Kế hoạch Hợp nhất 5 Năm 2021-25
Khảo sát Ý kiến Cộng đồng
Hướng dẫn
Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi ý kiến về nhu cầu phát triển nhà ở, kinh tế và cộng đồng đối với Quận
Multnomah, Thành phố Portland và Thành phố Gresham (Gọi là Consortium, hoặc Liên minh Khu vực). Liên
minh Khu vực này sẽ cung cấp nhiều phương tiện để lắng nghe, thu thập và ghi lại ý kiến của quý vị trong
khoảng thời gian từ Mùa thu năm 2020 đến Mùa xuân năm 2021. Ý kiến của quý vị sẽ giúp chúng tôi xác định
mục tiêu và thứ tự ưu tiên cho các quỹ tài trợ liên bang của Liên minh Khu vực, và sẽ được công bố trong Kế
hoạch Hợp nhất 5 năm 2021-2025.
Phần 1 của bản khảo sát này hỏi về bản thân quý vị và nhận xét chung của quý vị về nhu cầu trong cộng đồng
quý vị. Ở Phần 2 của bản khảo sát, vui lòng cho biết nhận xét của quý vị về các lĩnh vực trọng tâm của Liên
minh Khu vực, và giúp chúng tôi ấn định mức ưu tiên cho các lĩnh vực này bằng cách xếp hạng chúng theo
thứ tự quan trọng.
Khảo sát này sẽ mất không quá 10 phút để trả lời.

Phần 1
1. Vui lòng cho biết tên và thông tin liên lạc của
quý vị. (Không bắt buộc)

2. Câu trả lời nào sau đây mô tả chính xác
nhất về quý vị?

Tên: ____________________________

Cư dân trong Liên minh Khu vực

Điện thoại: ________________________

Nhà Cung cấp Dịch vụ ở Quận Multnomah

Email: ___________________________

Cả hai
Khác (vui lòng ghi cụ thể): ____________

3. Câu trả lời nào sau đây mô tả chính xác nhất khu phố, khu vực hoặc thành phố quý vị đang sống?







Đông Bắc Portland
Đông Nam Portland
Tây Bắc Portland
Tây Nam Portland
Bắc Portland







Trung tâm Thành phố (Portland)
Gresham
Troutdale
Fairview
Wood Village







Corbett
Quận Multnomah chưa hợp nhất
Công viên Maywood
Vùng ven Quận Multnomah
Từ chối trả lời

4. Nếu quý vị là nhà cung cấp dịch vụ, câu trả lời nào sau đây mô tả chính xác nhất khu vực kinh
doanh của công ty/tổ chức của quý vị? (Chọn tất cả các câu trả lời thích hợp)
 Trung tâm Thành phố (Portland)  Corbett
 Đông Bắc Portland
 Đông Nam Portland  Gresham
 Quận Multnomah chưa hợp nhất
Tây
Bắc
Portland
Troutdale


 Công viên Maywood
 Fairview
 Tây Nam Portland
 Vùng ven Quận Multnomah
 Wood Village
 Bắc Portland
 Từ chối trả lời
5. Nếu quý vị là nhà cung cấp dịch vụ, quý vị đang đại diện cho tổ chức nào?

__________________________
6. Nhận xét chung Quý vị thấy cộng đồng của mình có những nhu cầu nào cần lưu ý?

Phần 2: Lĩnh vực trọng tâm: Nhu cầu nhà ở, kinh tế & phát triển
1. Vui lòng cho ý kiến về nhu cầu nhà ở, kinh tế và phát triển của cộng đồng quý vị trong các lĩnh
vực trọng tâm chính dưới đây. Nếu ý kiến của quý vị đề cập đến một khu vực, thành phố hoặc
khu phố cụ thể, vui lòng ghi rõ tên của khu vực/thành phố/khu phố đó trong ô ý kiến.
Nhà cho thuê: Tăng cường xây dựng và bảo quản nhà cho thuê, tập trung đảm bảo cung cấp nhà thuê cho
các hộ gia đình đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong việc tìm nhà ở trên thị trường tư nhân.
Ví dụ: Xây cất nhà ở giá cả phải chăng

Phòng chống tình trạng vô gia cư: Đầu tư vào các chương trình đã được chứng minh là có khả năng tìm
nhà ở và các nguồn hỗ trợ cố định và lâu dài nhanh chóng cho cư dân vô gia cư, và ngăn chặn tình trạng vô
gia cư một cách hiệu quả và bền vững.
Ví dụ: Nhà ở Tạm thời, các Chương trình Trợ cấp Tiền thuê nhà

Sở hữu nhà đất: Đầu tư vào các chương trình và chiến lược đã được chứng minh là có khả năng hỗ trợ
các gia đình thu nhập thấp và trung bình mua nhà hoặc giữ lâu dài ngôi nhà mà họ đang sở hữu.
Ví dụ: Trợ cấp Tiền Đặt cọc, Tư vấn & Giáo dục Người mua Nhà

Sửa chữa nhà cửa: Đầu tư vào các chương trình và chiến lược đã được chứng minh là có khả năng hỗ trợ
các chủ nhà có thu nhập thấp và trung bình tu sửa chữa nhà cửa của họ để đảm bảo sự ổn định về nhà ở
và giúp xây dựng sự giàu có qua các thế hệ.
Ví dụ: Các Chương trình Cho vay & Trợ cấp Sửa chữa nhà cửa, Nâng cấp Hiệu suất của Năng
lượng

Nhà tạm trú khẩn cấp: Duy trì một mạng lưới cộng đồng an toàn qua đó cung cấp nhà tạm trú ngắn hạn,
thông tin và dịch vụ giới thiệu cho các cư dân Quận đang phải đối mặt với tình trạng vô gia cư hoặc khủng
hoảng nhà ở.
Ví dụ: Nhà tạm trú cho người vô gia cư

Cơ hội kinh tế: Đầu tư vào các chương trình toàn diện, dựa trên bằng chứng nhằm hỗ trợ cho những
người trưởng thành và thanh thiếu niên trong việc cải thiện điều kiện kinh tế của họ bằng cách tăng thu
nhập và tài sản của họ.
Ví dụ: Các Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ, Dạy nghề

Cơ sở công cộng: Đầu tư vào việc phát triển cơ sở hạ tầng cộng đồng và tái phát triển ở các khu dân cư
có thu nhập thấp và trung bình để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao khả năng sống và thúc đẩy phát
triển kinh tế.
Ví dụ: Cải thiện công viên, Lối băng qua đường có đèn hiệu nhấp nháy, Trung tâm cộng đồng, Cắt
vỉa hè tạo lối đi ADA

2. Trên thang điểm từ 1 đến 7 thì 1 đại diện cho nhu cầu cao nhất và 7 đại diện cho nhu cầu thấp
nhất, vui lòng xếp hạng ưu tiên cho các lĩnh vực trọng tâm dựa trên nhu cầu của cộng đồng quý vị
đối với các chương trình hỗ trợ cần thiết nhằm giải quyết các vấn đề này.

Xếp hạng
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