Thriving in Place
Khảo sát đánh giá nhu cầu về công nghệ của cộng đồng
Phone-Based Technology Survey
Đối với các nhà cung cấp dịch vụ hoặc tình nguyện viên.
Vui lòng sử dụng tập lệnh này để quản lý các cuộc khảo sát Dựa trên điện thoại.
Các câu trả lời khảo sát có thể được nhập vào liên kết SurveyMonkey sau:
https://www.surveymonkey.com/r/technologyneeds_Vietnamese
Tôi đang gọi để chào từ __________________. Nếu bạn có thời gian, tôi muốn
hỏi bạn một số câu hỏi về nhu cầu công nghệ của bạn vì San Francisco hy vọng
sẽ kết nối mọi người với công nghệ bằng cách cung cấp quyền truy cập vào
Internet và các thiết bị trong tương lai.
Thriving in Place đang thực hiện cuộc khảo sát Đánh giá nhu cầu của cộng đồng
trên toàn thành phố để hiểu rõ các rào cản cũng như nhu cầu về công nghệ của
người khuyết tật và người lớn tuổi (từ 60 tuổi trở lên) ở San Francisco trong bối
cảnh dịch bệnh COVID-19. Thriving in Place sẽ chia sẻ kết quả nghiên cứu với
Department of Disability and Aging Services (Sở Dịch vụ dành cho người khuyết
tật và người cao tuổi – DAS) và Mayor’s Office on Disability (Văn phòng hỗ trợ
người khuyết tật của Thị trưởng – MOD) như một nỗ lực ứng phó với COVID-19
ở San Francisco.
Xin lưu ý rằng cuộc khảo sát này là hoàn toàn tự nguyện và tất cả thông tin bạn
cung cấp sẽ được giữ bí mật. Bạn có thể bỏ qua những câu hỏi bạn không muốn
trả lời.
Khảo sát này sẽ mất khoảng 15 phút để hoàn thành.
Vào cuối cuộc khảo sát này, chúng tôi sẽ mời bạn chia sẻ thông tin liên hệ của
mình nếu bạn muốn tham gia để giành được Thẻ quà tặng trị giá 50 đô la. Bạn

cũng có thể chia sẻ thông tin liên hệ của mình nếu Bạn muốn được xem xét vào
Nhóm Tiêu điểm trả phí.
Để biết thêm thông tin về Thriving in Place và dự án Đánh giá nhu cầu về công
nghệ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ DigitalEquity@tipsf.org hoặc gọi
tới số 415-593-8129 hoặc truy cập trang web www.tipsf.org/digital-equity

