Πείτε τη γνώμη σας – Κοινοτική Έρευνα
Σας προσκαλούμε να βοηθήσετε την ανάπτυξη της Κοινοτικής Όρασης του Whitehorse για το 2040.
Αυτή η έρευνα έχει τρία τμήματα:

Φανταστείτε το Whitehorse
σε 20 χρόνια.
Πώς ελπίζετε ότι θα είναι η
κοινότητά μας και σε τι
χρειαζόμαστε να δώσουμε
προτεραιότητα για να φτάσουμε εκεί;

■

Πείτε μας για σας

■

Τις ιδέες σας και τις προτεραιότητές σας για το μέλλον

■

Συμβουλή για την επιτροπή της Κοινότητας

Αυτή η έρευνα μπορεί επίσης να ολοκληρωθεί στο διαδίκτυο
στο https://oursay.org/whitehorsecitycouncil/communityvision
Η προθεσμία είναι Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 5 μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την
όραση, παρακαλούμε επισκεφθείτε
https://oursay.org/whitehorsecitycouncil/communityvision
communityvision@whitehorse.vic.gov.au
9262 6333

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΑΣ

Αυτό μας βοηθά να βεβαιωθούμε ότι ακούμε από ένα διαφορετικό φάσμα ανθρώπων στο Whitehorse.
(Παρακαλούμε απαντήστε όλες τις ερωτήσεις σε αυτό το τμήμα)
1. Η σύνδεσή μου με το Whitehorse είναι…

(σημειώστε όλα που έχουν σχέση)

❏ Μένω στο Whitehorse
❏ Δουλεύω στο Whitehorse
❏ Είμαι ιδιοκτήτης/λειτουργώ επιχείρηση στο Whitehorse
❏ Σπουδάζω στο Whitehorse
❏ Επισκέπτομαι/παίζω στο Whitehorse
2. Είμαι…

❏ Άνδρας
❏ Γυναίκα
❏ Προτιμώ να μην αυτό-καθορίζομαι
❏ Προτιμώ να μην πω

4. Σε ποιο προάστιο μένετε;
5. Σε ποια χώρα γεννηθήκατε;
6. Είμαι… (σημειώστε όλα που έχουν σχέση)

❏ Φροντιστής ατόμου με ανικανότητα
❏ Άτομο με ανικανότητα
❏ Αυτόχθονας ή από τα νησιά Torres Strait
❏ Ομοφυλόφιλος, Αμφιφυλόφιλος, Τρανσεξουαλικός
❏ Μιλάω μία άλλη γλώσσα εκτός από Αγγλικά στο
σπίτι

❏ Κανένα από τα παραπάνω
❏ Προτιμώ να μην πω

3. Ποια είναι η ηλικία σας;

❏ Προτιμώ να μην πω
Το Συμβούλιο δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τις προβλέψεις του νόμου περί της ιδιωτικότητας. Αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο σέβεται την ιδιωτικότητα των ατόμων και συμμορφώνεται με την
πράξη του νόμου για την ιδιωτικότητα και τη προστασία προσωπικών δεδομένων του 2014 όσον αφορά την συλλογή, χρήση, αποθήκευση, διαχείριση, πρόσβαση και διάθεση των πληροφοριών.
Οι παραλήπτες των πληροφοριών είναι υπάλληλοι του δημαρχείου και εξουσιοδοτημένοι εξωτερικοί συνεργάτες (σε περίπτωση που χρειαστεί να μοιραστούμε προσωπικές πληροφορίες με τους
εξωτερικούς συνεργάτες μας). Το Συμβούλιο ίσως παραχωρήσει πληροφορίες σε υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου, δικαστήρια και άλλους οργανισμούς εξουσιοδοτημένους να τις συλλέξουν. Για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποταθείτε στην πολιτική του συμβουλίου για την ιδιωτικότητα στο www.whitehorse.vic.gov.au/privacy-statement ή πάρτε ένα αντίγραφο από τα γραφεία
του δημαρχείου. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο (03) 9262 6333 ή στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο customer.service@whitehorse.vic.gov.au

ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η κοινοτική όραση Whitehorse 2040 θα περιγράψει το επιθυμητό μέλλον για όλο το Whitehorse πέρα από τη δουλειά
του συμβουλίου. Περιλαμβάνει οτιδήποτε κάνει μια κοινότητα: τόπους, χώρους, ανθρώπους, πανηγυρισμούς, δουλειές,
σπουδή, οικογένεια και φίλους, υγεία, ασφάλεια, το περιβάλλον και ακόμα περισσότερα.
Σκεπτόμενοι το χρόνο σας στο Whitehorse – είτε ζείτε, δουλεύετε, σπουδάζετε, επισκέπτεστε ή έχετε επιχειρήσεις…
7. Αυτό/ά που αγαπώ ή εκτιμώ είναι… (παρακαλούμε

γράψτε ξεκάθαρα)

9. Το 2040, θα ήθελα η κοινότητά μας να μοιάζει, να
νιώθει, να είναι…

10. Η κύρια προτεραιότητα για το μέλλον θα πρέπει να
είναι…
8. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να αλλάξει
είναι…

11. Η μία λέξη που περιγράφει πως θέλω το Whitehorse
να είναι στο μέλλον είναι..

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μία κοινοτική επιτροπή με 50 περίπου μέλη της κοινότητας του Whitehorse έχει διαμορφωθεί για να αναθεωρήσει,
αναλύσει και να αποφασίσει όσον αφορά τα σχόλια της κοινότητας, παρουσιάσεις από ειδικούς και έρευνα, προτού να
δημιουργήσει την όραση.
12. Αν είχατε δύο λεπτά με τα μέλη της επιτροπής ποια σημαντική συμβουλή θα τους δίνατε για να σκεφθούν όταν

σχεδιάζουν την όραση;

ΠΩΣ ΝΑ ΣΤΕΊΛΕΤΕ ΠΊΣΩ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ
Σας ευχαριστούμε για τις ιδέες σας.
13. Αν θέλετε να παραμείνετε ενημερωμένοι μέσω

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όσον αφορά την Κοινοτική
Όραση Whitehorse 2040, παρακαλούμε αφήστε μας τα
στοιχεία σας παρακάτω: (παρακαλούμε γράψτε ξεκάθαρα)
Ονοματεπώνυμο:
Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Χρησιμοποιείστε το φάκελο επιστροφής (ή ζητήστε έναν
τηλεφωνώντας στο 9262 6333 ή στέλνοντας ηλεκτρονικό
μήνυμα στο communityvision@whitehorse.vic.gov.au)
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το δικό σας φάκελο και να
τον ταχυδρομήσετε στον ανεξάρτητο σύμβουλό μας στο:
Whitehorse 2040 Community Vision
C/O Activate Consulting
Reply Paid 91822
PO Box 284
MENTONE VIC 3194

