào (các) buổi đàm thoại, quý vị 
hiểu rõ hơn về cách bản thân mình, có thể giúp đề cập 
đến các vấn đề mà cộng đồng của quý vị đang phải đối 
mặt như thế nào?

O    Tốt hơn nhiều
O    Tốt hơn khá nhiều
O    Tốt hơn một chút
O    Không có gì thay đổi

9. Khả năng quý vị sẽ thực hiện các hành động cụ thể 
hoặc các bước tiếp theo liên quan đến vấn đề hoặc giải 
pháp được thảo luận là bao nhiêu?

O    Rất có khả năng
O    Có khả năng
O    Không có nhiều khả năng
O    Không có khả năng

Nếu quý vị đã trả lời KHÔNG CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG 
hoặc KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG, vui lòng bỏ qua các câu 

hỏi tiếp theo và đến Câu hỏi 11.

10. Vui lòng lựa chọn các hành động cụ thể hoặc các 
bước tiếp theo liên quan đến vấn đề hoặc giải pháp 
được thảo luận mà quý vị có khả năng sẽ thực hiện? 
(Chọn tất cả các phương án thích hợp)
 
O    Xây dựng các mối quan hệ và hợp tác
O    Tham gia nhiều hơn với cộng đồng
O    Tự cải thiện bản thân thông qua phát triển và học hỏi 
       cá nhân
O    Nâng cao nhận thức và giáo dục người khác
O    Tham gia vào chính trị nhiều hơn 
O    Quyên góp
O    Tình nguyện viên
O    Cung cấp hỗ trợ cho gia đình tôi
O    Hành động thông qua công việc của tôi 
O    Huấn luyện hoặc khích lệ người khác
O    Khác (vui lòng nêu rõ):  _________________________

11. Quý vị cho rằng những người giống như quý vị có 
thể tạo ra tác động như thế nào trong việc giúp cộng 
đồng của quý vị trở thành một nơi đáng sống hơn?

O    Tác động lớn
O    Tác động bình thường
O    Tác động nhỏ
O    Không có tác động

12. Nhìn chung, quý vị cảm thấy gắn bó với cộng đồng 
địa phương của quý vị như thế nào?

O    Rất gắn bó
O    Khá gắn bó
O    Không gắn bó nhiều
O    Không gắn bó

13. Các vấn đề xã hội nào sau đây là quan trọng nhất 
đối với quý vị? (Chọn tối đa ba phương án)

O    Văn hóa và Nghệ thuật
O    Các Vấn đề về Kinh tế và Đói nghèo
O    Giáo dục và Phát triển Thanh thiếu niên
O    Môi trường và Công viên
O    Tôn giáo và Đạo đức
O    Hòa nhập Xã hội và Công bằng
O    Gia đình
O    Tiếp cận với Thực phẩm
O    Chính phủ
O    Sức khỏe
O    Nhà ở và Tình trạng Vô gia cư
O    Nhập cư và Di cư
O    An toàn Công cộng và Hệ thống Tư pháp
O    Truyền thông
O    Công nghệ
O    Giao thông
O    Khác (vui lòng nêu rõ):  _________________________
O    Khác (vui lòng nêu rõ):  _________________________
O    Khác (vui lòng nêu rõ):  _________________________
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14. Quý vị CHỦ YẾU đóng góp thời gian, tài năng (kiến 
thức và các kỹ năng), và/hoặc các nguồn tài chính cho 
các vấn đề xã hội nào sau đây: (Chọn tối đa ba phương 
án) 

O    Văn hóa và Nghệ thuật
O    Các Vấn đề về Kinh tế và Đói nghèo
O    Giáo dục và Phát triển Thanh thiếu niên
O    Môi trường và Công viên
O    Tôn giáo và Đạo đức
O    Hòa nhập Xã hội và Công bằng
O    Gia đình
O    Tiếp cận với Thực phẩm
O    Chính phủ
O    Sức khỏe
O    Nhà ở và Tình trạng Vô gia cư
O    Nhập cư và Di cư
O    An toàn Công cộng và Hệ thống Tư pháp
O    Truyền thông
O    Công nghệ
O    Giao thông
O    Khác (vui lòng nêu rõ):  _________________________
O    Khác (vui lòng nêu rõ):  _________________________
O    Khác (vui lòng nêu rõ):  _________________________
 
15. Quý vị tham gia vào các hoạt động của cộng đồng 
và khu vực nơi quý vị sinh sống như thế nào?

O    Tham gia rất tích cực
O    Tham gia khá tích cực
O    Không tham gia quá tích cực
O    Không tham gia

16. Từ tháng 11 năm 2016, quý vị đã: (Chọn tất cả các 
phương án thích hợp)

O    Làm việc với mọi người trong khu vực của quý vị để 
       giải quyết hoặc cải thiện một vấn đề nào đó?                              
O    Quyên góp tiền bạc, của cải, hoặc tài sản có tổng giá 
       trị hơn $25 cho các tổ chức từ thiện hoặc tôn giáo?
O    Thực hiện bất kỳ hoạt động tình nguyện nào thông qua 
       hoặc cho một tổ chức?
O    Tham dự bất kỳ cuộc họp nào thảo luận về các vấn đề 
       cộng đồng?
O    Không có phương án nào kể trên 

17. Mức độ thường xuyên quý vị đi bỏ phiếu trong các 
cuộc bầu cử địa phương, như bầu thị trưởng hoặc 
thành viên hội đồng nhà trường? Trên toàn quốc, có 
khoảng 20% cử tri đi bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử này.

O    Luôn đi bầu cử 
O    Thỉnh thoảng đi bầu cử
O    Hiếm khi đi bầu cử
O    Không bao giờ đi bầu cử
O    Không muốn trả lời / Không đủ điều kiện bỏ phiếu 

18. Quý vị muốn kết nối với người khác ở đâu? (Chọn 
tất cả các phương án thích hợp)
 
O    Công viên
O    Thư viện
O    Trung tâm giải trí cộng đồng
O    Trường học
O    Quảng trường công cộng
O    Viện tôn giáo, như nhà thờ
O    Khu vườn cộng đồng
O    Trung tâm mua sắm
O    Khác (vui lòng nêu rõ):  _________________________

Để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về những người đã tham 
gia On the Table, vui lòng trả lời các câu hỏi thông tin 
nhân khẩu sau đây. Các câu trả lời của quý vị sẽ được 

bảo mật.

20. Quý vị hiện đang sống tại đâu?

Quận:  _________________________________________

Thành phố hoặc Thị trấn:  __________________________

Khu vực:  _______________________________________

Mã ZIP:  ________________________________________ 

21. Quý vị đã sinh sống tại cộng đồng địa phương của 
mình được khoảng bao nhiêu năm? 

Số năm: ____________

Báo địa phương
   
Tin tức truyền hình địa phương

Đài phát thanh địa phương
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Một người hoặc tổ chức quý vị 
theo dõi trên trang mạng xã hội

Một bản tin hoặc tin qua email về 
cộng đồng địa phương của quý vị

Truyền miệng từ bạn bè, gia đình, 
đồng nghiệp và hàng xóm

19. Tần suất quý vị nhận 
thông tin về CỘNG ĐỒNG 
ĐỊA PHƯƠNG CỦA QUÝ VỊ, 
nếu có, từ các nguồn sau 
đây, dù trực tuyến hay trực 
tiếp?
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Một trang blog về cộng đồng địa 
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22. Quý vị có sở hữu hoặc thuê địa điểm lưu trú chính 
của quý vị không?

O    Sở hữu
O    Thuê
O    Khác (vui lòng nêu rõ):  _________________________
 
23. Nhận dạng giới tính hiện tại của quý vị là gì? (Chọn 
tất cả các phương án thích hợp)

O    Nam
O    Nữ
O    Nhận dạng giới tính không được liệt kê ở đây (vui lòng 
       nêu rõ):  ___________________________________

24. Trình độ giáo dục cao nhất mà quý vị đã hoàn thành 
là gì?

O    Thấp hơn trung học phổ thông
O    Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc GED
O    Cao đẳng nhưng chưa tốt nghiệp
O    Bằng Liên kết/Học nghề
O    Bằng Cử nhân
O    Bằng Cao học

25. Quý vị sinh vào năm nào?  Năm:  ____________

26. Quý vị nhận dạng chủng tộc và/hoặc dân tộc của 
quý vị là gì? (Chọn tất cả các phương án thích hợp)

O    Người Mỹ Gốc Ấn/Người Alaska Bản xứ
O    Người Châu Á 
O    Người Da đen hoặc Người Mỹ Gốc Phi
O    Người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hoặc La-tinh
O    Người Hawaii Bản xứ/Người Dân Đảo Thái Bình 
       Dương khác
O    Người Da trắng
O    Khác (vui lòng nêu rõ):  _________________________

27. Mối quan hệ của quý vị với Silicon Valley 
Community Foundation? (Chọn tất cả các phương án 
thích hợp)

O    Nhà tài trợ
O    Tổ chức nhận trợ cấp (tổ chức của tôi nhận quỹ trợ 
       cấp từ họ)
O    Tôi đã làm tình nguyện với họ
O    Tôi làm việc ở đây
O    Tôi đã tham gia một trong các sự kiên của họ
O    Tôi chưa từng nghe về Silicon Valley Community 
       Foundation trước On the Table.
O    Khác (vui lòng nêu rõ):  _________________________

28. Quý vị có sống tại Silicon Valley không (bao gồm 
các quận San Mateo, Santa Clara và San Francisco)?

O    Không
O    Có 

Nếu có, điều gì làm quý vị hài lòng nhất khi sống tại Silicon 
Valley? 

_________________________________________________

29. Quý vị có làm việc tại Silicon Valley không 
(bao gồm các quận San Mateo, Santa Clara và San 
Francisco)?

O    Không
O    Có 

Nếu có, điều gì làm quý vị hài lòng nhất khi làm việc tại 
Silicon Valley?

_________________________________________________

30. Trong ba năm vừa qua, cá nhân quý vị đã phải làm 
việc gì trong số những việc sau đây, nếu có, vì quý vị 
phải cố gắng vật lộn để có thể trả tiền thuê nhà hoặc 
khoản tiền vay thế chấp mua nhà của mình? (Chọn tất 
cả các phương án thích hợp)

O    Làm thêm một công việc khác hoặc làm việc nhiều hơn 
       tại chỗ làm hiện tại
O    Dừng tiết kiệm khoản tiền dành cho nghỉ hưu
O    Cộng dồn khoản nợ thẻ tín dụng
O    Cắt giảm ngân sách dành cho thực phẩm lành mạnh, 
       nhiều dinh dưỡng
O    Cắt giảm ngân sách dành cho dịch vụ chăm sóc sức 
       khỏe
O    Chuyển tới một khu vực mà quý vị cảm thấy kém an 
       toàn hơn
O    Chuyển tới một địa điểm có các trường học chất lượng 
       không tốt bằng
O    Không chắc
O    Khác (vui lòng nêu rõ):  _________________________

31. Vui lòng chia sẻ một ý tưởng có thể giúp giải quyết 
các vấn đề về nhà ở tại khu vực của quý vị

_______________________________________________

32. Thực tế, quý vị cho rằng khả năng giải quyết vấn đề 
liên quan đến tính hợp lý về giá cả nhà ở là bao nhiêu?

O    Có khả năng cao
O    Có khả năng
O    Có một chút khả năng
O    Không có khả năng
O    Không chắc
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