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Chương trình này được tài trợ một phần bởi Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Marin . Bằng cách trả lời 

những câu hỏi sau đây, quý vị sẽ cung cấp thông tin để lập kế hoạch tương lai cho các chương trình và dịch vụ 

cho người cao niên và những người chăm sóc trong gia đình ở Quận Marin. Điều quan trọng là chúng tôi được 

nghe ý kiến  của quý vị. Những thông tin quý vị cung cấp sẽ được giữ bí mật.  

 

Thị xã cư ngụ:              Tuổi:      Lợi tức/tháng:        Số bữa ăn nhận/tuần:        

 

 

1. Trong tháng vừa qua, chất lượng toàn bộ của các bữa ăn mà bạn nhận được ra sao? (đánh dấu một) 

   Xuất sắc   Ngon   Tạm   Dở    Rất dở 

 

Vui lòng viết ra nhận xét hoặc than phiền cụ thể:        

 

2. Toàn bộ, khẩu phần là (đánh dấu một):   Rộng rãi   Đầy đủ   Không đầy đủ 

 

Nếu “Không đầy đủ,” xin cho thí dụ:          

 

3. Liệt kê các món ưa chuộng của quý vị được chương trình bữa ăn phục vụ:        

 

4. Liệt kê các món mà quý vị không thích:           

 

5. Liệt kê các món mà quý vị muốn thêm vào thực đơn hoặc được phục vụ thường xuyên hơn:                                                                                                                                              

 

6. Người giao bữa ăn có lễ phép và hữu ích không? (đánh dấu một) 

  Luôn luôn     Đôi khi     Cần cải thiện 

 

7. Nói chung thì quý vị có hài lòng với chương trình bữa ăn? 

  Rất Hài lòng     Phần nào Hài lòng      Hoàn toàn Không Hài lòng 

 

8. Nói chung, sức khỏe và sự hạnh phúc của quý vị có cải thiện do kết quả của chương trình bữa ăn hay 

không? 

  Cải thiện Đáng kể    Phần nào Cải thiện    Không Thay đổi 

 

9. Tôi nhận thấy số tiền $3.50 đề nghị đóng góp cho mỗi bữa ăn là: 

  Quá cao     Vừa phải     Quá thấp 

 

10. Quý vị nghĩ là đề nghị đóng góp phù hợp cho mỗi bữa ăn là bao nhiêu? $_________ 

 

11. Việc giao bữa ăn đến nhà có giúp cho quý vị được tự lập hay không?  ____Có ____Không 

 

Phần II: Các Câu hỏi để Lập Kế hoạch Chương trình 

 

12. Quý vị đã tham gia vào chương trình Giao Bữa ăn đến Nhà bao lâu rồi? 

  Ít hơn 1 năm       1 đến 2 năm       2 đến 3 năm   3 năm hoặc hơn 

 
Lật mặt sau để sang trang 
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13. Làm thế nào để quý vị biết đến chương trình Giao Bữa ăn đến Nhà? Đánh dấu tất cả áp dụng. 

  Trung tâm Cộng đồng/Cao niên    Thư Tin tức (nói rõ):     

  Bạn/Người Quen/Truyền miệng    Nhà Cung cấp Dịch vụ 

  Thân nhân       Nhân viên Xã hội/Phụ trách Hồ sơ 

  Báo Marin Independent Journal    Thông báo hoặc truyền đơn  

 Khác (nói rõ):           

 

14. Quý vị sẽ làm gì nếu chương trình Giao Bữa ăn đến Nhà không có sẵn cho quý vị? 

              

 

15. Quý vị có sẽ sử dụng chương trình Giao Bữa ăn đến Nhà này nữa trong tương lai hay không? 

  Có    Không    Không chắc 

 

16. Khả năng quý vị giới thiệu chương trình Giao Bữa ăn đến Nhà cho một thân nhân, hàng xóm hoặc người 

bạn? 

 Rất có thể   Phần nào có thể   Hoàn toàn không có thể  

 

17. Xin cho biết lý do nếu có khả năng là quý vị không giới thiệu chương trình hoặc dịch vụ này cho người 

khác. Xin vui lòng giải thích:            

           

 

18. Xin cho biết mức độ thỏa thuận của quý vị với các câu hỏi sau. Khoanh tròn mức độ thỏa thuận của quý vị 

cho mỗi câu hỏi. 

 

Câu hỏi    Rất                                  Không         Rất Không  

Đồng ý           Đồng ý        Đồng ý            Đồng ý 

Chương trình  Giao Bữa ăn đến Nhà đã đáp ứng những 

kỳ vọng của tôi. 

      4                  3                 2                   1 

Chương trình  Giao Bữa ăn đến Nhà đã đáp ứng những 

nhu cầu của tôi. 

      4                  3                 2                   1 

Chương trình  Giao Bữa ăn đến Nhà cung cấp các dịch 

vụ có chất lượng cao. 

      4                  3                 2                   1 

Chương trình Giao Bữa ăn đến Nhà đã phù hợp về văn 

hóa. 

      4                  3                 2                   1 

 Chương trình Giao Bữa ăn đến Nhà dễ tiếp cận.       4                  3                 2                   1 

 

19. Theo ý kiến của quý vị thì phần tốt nhất của chương trình này là gì?      

 

20. Chúng tôi có thể cải thiện những gì để làm cho chương trình này thành công hơn nữa?     

 

21. Có những dịch vụ nào khác mà quý vị có thể cần vào lúc này nhưng hiện không nhận được? 

              

Cảm ơn quý vị đã hoàn thành bảng câu hỏi này! 

  


