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1. Quý vị bao nhiêu tuổi?   _____________________________________ ☐ Từ chối nói tuổi 
(Xin viết số tuổi ở đây, ví dụ 65) 

2. Quý vị sống tại thành phố nào?

☐ Alameda 

☐ Albany 

☐ Ashland 

☐ Berkeley 

☐ Castro Valley 

☐ Cherryland 

☐ Dublin 

☐ Emeryville 

☐ Fairview 

☐ Fremont 

☐ Hayward 

☐ Livermore 

☐ Newark 

☐ Oakland 

☐ Piedmont 

☐ Pleasanton 

☐ San Leandro 

☐ San Lorenzo 

☐ Sunol 

☐ Union City 

☐ Nơi khác 
________________  
(Nếu không ở trong Quận 
Alameda, xin đừng điền tờ 
thăm dò ý kiến này)

 

 

  

Alameda County  

Area Agency on Aging 

Xin chỉ điền tờ thăm dò ý kiến này nếu 
quý vị sống trong Quận Alameda và từ 

55 tuổi trở lên. 

Cảm ơn quý vị   

Xin vui lòng điền tờ thăm dò ý kiến chỉ 

mất từ 10-15 phút này giúp chúng tôi 

tìm hiểu xem làm cách nào để Quận 

Alameda có thể là một nơi chốn tốt hơn 

cho người lớn tuổi sinh sống. Tất cả mọi 

thông tin quý vị cung cấp sẽ không bị 

chia sẻ với người khác. 
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CÁC NGUỒN HỖ TRỢ VÀ DỊCH VỤ HIỆN CÓ  

3. Từng câu sau đây đều muốn biết xem - theo cá nhân quý vị - quý vị có tin rằng các nguồn 
hỗ trợ và dịch vụ này có luôn sẵn sàng phục vụ quý vị không. Xin trả lời bằng cách đánh 
“Có”, “Không” hay “Tôi không biết”  
 

“Nguồn hỗ trợ và dịch vụ này luôn sẵn sàng với tôi.” Có Không  Tôi 
không 

biết 

Những nơi để giao lưu luôn chào đón quý vị (ví dụ các trung tâm cộng 
đồng, các tổ chức cộng đồng hay tôn giáo) 

☐ ☐ ☐ 

Những nơi để giao lưu vừa túi tiền quý vị  ☐ ☐ ☐ 

Các hoạt động thể dục thể thao thích hợp với quý vị  ☐ ☐ ☐ 

Những cơ hội miễn phí hay hợp túi tiền để quý vị học tập (ví dụ như 
máy vi tính, mạng (internet), y tế, chính trị) 

☐ ☐ ☐ 

Cơ hội về việc làm cho người trong độ tuổi quý vị ☐ ☐ ☐ 

Cơ hội để quý vị làm thiện nguyện trong cộng đồng  ☐ ☐ ☐ 

Cơ hội để quý vị tham gia trong các quyết định tại địa phương hay 
trong cộng đồng (ví dụ như trong các sự kiện và cuộc họp chính trị, 
trong các tiền sảnh dưới phố,  tại các ủy ban) 

☐ ☐ ☐ 

Thông tin về tin tức và các sự kiện bằng ngôn ngữ quý vị hiểu đuợc  ☐ ☐ ☐ 

Một máy tính quý vị thấy thoải mái khi sử dụng  ☐ ☐ ☐ 

Một nguồn đáng tin cậy để đến khi quý vị cần tới (ví dụ chăm sóc y tế, 
thực phẩm, đi quá giang đâu đó) 

☐ ☐ ☐ 

Một nguồn đáng tin cậy để đến khi quý vị không thể hiểu (ví dụ điền 
đơn, hiểu các yêu cầu nào đó) 

☐ ☐ ☐ 

Các dịch vụ y tế phù hợp với văn hóa và bằng ngôn ngữ quý vị hiểu 
được (ví dụ chăm sóc từ bác sĩ gia đình, chăm sóc đặc biệt) 

☐ ☐ ☐ 

Các dịch vụ y tế về mặt tinh thần phù hợp với văn hóa và bằng ngôn 
ngữ quý vị hiểu được (ví dụ bị trầm cảm, bồn chồn xốt ruột) 

☐ ☐ ☐ 

Rau quả trái cây tươi vừa túi tiền quý vị ☐ ☐ ☐ 

Những nguồn hỗ trợ giúp quý vị thấy an toàn trong cộng đồng (ví dụ 
các mạng lưới quan sát trong cộng đồng, hay với sự hiện diện của 
cảnh sát) 

☐ ☐ ☐ 

Lối đi được giữ gìn sạch sẽ và bảo trì tốt để quý vị đi bộ  ☐ ☐ ☐ 

Đường phố và các giao lộ an toàn, và được thắp đèn rực sáng  ☐ ☐ ☐ 

Một phương tiện giao thông vừa túi tiền quý vị  ☐ ☐ ☐ 
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Một phương tiện giao thông dễ sử dụng cho quý vị  ☐ ☐ ☐ 

Nhà ở vừa túi tiền  ☐ ☐ ☐ 

Nhà ở phù hợp nhu cầu quý vị  ☐ ☐ ☐ 

NHỮNG ƯU TƯ VỀ TUỔI TÁC  

4. Hiện quý vị đang lo lắng ra sao về từng câu ở dưới? Xin đánh vào để cho biết quý vị lo 
lắng ra sao trên tỷ lệ từ 1 tới 5 (1 = Không Lo Lắng Gì Hết và 5 = Rất Lo) 

 
“Mức lo lắng của tôi về vấn đề này là …” Không Lo  

 

1 

 
 

2 

Hơi Lo 
 

3 

 
 
 

4 

Rất Lo  
 

5 

Được đánh giá cao qua những đóng góp trong quá 
khứ và hiện tại trong cộng đồng quý vị  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Được hội ý trong các quyết định ảnh hưởng tới lối 
sống quý vị  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Khả năng trở thành một nhân viên chăm sóc cho 
người khác  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Khả năng hỗ trợ tài chánh cho con nhỏ trong đời sống 
quý vị  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Có khả năng nấu đồ ăn lành mạnh, dinh dưỡng  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Té ngã (nguy cơ té ngã) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Có khả năng ở nhà vừa túi tiền khi lớn tuổi  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Có khả năng ở nhà đang ở hiện nay khi lớn tuổi  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Có khả năng bảo trì nhà ở của quý vị  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Có đủ thu nhập để đáp ứng mọi nhu cầu căn bản của 
quý vị (ví dụ thực phẩm, chăm sóc y tế, nhà ở, v.v.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Có đủ thu nhập để dành dụm và lập kế hoạch cho 
tương lai  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (ví 
dụ bác sĩ) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Được an toàn và bảo vệ mình khỏi sự ngược đãi  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Lẫn lộn hay mất trí nhớ xảy ra thường xuyên hơn hay 
tệ hại hơn  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Thấy bồn chồn hay căng thẳng  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bị cách ly khỏi những người khác  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

5. Một số ưu tư của quý vị cho tương lai là gì? ______________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

6. a. Quý vị có phải là một thiện nguyện viên năng động trong cộng đồng của quý vị không?  

 ☐ Có                ☐ Không 
b. Quý vị có thích làm việc thiện nguyện không?    

  ☐ Có                ☐ Không 

THÊM MỘT CHÚT VỀ QUÝ VỊ … 
 

7. Số mã vùng quý vị là: _____________________________________________ 
(Xin viết mã vùng quý vị ở đây, ví dụ 94605) 
 

8.  a. Quý vị có phải là cựu chiến binh không?    ☐ Có  ☐ Không  

b. Quý vị có phải là nguời nhà của cựu chiến binh không?  ☐ Có  ☐ Không
 

9. Quý vị có nguồn gốc người Tây Ban Nha không?  ☐ Có  ☐ Không 
10.  Chủng tộc quý vị là gì? 

☐ Thổ Dân Mỹ hay Thổ Dân Alaska  ☐ Á Châu hay Đảo Thái Bình Dương    

☐ Da Đen  ☐ Da Trắng   ☐ Từ chối cho biết chủng tộc 
 
11. Ngôn ngữ chính của quý vị là: _______________________________________________ 
 

12. Quý vị là: ☐ Nam ☐ Nữ  ☐ Chuyển Giới ☐Giới Tính Khác ________________ 

13. Quý vị là: ☐ Giới Tính Bình Thường  ☐Bóng Lại Cái  ☐ Lưỡng Tính ☐ Giới Tính Khác ____ 
 
14. Hiện quý vị đang sống với ai? Xin đánh vào tất cả phần ứng dụng.  

☐ Không với ai hết (Một mình) 

☐ Vợ Chồng/Người quan trọng khác 

☐ Cha mẹ 

☐ Con cái 

☐ Đại gia đình 

☐ Bạn/Người Quen 

☐ Người Khác ___________________

 

15. Hiện quý vị đang ở trong dạng nhà nào?  

☐ Nhà Bình Thường 

☐ Căn Hộ (Condominium)/Căn Hộ Riêng 
Biệt (Townhouse) 

☐ Chung Cư 

☐ Nhà Di Động/Nhà Xe 

☐ Khách Sạn/ Nhà Tiếp Tân 

☐ Tiếp Nhận và Chăm Sóc/Nhà Nuôi 
Dưỡng Người Già và Tàn Tật  

☐ Nhà Dưỡng Lão Chuyên Môn  

☐ Cộng Đồng Hưu Trí Độc Lập  

☐ Không Nơi Cư Trú 

☐ Share Phòng 



TỜ THĂM DÒ Ý KIẾN CHO NGƯỜI LỚN TUỔI QUẬN ALAMEDA, 2015   

2015 Alameda County Survey for Older Adults | Page 5 of 6 

☐ Nơi Cư Trú Khác: _______________
 

16. Có ai là nhân viên chăm sóc trong đời sống của quý vị không? (Nếu có, xin đánh vào tất 
cả phần ứng dụng.) 

☐ Không, tôi không có người chăm sóc  

☐ Gia Đình/Người Quen 

☐ Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS) 

☐ Nhân Viên Chăm Sóc Trả Lương Riêng 
 

17. Quý vị có phải là một nhân viên chăm sóc cho ai khác không? 

☐ Không   

☐ Có, cho người dưới 18 tuổi   

☐ Có, cho người tuổi từ 19-54   

☐ Có, cho người trên 55 tuổi
 
18. Phương tiện giao thông quý vị sử dụng là… (Xin đánh vào tất cả phần ứng dụng) 

☐ Quý vị tự lái  

☐ Thân nhân chở quý vị  

☐ Bạn bè chở quý vị  

☐ Giao thông công cộng 

☐ Xe taxi 

☐ Para-Transit 

☐ Chương trình tài xế thiện nguyện  

☐ Xe đạp 

☐ Đi bộ 

☐ Phương tiện khác: ______________ 
  

19. Quý vị mô tả hoàn cảnh việc làm hiện nay của quý vị ra sao?  

☐ Làm toàn thời gian  

☐ Làm bán thời gian  

☐ Về hưu 

☐ Thất nghiệp – Không 
tìm việc 

☐ Thất nghiệp – Đang 
tìm việc 

 

20. Quý vị có trải qua bất cứ giới hạn nào sau đây với hoạt động hàng ngày của quý vị 

không? Xin đánh vào tất cả phần nào ứng dụng. ☐ Thính Giác   ☐ Thị Giác   ☐ Vận Động   

☐ Mất Trí Nhớ   ☐ Giới Hạn Khác _____________ 
 

21. Quý vị có trải qua bất cứ vấn đề sức khỏe nào sau đây không? Xin đánh vào tất cả phần 
nào ứng dụng.  

☐ Ung Thư     ☐ Tiểu Đường     ☐ Bệnh Tim     ☐ Tai Biến      ☐ Thấp Khớp     ☐ Béo Phì     

☐ Suyễn         ☐ Bệnh Khác ______________________________ 
 

22. Quý vị có bất cứ giấy tờ hoạch định nào cho tương lai không? Xin đánh vào tất cả phần 
nào ứng dụng . 

☐ Di Chúc 

☐ Tờ Ủy Quyền 

☐ Chỉ Thị Trước Về Chăm Sóc Y Tế  

☐ Kế Hoạch Chôn Cất  

☐ Bảo Hiểm Chăm Sóc Dài Hạn  

☐ Không
 

23. Tổng thu nhập ước tính hàng năm của quý vị là bao nhiêu, chỉ dành cho các mục đích 
thống kê? 
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☐ $0 - $11,770 

☐ $11,771 - $17,500 

☐ $17,501 - $26,000 

☐ $26,001 - $35,000 

☐ $35,001 - $45,000 

☐ $45,001 - $60,000 

☐ $60,001 - $85,000 

☐ $85,000 trở lên

24. Làm sao quý vị đã nghe được về việc thăm dò ý kiến này? 

☐ Email  ☐ Mạng  ☐ Thư  ☐ Trung Tâm Cao Niên  ☐Cơ Quan Vô Vụ Lợi  ☐ Cơ Quan Căn Cứ 

Vào Niềm Tin ☐ Cách Khác _______________________________ 
 

Còn điều gì khác quý vị muốn chia sẻ nữa không? ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian ra chia sẻ các ý tưởng của quý vị với chúng tôi!  Xin gởi tới 
Sandra Braxton, 6955 Foothill Boulevard, Suite 300, Oakland, CA  94605.  Để tìm hiểu thêm, xin 
vào mạng của Alameda County Area Agency on Aging Planning tại kết nối này: 
http://goo.gl/G6Tt7M 

http://goo.gl/G6Tt7M

