Hãy đóng góp Ý kiến của Quý vị - Khảo sát Cộng đồng
Quý vị được mời để giúp phát triển Tầm nhìn Cộng đồng Whitehorse 2040.
Khảo sát này có ba phần:

Hãy Tưởng tượng Whitehorse
trong 20 năm nữa.
Quý vị hi vọng cộng đồng
của chúng ta
sẽ như thế nào,
và chúng ta cần
ưu tiên những gì để đến đó?

■

Nói cho chúng tôi về quý vị

■

Ý tưởng và ưu tiên của quý vị cho tương lai

■

Lời khuyên cho Ban hội thẩm Cộng đồng

Khảo sát này có thể được toàn thành trực tuyến tại
https://oursay.org/whitehorsecitycouncil/communityvision
Đóng các bài nộp vào 5g chiều Thứ sáu ngày
11 tháng 12 năm 2020.
 ể thêm thông tin về tầm nhìn, hãy thăm
Đ
https://oursay.org/whitehorsecitycouncil/communityvision
communityvision@whitehorse.vic.gov.au
9262 6333

HÃY NÓI CHO CHÚNG TÔI VỀ QUÝ VỊ

Điều này giúp chúng tôi chắc rằng chúng tôi nghe từ đa dạng những người ở Whitehorse.
(Xin hãy cung cấp phản hồi cho tất cả câu hỏi trong phần này)
1. Sự kết nối của tôi đến Whitehorse là…
(chọn tất cả những gì phù hợp)

❏ Sống ở Whitehorse
❏ Làm việc ở Whitehorse
❏ Sở hữu/vận hành một doanh nghiệp tại Whitehorse
❏ Học ở Whitehorse
❏ Viếng thăm/chơi ở Whitehorse
2. Tôi nhận dạng như…

❏ Nam
❏ Nữ
❏ Thích tự-nhận dạng hơn:
❏ Thích không nói hơn

4. Quý vị sống ở vùng nào?
5. Quý vị sinh ra ở đâu?
6. Tôi nhận dạng như…(chọn tất cả những gì phù hợp)

❏ Người chăm sóc cho một người có khuyết tật
❏ Người có khuyết tật
❏ Aboriginal hoặc Torres Strait Islander
❏ LGBTI+
❏ Nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh tại nhà
❏ Không lựa chọn nào ở trên
❏ Thích không nói hơn

3. Quý vị bao nhiêu tuổi?

❏ Thích không nói hơn
Hội đồng cam kết tuân theo các điều khoản của pháp luật về sự riêng tư. Điều này có nghĩa rằng Hội đồng tôn trọng sự riêng tư của các cá nhân và tuân theo Luật Bảo vệ Dữ liệu và Sự riêng tư
2014 trong việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, quản lý, điều khoản tiếp cận và loại trừ thông tin. Những người nhận thông tin chủ định là những nhân viên của Hội đồng và các nhà thầu khoán (trong
trường hợp chúng tôi cần chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào với các nhà thầu khoán của chúng tôi) Hội đồng có thể tiết lộ thông tin cho các cơ quan hành pháp, tòa án và các tổ chức khác được
cấp quyền thu thập nó. Để có thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo Chính sách Riêng tư của Hội đồng tại www.whitehorse.vic.gov.au/privacy-statement hoặc lấy môt bản sao tại bất kỳ văn
phòng Hội đồng nào. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào xin hãy liên lạc với chung tôi tại (03) 9262 6333 hoặc gửi thư điện tử cho chúng tôi tại customer.service@whitehorse.vic.gov.au

NHỮNG Ý TƯỞNG VÀ ƯU TIÊN CHO TƯƠNG LAI CỦA QUÝ VỊ
Tầm nhìn Cộng đồng Whitehorse 2040 sẽ phát thảo tương lai mong muốn cho cả Whitehorse, vượt ngoài công việc của
Hội đồng. Nó bao gồm mọi thứ làm nên một cộng đồng: các địa điểm, không gian, con người, các lễ kỷ niệm, hàng xóm,
công việc, học hành, gia đình và bạn bè, sức khỏe, sự an toàn, môi trường và nhiều nữa.
Suy nghĩ về thời gian của quý vị ở Whitehorse – quý vị sống, làm việc, học, thăm viếng hay làm kinh doanh…
7. Những/điều tôi yêu quý hoặc giá trị là…
(xin hãy viết rõ ràng)

9. Vào năm 2040, tôi mong muốn cộng đồng của chúng ta
trông/cảm thấy/ hoặc là…

10. Ưu tiên hàng đầu cho tương lai sẽ là…
8. Điều quan trọng nhất cần thay đổi là…

11. Một từ diễn tả tôi muốn Whitehorse trở thành trong
tương lai là…

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO BAN HỘI THẨM CỘNG ĐỒNG
Một Ban hội thẩm Cộng đồng lên tới 50 thành viên cộng đồng của Whitehorse sẽ được thành lập để xem xét, phân tích
và cân nhắc phản hồi của cộng đồng, các trình bày từ các chuyên gia và nghiên cứu trước khi soạn thảo tầm nhìn.
12. Nếu quý vị có hai phút với các thành viên Hội thẩm, quý vị sẽ đưa ra lời khuyên quan trọng nào cho họ để xem xét khi
phát triển tầm nhìn?

ĐỂ NỘP LẠI KHẢO SÁT CỦA QUÝ VỊ
Cám ơn ý kiến của quý vị.

13. Nếu quý vị muốn nhận thông tin về Tầm nhìn Cộng đồng
2040 của Whitehorse, xin hãy cung cấp chi tiết liên lạc của
quý vị ở dưới: (hãy viết rõ ràng)
Tên:
Thư điện tử:

Hãy dùng bao thư Người nhận Trả phí được cung cấp (hoặc
yêu cầu một cái bằng cách gọi 9262 6333 hoặc gửi thư điện
tử communityvision@whitehorse.vic.gov.au)
Cách khác, sử dụng bao thư riêng của quý vị và gửi cho tư
vấn viên độc lập của chúng tôi tại:
Whitehorse 2040 Community Vision
C/O Activate Consulting
Reply Paid 91822
PO Box 284
MENTONE VIC 3194

