
CÁC CÂU HỎI TÙY CHỌN

Sau khi cân nhắc các kịch bản giao thông khả thi của Austin trong
Cẩm Nang Hướng Dẫn về Kịch Bản Kế Hoạch Giao Thông Chiến Lược của Austin, 
vui lòng dành vài phút để chia sẻ ý kiến phản hồi của quý vị ở dưới.

Quý vị nghĩ gì về 
kịch bản mà quý vị 
lựa chọn làm điểm 
bắt đầu?

Use the back if you need additional space

Quý vị đánh giá mỗi kịch bản khả thi về khả năng đáp 
ứng các nhu cầu cũng như các vấn đề ưu tiên của 
cộng đồng chúng ta như thế nào?  Vui lòng tô kín các 
hình ngôi sao - 5 là tốt nhất, 1 là kém nhất.

Vui lòng đánh dấu chữ V vào ô dành cho kịch bản mà 
quý vị nghĩ là nên sử dụng làm điểm bắt đầu cho chiến 
lược giao thông của Austin.

Quý vị sẽ điều chỉnh 
kịch bản mà quý vị 
chọn như thế nào 
cho phù hợp với các 
nhu cầu của quý vị?

Kịch Bản A Kịch Bản B Kịch Bản C

austintexas.gov/asmp

 Sử dụng mặt sau nếu quý vị cần thêm chỗ trống để viết

Địa Hạt 1 (Houston)

Địa Hạt 2 (Garza)

Địa Hạt 3 (Renteria) 

Quý vị cư ngụ tại Địa
Hạt Hội Đồng Thành 
Phố Austin nào?

Quý vị bao nhiêu tuổi?

Địa Hạt 10 (Alter)

Tôi không biết

Tôi không sống ở Austin.

Địa Hạt 4 (Casar)

Địa Hạt 5 (Kitchen)

Địa Hạt 6 (Flannigan)

Địa Hạt 7 (Pool)

Địa Hạt 8 (Troxclair)

Địa Hạt 9 (Tovo)

Thổ Dân Châu Mỹ Da Đỏ/Thổ Dân Alaska    

Á Châu

Người Da Đen/Người Mỹ Gốc Phi Châu

Quý vị thuộc sắc tộc 
và chủng tộc nào?

Người Gốc Sắc Tộc Nói Tiếng Tây Ban 
Nha/La-tinh/Có Gốc Tổ Tiên là Người Tây Ban Nha 
Thổ Dân Hawaii/
Người Đảo Thái Bình Dương khác

Người Da Trắng 

Chưa đến 18 tuổi 18 - 24 tuổi 25 - 34 tuổi 35 - 44 tuổi

55 - 64 tuổi trên 65 tuổi Không muốn trả lời

45 - 54 tuổi

Khác

Không muốn trả lời

Nam Nữ
Cho biết giới tính của 
quý vị

Vui lòng cung cấp email nếu quý vị muốn nhận tin tức cập nhật về ASMP

Quý vị cư ngụ ở khu 
vực số ZIP code nào?

Khác Không muốn trả lời

Quý vị muốn biết thêm thông tin?

BẢN THĂM DÒ Ý KIẾN Quý vị có thể điền bản thăm dò ý kiến trên mạng trực tuyến tại asmp.metroquest.com 



Sử dụng phần dưới nếu cần thêm chỗ trống để viết

Quý vị nghĩ gì 
về kịch bản 
mà quý vị lựa 
chọn làm điểm 
bắt đầu?

use the back if you need additional space

BẢN THĂM DÒ Ý KIẾN asmp.metroquest.com 

Quý vị sẽ điều 
chỉnh kịch bản 
mà quý vị lựa 
chọn cho phù 
hợp với nhu 
cầu của quý vị 
như thế nào?

Vui lòng gửi lại tờ thăm dò ý kiến của quý vị qua đường bưu điện tới:
ATTN: Marissa Monroy | City of Austin | P.O Box 1088 | Austin, TX 78767-1088

Nếu quý vị cần giúp điền bản thăm dò ý kiến này, vui lòng liên lạc với ông Dan 
Brooks tại số (512) 974-6423 hoặc daniel.brooks@austintexas.gov.


