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Thành Phố San Francisco đang tiến hành một khảo sát toàn thành phố để hiểu về những rào cản và nhu cầu công 
nghệ của cư dân SF bị khuyết tật và người cao niên (từ 60 tuổi trở lên) trong suốt đại dịch COVID-19.

Dự án này được Thriving in Place dẫn dắt và sẽ được chia sẻ với Department of Disability and Aging Services (Sở 
Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi, DAS) và Mayor’s Office on Disability (Văn Phòng Phụ Trách Khuyết 
Tật của Thị Trưởng, MOD) như một phần của hoạt động Ứng Phó với COVID-19 tại Thành Phố San Francisco.

Các câu trả lời khảo sát này sẽ cung cấp thông tin về phương pháp tiếp cận của Thành Phố trong việc mở rộng 
truy cập Internet, thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật số cần thiết để cư dân nhận thông tin về dịch vụ, thực hiện thăm khám 
y tế trực tuyến, giữ liên lạc với gia đình và bạn bè, cũng như tham gia vào các hoạt động xã hội trong suốt đại dịch 
COVID-19.

Nếu quý vị là người khuyết tật, người cao niên (trên 60 tuổi), thanh niên ở độ tuổi chuyển tiếp (18-24 tuổi), cựu 
chiến binh, người gặp phải tình trạng vô gia cư hoặc phụ huynh có con bị khuyết tật, chúng tôi muốn lắng nghe từ 
quý vị!

Quý vị có câu hỏi? Quý vị muốn yêu cầu khảo sát dạng bản in bằng nhiều ngôn ngữ hoặc khảo sát 
bằng chữ nổi braille? Hãy liên hệ với chúng tôi tại:   DigitalEquity@tipsf.org, gọi số 415-593-8129 

hoặc truy cập www.tipsf.org/digital-equity
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