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Khảo sát các Đặc điểm Nhà ở & Cộng đồng 

Giới thiệu về Khảo sát Này 

Mời quý vị điền vào bản khảo sát này để cung cấp thông tin về nhà ở, khu phố của quý vị, các dịch vụ của 

thành phố và các chủ đề liên quan; các câu trả lời sẽ được sử dụng cho một dự án chính sách do Sáng kiến 

Ngôi nhà Xanh & Khỏe mạnh (Green & Healthy Homes Initiative) tiến hành cho Dự án Lead Free Mississippi 

với sự hỗ trợ của Sở Y tế Tiểu bang Mississippi.  Sẽ mất khoảng 10 phút để điền khảo sát. Việc điền khảo sát 

này là tự nguyện và không có rủi ro nào khi tham gia. Quý vị có thể từ chối tham gia nghiên cứu hoặc ra khỏi 

khảo sát bất kỳ lúc nào mà không phải chịu phạt. Quý vị có thể từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị 

không muốn trả lời vì bất kỳ lý do gì. 

Khảo sát này không thu thập dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ email, hoặc số điện thoại của quý vị nhưng quý vị 

có thể lựa chọn chia sẻ những thông tin này ở cuối khảo sát. Không ai có thể nhận dạng quý vị hoặc câu trả lời 

của quý vị từ khảo sát này. Nếu quý vị chọn chia sẻ tên, địa chỉ email, hoặc số điện thoại của mình với các nhà 

nghiên cứu, họ sẽ chỉ sử dụng những thông tin này để liên hệ với quý vị khi có các câu hỏi tiếp theo. Quý vị 

cũng có thể nhập thông tin của mình để có cơ hội giành được thẻ quà tặng. Nếu quý vị có thắc mắc vào bất kỳ 

lúc nào về nghiên cứu này, quý vị có thể liên hệ với Catherine Lee theo số (601) 345-2052 hoặc 

clee@ghhi.org. 

Đồng ý 

□ Tôi đã đọc thông tin ở trên về khảo sát này 

□ Tôi đồng ý tham gia 

□ Tôi đã 18 tuổi trở lên 

Vui lòng đánh dấu vào ô bên cạnh câu trả lời đúng với quý vị hoặc hộ gia đình của quý vị. 

1. Tên thị trấn hoặc thành phố nơi quý vị sống:  

____________________________________ 

2. Mã Zip: _________________________ 

3. Tuổi: 

□ 18-34 

□ 35-54 

□ 55-74 

□ Từ 75 trở lên 

4. Chủng tộc: 

□ Á Châu/Đảo Thái Bình Dương 

□ Da Đen hoặc Mỹ Gốc Phi 

□ Người Mỹ Bản Địa hoặc Thổ Dân Mỹ 

□ Da Trắng 

□ Có Hai hoặc Nhiều Chủng tộc 

□ Khác: ____________________ 

□ Tôi không muốn trả lời 

 

5. Nguồn gốc Tây Ban Nha: 

□ Gốc Văn Hóa Tây Ban Nha/La-tinh 

□ Không phải Gốc Văn Hóa Tây Ban 

Nha/La-tinh 

□ Tôi không muốn trả lời 

6. Giới tính: 

□ Nữ 

□ Nam 

□ Khác: ____________________ 

□ Tôi không muốn trả lời 
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7. Tình trạng Việc làm: 

□ Khuyết tật hoặc Không có Khả năng 

Làm việc 

□ Làm công ăn lương 

□ Quân nhân 

□ Thất nghiệp hiện đang không tìm 

kiếm việc làm 

□ Thất nghiệp đang tìm kiếm việc làm 

□ Đã nghỉ hưu 

□ Tự kinh doanh 

□ Học sinh/Sinh viên 

□ Khác: ___________________ 

8. Trình độ Học vấn: 

□ Lớp 12 trở xuống (không có bằng tốt 

nghiệp) 

□ Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc 

tương đương 

□ Chưa học xong đại học, không có 

bằng cấp 

□ Có bằng cấp hoặc chứng chỉ nghề 

□ Có bằng Tiếp Liên (Associates 

degree) (giữa Trung học và Đại học) 

□ Có bằng Đại học 

9. Thu nhập Hộ gia đình: 

□ Từ $24,999 trở xuống 

□ $25,000-$39,999 

□ $40,000-$54,999 

□ $55,000-$69,999 

□ Từ $70,000 trở lên 

10. Bảo hiểm Y tế (đánh dấu vào tất cả các ô 

phù hợp): 

□ Bảo hiểm Tư nhân 

□ Medicaid 

□ Medicare 

□ VA (Tricare) 

□ Không bảo hiểm 

11. Số người sống trong hộ gia đình của quý vị 

(bao gồm bản thân quý vị): _______ 

 

12. Quý vị có bảo hiểm của chủ sở hữu nhà hay 

người thuê nhà không? 

□ Có 

□ Không 

13. Loại hình Nhà ở: 

□ Chung cư có từ 4 căn hộ trở xuống 

□ Căn hộ trong chung cư hoặc khu phức 

hợp có từ 5 căn hộ trở lên 

□ Nhà 

□ Nhà di động 

□ Nhà phố (Townhome) 

□ Khác: _____________________ 

14. Quý vị đã sống bao lâu trong ngôi nhà hiện 

tại của mình? 

□ Dưới một năm 

□ 1-2 năm 

□ 3-4 năm 

□ 5-10 năm 

□ Hơn 10 năm 

15. Có câu trả lời nào trong số này đúng với các 

thành viên trong hộ gia đình của quý vị không? 

(đánh dấu tất cả các ô phù hợp) 

□ Người cao niên (từ 65 tuổi trở lên) 

□ Trẻ em dưới 6 tuổi sống trong nhà 

toàn thời gian 

□ Trẻ em dưới 6 tuổi đến thăm thường 

xuyên 

□ Phụ nữ mang thai 

16. Ngôi nhà của quý vị được xây dựng vào năm 

nào? 

□ Trước 1950 

□ 1950 đến 1978 

□ Sau 1978 

□ Không biết 
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17. Các loại thiết bị sưởi ấm (đánh dấu tất cả các ô phù hợp): 

□ Máy sưởi chạy bằng gas hoặc bằng 

hơi nóng 

□ Máy tản nhiệt nước nóng 

□ Các nhiên liệu khác để sưởi ấm (dầu 

hỏa, than đá, gỗ) 

□ Máy sưởi phòng xách tay 

□ Khác 

□ Không có 

18. Các loại thiết bị làm mát (đánh dấu tất cả các ô phù hợp): 

□ Máy điều hòa trung tâm 

□ Máy điều hòa gắn cửa sổ hoặc tường 

□ Quạt trần hoặc quạt hộp 

□ Khác 

□ Không có 

19. Vui lòng cho chúng tôi biết quý vị thường đi lại đến và từ nhà bằng phương tiện nào: 

□ Lái xe của tôi 

□ Sử dụng phương tiện công cộng 

□ Đi cùng với những người khác (đi 

chung xe, gia đình chở đi) 

□ Đi bộ 

□ Xe đạp 

□ Taxi hoặc Dịch vụ Đi Chung Xe 

□ Tùy vào từng ngày và phương tiện có 

sẵn 

20. Xếp hạng 3 vấn đề hàng đầu đúng với ngôi nhà của quý vị, 1 tương ứng với vấn đề tệ nhất: 

_ Thiết bị gia dụng không hoạt động 

_ Sứt mẻ hoặc bong tróc sơn (trong 

hoặc ngoài nhà) 

_ Có vấn đề về điện (chẳng hạn như ổ 

cắm điện không hoạt động) 

_ Hóa đơn tiền điện, gas có vẻ quá cao 

_ Hư hại do ngập lụt hoặc do bão 

_ Nhà ở quá nóng hoặc quá lạnh 

_ Nấm mốc hoặc ẩm ướt 

_ Không có thiết bị báo carbon 

monoxide 

_ Không có thiết bị báo khói 

_ Quá đông người (không đủ chỗ ngủ) 

_ Có chuột, gián, bọ, rận, rệp.. (động 

vật không phải thú cưng) hoặc phân 

của chúng 

_ Mái nhà bị dột 

_ An ninh (cửa ra vào hoặc cửa sổ 

không khóa, không đủ ánh sáng) 

_ Khó di chuyển quanh nhà vì bừa bộn 

_ Khó di chuyển quanh nhà do cách bố 

trí nhà 

_ Không có khả năng trang trải (Tôi gặp 

khó khăn trong việc trang trải các chi 

phí nhà ở và gia đình hàng tháng) 

_ Sàn nhà mấp mô/cầu thang bị gãy 

hỏng 

_ Rò rỉ nước từ vòi nước hoặc đường 

ống dẫn nước 

_ Cửa sổ bị hở 

21. Vấn đề mà quý vị xếp hạng 1 đã có trong nhà quý vị bao lâu rồi? 

□ Nhiều tuần 

□ Nhiều tháng (tối đa một năm) 

□ Hơn một năm 

□ Hơn hai năm
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22. Xếp hạng 3 vấn đề hàng đầu đúng với khu phố hoặc cộng đồng của quý vị, 1 tương ứng với vấn đề tệ 

nhất: 

_ Cảm thấy không an toàn/lo lắng về tội 

phạm 

_ Ngập lụt nếu mưa lớn 

_ Thiên tai thường xuyên (lốc xoáy, 

bão) 

_ Cửa hàng tạp hóa ở quá xa 

_ Khó tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe và bệnh viện 

_ Các ngôi nhà hoặc mảnh đất xung 

quanh nhà tôi không được bảo trì 

_ Đổ rác và đồ cồng kềnh bất hợp pháp 

ở các khu vực lân cận 

_ Việc sử dụng đất ở các khu vực lân 

cận có thể không tốt cho không khí 

ngoài trời, sông, hồ hoặc các loài 

động vật 

_ Vứt rác trên đường hoặc các khu phố 

_ Vứt rác gần các doanh nghiệp 

_ Tiếng ồn làm phiền tôi hàng ngày 

_ Dịch vụ tiện ích kém hoặc quá đắt

23. Vấn đề mà quý vị xếp hạng 1 đã có trong khu phố hoặc cộng đồng của quý vị bao lâu rồi?  

□ Nhiều tuần 

□ Nhiều tháng (tối đa một năm) 

□ Hơn một năm 

□ Hơn hai năm 

24. Vui lòng đánh dấu bất kỳ phương án nào mà quý vị đã thử thực hiện trước đây để giải quyết những 

quan ngại này về khu phố hoặc cộng đồng của quý vị: 

□ Đã tham dự cuộc họp công cộng về 

vấn đề này 

□ Đã liên hệ với phóng viên tin tức địa 

phương 

□ Đã thảo luận với chủ sở hữu bất động 

sản gần đó 

□ Đã báo cáo cho cơ quan thực thi của 

chính quyền địa phương (Cảnh sát, 

Cứu hỏa, hoặc Bộ phận Tuân thủ 

Luật) 

□ Đã báo cáo cho quan chức được bầu 

của địa phương (Thị trưởng, Ủy viên 

Hội đồng hoặc Quan chức Chính 

quyền Thành phố) 

□ Đã báo cáo cho quan chức được bầu 

của tiểu bang (Đại diện Quốc hội, Ủy 

ban Dịch vụ Công cộng, v.v.) 

□ Khác: 

____________________________

25. Loại hình Cư trú  

□ Người thuê nhà có hỗ trợ từ Cơ quan 

Gia cư, HUD hoặc các hỗ trợ khác 

□ Người thuê nhà không có hỗ trợ thanh 

toán 

□ Chủ nhà hiện đang trả một khoản vay 

thế chấp 

□ Chủ  nhà đang không trả khoản vay 

thế chấp 

□ Khác: _______________________ 

Phần dành cho Người thuê nhà

26. Quý vị thường giải quyết những nhu cầu sửa chữa nhỏ như thế nào? 

□ Thuê một nhà thầu hoặc công nhân 

sửa chữa để hoàn thành việc sửa chữa 

□ Thông báo cho chủ nhà của tôi để yêu 

cầu sửa chữa 

□ Tự sửa chữa nếu có thể 



 
 

5 | Trang 
 

 

27. Quý vị đánh giá mức độ hài lòng của mình đối với việc sửa chữa đã được hoàn thành trong căn nhà 

của quý vị như thế nào? 

□ Tuyệt Vời 

□ Rất Tốt 

□ Hài Lòng 

□ Kém 

28. Nếu quý vị đánh giá dịch vụ sửa chữa của mình là kém, vui lòng giải thích lý do chính tại sao: 

 __________________________________________________________________________ 

Phần dành cho Chủ sở hữu nhà

29. Quý vị thường giải quyết những nhu cầu sửa chữa nhỏ như thế nào? 

□ Thuê một nhà thầu hoặc công nhân sửa chữa để hoàn thành việc sửa chữa 

□ Tự sửa chữa nếu có thể 

30. Quý vị thường giải quyết các nhu cầu sửa chữa lớn như thế nào? 

□ Thuê một nhà thầu hoặc công nhân sửa chữa để hoàn thành việc sửa chữa 

□ Tự sửa chữa nếu có thể 

□ Nộp đơn yêu cầu bảo hiểm chi trả cho việc sửa chữa 

Các Câu trả lời Không bắt buộc 

31. Quý vị đã từng có trải nghiệm nào sau đây với chính quyền địa phương chưa? 

□ Đã xin giấy phép xây dựng 

□ Đã xin giấy phép phá dỡ 

□ Đã xin giấy phép điều chỉnh mục đích sử dụng hoặc giấy phép sửa đổi cho mục đích sử dụng đất 

□ Đã bị phạt do không tuân thủ quy tắc của tòa nhà hoặc khu đất 

□ Đã nhận được thông báo về vi phạm quy tắc bảo trì tòa nhà hoặc khu đất 

□ Đã nhận được thông báo trục xuất 

□ Tôi muốn nói chuyện với những người khảo sát về trải nghiệm này 

□ Tôi muốn gửi tên của mình để có cơ hội giành được thẻ quà tặng 

Tên: _______________________________________ 

Số điện thoại: ________________________________ 

Địa chỉ Email: _________________________________ 

Phương thức mà quý vị mong muốn người khảo sát liên hệ với mình: 

□ Email 

□ Gọi điện thoại 

□ Nhắn tin (text) 


