
                                         Sinh hoạt Cộng Đồng: ___________________________________ 
          Bản Khảo Sát Đánh giá Phục Vụ tại Trung Tâm Cao Niên  

Tháng ngày: _______________ 

Hãy suy nghĩ về cuộc sống của Bạn kể từ khi  bắt đầu tham dự vào Trung Tâm Cao Niên South Park . 
Dưới đây là một số cách thức mà Trung Tâm Cao Niên có thể làm nên một khác biệt. Hãy đặt một dấu 
kiểm vào ô phù hợp nhất với câu trả lời của Bạn . 

Từ khi tôi đến Trung Tâm Cao Niên, tôi...... 

Phần 
lớn 
thời 
gian 

Thỉnh 
thoảng 

Hầu như 
không 

bao giờ 

Không phù 
hợp 

1.  Làm công việc tình nguyện nhiều hơn     

2.  Gặp gỡ bạn bè thường xuyên hơn / kết 
bạn mới 

    

3.  Chăm sóc sức khỏe của tôi tốt hơn     

4.  Ăn các bữa ăn tốt hơn cho tôi     

5.  Có nhiều năng lực hơn     

6.  Cảm thấy hạnh phúc hơn hoặc hài lòng 
hơn với cuộc sống của tôi 

    

7.  Có một cái gì đó để trông đợi từng ngày     

8. Biết được nơi để hỏi nếu tôi cần một dịch 
vụ như đến bác sĩ hay một phụ tá 

    

9.  Cảm thấy có thể sống độc lập hơn     

10. Cảm thấy rằng Trung Tâm Cao Niên đã có 
tác động tích cực đến cuộc sống của tôi 

    

11.Học hỏi những điều mới     

12. Đã học được về các dịch vụ và quyền lợi     

13. Vận động cơ thể nhiều hơn     

14. Muốn giới thiệu Trung Tâm Cao Niên cho 
một người bạn hoặc thành viên gia đình 

    

 

 



Tôi đã tham gia vào các hoạt động sau đây tại Trung Tâm Cao Niên    
______________________________________________________________________________ 

Hãy cho chúng tôi biết tham gia vào Trung Tâm Cao Niên đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế 
nào. 
______________________________________________________________________________ 

 

Bản Khảo Sát Đánh giá Phục Vụ tại Trung Tâm Cao Niên  

 

Chủng tộc / Dân tộc (chọn một hoặc nhiều, phần thích hợp) 

 Mỹ Da Đỏ hoặc gốc Alaska  Tây Ban Nha / Nam Mỹ 
 Châu Á, Mỹ-gốc Á   Da trắng / Caucasian 
 Đen, châu Phi, hay Mỹ gốc Phi  Gốc dân khác 
 Bản địa Hawaii hoặc Đảo Thái Bình Dương  Không biết 

 

 

Mã vùng của bạn là gì?  ____________ 

 

Lợi tức 
Chọn các cột đúng với số lượng người trong gia đình, và phạm vi thu nhập của bạn dựa trên 
tổng thu nhập năm qua. 

Chọn 
một 

1 người 2 người 3 người 4 người 

1  
 

$0 to $18,550 $0 to $21,200 $0 to $23,850 $0 to $26,450 

2  
 

$18,551 to $30,900 $21,201 to $35,300 $23,851 to $39,700 $26,451 to $44,100 

3  
 

$30,901 to $44,750 $35,301 to $51,150 $39,701 to $57,550 $44,101 to $63,900 

4  
 

$44,751 hoặc nhiều 
hơn 

$51,551 hoặc nhiều 
hơn 

$57,551 hoặc nhiều 
hơn 

$63,901 hoặc nhiều 
hơn 

 

 


