Bảng câu hỏi Worcester Now | Next
Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của quý vị!
Cách thức tham gia: Bảng dự thảo mục tiêu ưu tiên cho kế hoạch toàn thành phố Worcester dài hạn
sau đây đã được xây dựng dựa trên nỗ lực từ chính quyền thành phố và cộng đồng trong suốt năm
2022. Hãy xem ngay bảng dự thảo mục tiêu bên dưới và đóng góp thêm ý kiến của quý vị, về bất cứ
vấn đề nào!
Lưu ý về hình thức: Hãy lưu ý rằng những mục tiêu dự thảo này được mở rộng hoàn toàn có chủ
đích. Mỗi hạng mục sẽ có các khuyến nghị và hành động chi tiết về chính sách được liệt kê ngay bên
dưới trong bản kế hoạch cuối cùng. Đánh giá công khai nhằm tinh chỉnh các đề xuất và hành động
sẽ diễn ra trong thời gian Mở cửa tham quan Dự thảo Kế hoạch vào đầu năm 2023
Giới thiệu: Worcester Now | Next là một quy trình lập kế hoạch trên toàn thành phố kéo dài
18 tháng nhằm tìm hiểu về những vấn đề như nhà ở, cơ hội việc làm, hạ tầng giao thông và di
chuyển, v.v. Bản kế hoạch toàn thành phố cuối cùng sẽ đưa ra một lộ trình phối hợp nhằm cải tổ
và phát triển thành phố trong tương lai, đồng thời lập ra một khung cho các nghiên cứu chi tiết hơn
trong tương lai.

Mục tiêu Nhà ở

Không
ủng hộ

Trung lập

Ủng hộ

Hoàn toàn
Ủng hộ

1 Cải thiện chất lượng nhà ở hiện nay tại Worcester.
2 Tăng cường nguồn cung nhà ở tại Worcester với
nhiều loại nhà ở đa dạng.
3 Duy trì và mở rộng phân khúc nhà giá rẻ.
4 Mở rộng và tạo ra những cơ hội mới cho
việc sở hữu nhà ở.
5 Ưu tiên giải quyết nạn vô gia cư.
Quý vị có nghĩ rằng những Mục tiêu Nhà ở này cần bổ sung gì thêm không? Quý vị có muốn chỉnh
sửa những mục tiêu này? (Hãy chỉ rõ số hiệu của mục tiêu mà quý vị đóng góp ý kiến.)
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Mục tiêu Giao thông và Di chuyển

Không
ủng hộ

Trung lập

Ủng hộ

Hoàn toàn
Ủng hộ

1 Thiết kế lại đường phố nhằm ưu tiên sự an toàn,
thuận tiện và tính bền vững cho tất cả mọi người.
2 Đầu tư vào hệ thống phương tiện công cộng
tại Worcester
3 Tạo nên một khung pháp lý để đạt được sự phát
triển đồng đều theo định hướng giao thông.
4 Mở rộng và tăng cường những phương án giao
thông nội khu.
Quý vị có nghĩ rằng những Mục tiêu Giao thông và Di chuyển này cần bổ sung gì thêm không?
Quý vị có muốn chỉnh sửa những mục tiêu này? (Hãy chỉ rõ số hiệu của mục tiêu mà quý vị đóng
góp ý kiến.)

Mục tiêu Cơ hội Kinh tế

Không
ủng hộ

Trung lập

Ủng hộ

Hoàn toàn
Ủng hộ

1 Hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ lẻ và doanh nghiệp
địa phương.
2 Thiết lập sự cân bằng giữa các ngành hàng giúp
tạo ra cơ hội việc làm với mức thù lao đủ sống cho
tất cả mọi người.
3 Thu hút, hỗ trợ và duy trì lực lượng lao động
đa dạng.
4 Hỗ trợ các nguồn lực phát triển lực lượng lao động
hợp lý và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người.
5 Tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Quý vị có nghĩ rằng những Mục tiêu Cơ hội việc làm này cần bổ sung gì thêm không? Quý vị có
muốn chỉnh sửa những mục tiêu này? (Hãy chỉ rõ số hiệu của mục tiêu mà quý vị đóng góp ý kiến.)
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Mục tiêu Văn hoá & Sáng tạo

Không
ủng hộ

Trung lập

Ủng hộ

Hoàn toàn
Ủng hộ

1 Chào mừng sự đa dạng của Worcester.
2 Nuôi dưỡng nghệ thuật phát triển thịnh vượng và
kinh tế sáng tạo.
3 Hỗ trợ mở rộng và cải thiện hệ thống lương thực
đồng đều tại địa phương.
4 Tạo dựng một thành phố hỗ trợ cho mọi độ tuổi và
năng lực.
5 Hỗ trợ bảo tồn những công trình, khu vực và địa
điểm mang đậm nét đặc trưng của các cộng đồng đa
dạng tại Worcester.
Quý vị có nghĩ rằng những Mục tiêu Văn hoá & Sáng tạo này cần bổ sung gì thêm không? Quý vị có
muốn chỉnh sửa những mục tiêu này? (Hãy chỉ rõ số hiệu của mục tiêu mà quý vị đóng góp ý kiến.)

Mục tiêu Giải trí, Không gian mở và
Môi trường

Không
ủng hộ

Trung lập

Ủng hộ

Hoàn toàn
Ủng hộ

1 Ưu tiên công viên, sân chơi và cây xanh.
2 Đảm bảo tính đồng đều trong việc tiếp cận và lập
kế hoạch đối với toàn bộ các công viên, không gian
mở và cơ sở giải trí tại Worcester.
3 Thiết kế nhằm cải thiện chất lượng nước, tăng
khả năng giữ nước mưa và giảm thiểu hiệu ứng đảo
nhiệt đô thị.
4 Phát triển và duy trì mạng lưới không gian mở liên
kết có thể ra vào bằng đường đi bộ, đạp xe hoặc
phương tiện công cộng.
Quý vị có nghĩ rằng những Mục tiêu Giải trí, Không gian mở và Môi trường này cần bổ sung gì thêm
không? Quý vị có muốn chỉnh sửa những mục tiêu này? (Hãy chỉ rõ số hiệu của mục tiêu mà quý vị
đóng góp ý kiến.)
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Mục tiêu Dịch vụ và Hạ tầng

Không
ủng hộ

Trung lập

Ủng hộ

Hoàn toàn
Ủng hộ

1 Cải thiện các chính sách và chương trình thu gom,
tái chế rác thải.
2 Tăng thêm lựa chọn và cải thiện chất lượng dịch
vụ Internet phủ sóng tại thành phố Worcester.
3 Hiện đại hoá cơ sở hạ tầng cấp nước, thoát nước
và giữ nước mưa của Worcester nhằm đáp ứng nhu
cầu tăng cao và tuân thủ tiêu chuẩn về môi trường.
4 Liên kết các bên nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng
điện tại Worcester.
5 Đạt được hiệu quả năng lượng không phát thải
ròng (net zero) đối với các cơ sở và hoạt động của
Thành phố Worcester.
Quý vị có nghĩ rằng những Mục tiêu Dịch vụ và Hạ tầng này cần bổ sung gì thêm không? Quý vị có
muốn chỉnh sửa những mục tiêu này? (Hãy chỉ rõ số hiệu của mục tiêu mà quý vị đóng góp ý kiến.)

Dữ liệu Nhân khẩu học Không bắt buộc (1/2)
Thông tin nhân khẩu học tự nguyện và ẩn danh sẽ giúp chúng tôi hiểu được những ý kiến đóng góp
đa dạng từ cuộc khảo sát này.
Hãy tích vào tất cả những ô phù hợp ở phía bên phải:
Tôi sống ở Worcester
Tôi làm việc ở Worcester
Tôi đang thuê nhà.
Tôi sở hữu nhà riêng.
Tôi đang là cha/mẹ hoặc người chăm sóc.
Tôi có khuyết tật cơ thể.
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Dữ liệu Nhân khẩu học Không bắt buộc (2/2)
Thông tin nhân khẩu học tự nguyện và ẩn danh sẽ giúp chúng tôi hiểu được những ý kiến đóng góp
đa dạng từ cuộc khảo sát này.
Hãy cho biết tuổi của quý vị:
Dưới 25
26-40
41-60
61 trở lên

Quý vị thuộc chủng tộc/dân tộc nào?
Người Châu Á hoặc Quần đảo Thái Bình Dương
Người Da đen hoặc Mỹ gốc Phi
Người Mỹ hoặc Alaska Bản địa
Người Da trắng hoặc Cáp-ca
Người lai Hai hay Nhiều Chủng tộc
Chủng tộc/dân tộc không được liệt kê tại đây
Khác:
______________________

Cảm ơn quý vị đã đóng góp ý kiến!
Vui lòng truy cập https://now-next.worcesterma.gov để biết thêm thông tin
về Kế hoạch Toàn thành phố Worcester Now | Next, cùng các sự kiện, buổi
trình bày và nhiều nội dung khác!

