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Hướng Dẫn Cách Đánh Dấu 
• Tất cả các câu hỏi chỉ liên quan đến công việc hiện tại. 
• Dùng bút chì số 2.  
• Tô đậm kín vòng tròn. 
• Tấy sạch bất cứ câu nào quý vị muốn đổi. 
• Không đánh dấu nào khác trên mẫu này. 
 
1. Lựa chọn nào sau đây mô tả đúng nhất tình trạng làm 

việc của quý vị? 

o Toàn thời gian (35 giờ hoặc nhiều hơn mỗi tuần) 
o Bán thời gian (20 đến 34 giờ mỗi tuần) 
o Bán thời gian (dưới 20 giờ mỗi tuần) 

 
2. Quý vị bắt đầu làm việc trong khoảng từ 6:00 sáng đến 

9:00 sáng vào những ngày nào? (Đánh dấu tất cả những 
ngày thích hợp) 
o Thứ hai 
o Thứ ba 
o Thứ tư 
o Thứ năm 
o Thứ sáu  
o Thứ bảy 
o Chủ nhật 
o Không có ngày nào 

 
3. MỘT CHIỀU, quý vị đi bao nhiêu dặm từ nhà đến địa 

điểm làm việc thông thường của quý vị? 
• Đừng dùng khoảng cáchđi và về và khoảng cách hàng tuần 
• Bao gồm cả số dặm cho việc lặt vặt và những điểm dừng thực hiện 

hàng ngày trên đường đến chỗ làm việc 
• Nếu quý vị làm việc từ xa ̣(telework), ghi lại số dặm từ nhà của bạn đến 

chỗ làm viêc đó 
• Làm tròn khoảng cách đi lại đến số dặm gần nhất 
• Viết số dặm vào trong hộp và điền vào các vòng tròn tương ứng 
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4. Tuần vừa qua, quý vị dùng phương tiện nào để ĐI ĐẾN 

chỗ làm mỗi ngày? 
• Nếu anh/chị dùng nhiều hơn một phương tiện, hãy tô phương tiện nào 

quý vị dùng để đi KHOẢNG CÁCH DÀI NHẤT. 
• Chỉ tô MỘT phương tiện cho mỗi ngày. 
• Chỉ tô “Đi chung xe” nếu có ít nhất một người khác từ 16 tuổi trở lên đi 

chung xe cùng quý vị. 
• Chỉ tô “Làm việc từ xa (telework)” nếu thay vì đi đến sở làm thì quý vị 

làm việc tại nhà, tại một trung tâm Telework, hoặc tại một Văn Phòng 
Chi Nhánh mà chỉ xa chưa đến một nửa đoạn đường từ nhà đến sở làm 
của quý vị. 

• Nếu quý vị làm việc từ xa (telework)một phần trong ngày rồi sau đó đi 
đến nơi làm việc thường xuyên, đánh dấu cách đi đến nơi làm việc 
thường xuyên ngày hôm đó 
 

M T W Th F Sa Su   

O O O O O O O  Lái xe một mình (hoặc với trẻ em dưới 16) 
O O O O O O O  Đi chung xe hơi (2 người trở lên) 

O O O O O O O  Đi chung xe van 

O O O O O O O  Đi xe máy 

O O O O O O O  Đi xe buýt   

O O O O O O O  Đi xe lủa 

O O O O O O O  Đi xe đạp 

O O O O O O O  Đi bộ 

O O O O O O O  Làm việc từ xa (telework)  

O O O O O O O  Nghỉ theo thời biểu tuần làm việc rút 
ngắn 

O O O O O O O  Đi công tác qua đêm 

O O O O O O O  Không đi làm (nghỉ phép, nghỉ bệnh…) 

O O O O O O O  Đi phà với xe hơi, xe van, xe buýt 

O O O O O O O  Đi phà với tư cách là hành khách đi bộ 

O O O O O O O  Phương tiện khác : _______________ 

 
5. Nếu quý vị đi chung xe hơi hay xe van, hoặc nếu quý vị đi 

xe máy, thường có bao nhiêu người (từ 16 tuổi trở lên) đi 
cùng xe (kể cả quý vị)? 
o 1 người  
o 2 người 
o 3 người 
o 4 người 
o 5 người 
o 6 người 
o 7 người 
o 8 người 

o 9 người 
o 10 người 
o 11 người 
o 12 người 
o 13 người 
o 14 người 
o 15 người hoặc nhiều người hơn 

 

 
6. Số bưu chánh (zip code) 
 của quý vị là gì? 
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7.  Tuần trước có phải là một tuần điển hình cho việc đi lại của 

quý vị không? 
o Có o Không 

 
8. Mục nào sau đây diễn tả đúng nhất thời khóa biều làm việc 

cuả quý vị? 
o 5 ngày mỗi tuần 
o 4 ngày mỗi tuần (4/10s) 
o 3 ngày mỗi tuần 
o 9 ngày trong 2 tuần (9/80) 
o 7 ngày trong 2 tuần 
o Số  ngày khác: ______________________  

 
9. Vào ngày gần đây nhất khi quý vị lái xe đến chỗ làm một 

mình, quý vị có trả tiền để đậu xe? (Trả lời có nếu quý vị trả 
tiền vào ngày hôm đó, nếu quý vị trả trước, nếu quý vị sẽ 
nhận hóa đơn sau, hoặc nếu chi phí đậu xe được khấu trừ 
từ tiền lương của quý vị)? 
o Có o Không o Tôi không lái xe một mình 

 
10. Thường thì bao nhiêu ngày quý vị làm việc từ xa?  
o Tôi không làm việc từ xa  
o Thình thoảng, trên cơ sở cần thiết 
o 1-2 ngày mỗi tháng 
o 1 ngày mỗi tuần 
o 2 ngày mỗi tuần 
o 3 ngày mỗi tuần 

 
11. Khi quý vị không lái xe một mình đến chỗ làm việc, 3 lý 

do quan trọng nhất là gì? 
o Ưu đãi tài chính cho việc đi chung xe hơi, đi xe đạp hoặc đi 

bộ. 
o Miễn phí hoặc được trợ giá xe buýt, xe lửa, đi chung xe van, 

hoặc lợi ích giá vé  
o Sức khỏe cá nhân  
o Chi phí để đậu xe hoặc thiếu chỗ đậu xe 
o Để tiết kiệm tiền 
o Để tiết kiệm thời gian sủ dụng đường HOV 
o Tôi có sự lựa chọn để làm việc từ xa 
o Tự mình lái xe không phải là một sự lựa chọn 
o Xe về nhà trong tình trạng khẩn cấp được cung cấp  
o Tôi nhận được ưu đãi tài chính nếu tôi từ bỏ vị trí đậu xe của 

tôi 
o Ưu tiên đậu xe, dành riêng cho đi chung xe hơi và xe van 

được cung cấp 
o Lợi ích cho môi trường và cộng đồng 
o Lý do khác: _ 

___________________________ 
 

12. Khi bạn lái xe một mình tới nơi làm việc, 3 lý do quan trọng 
nhất là gì? 
o Đi xe buýt hoặc xe  lửa rất bất tiện hoặc mất nhiều thời gian 
o Tôi cần nhiều thông tin hơn về các phương tiện khác 
o Công việc của tôi yêu cầu tôi sử dụng xe hơi để làm việc 
o Khoảng cách đi lại của tôi rất ngắn 
o Chăm sóc gia đình hoặc các nghĩa vụ tương tự 
o Tôi thích sự tiện lợi khi tôi có xe hơi của tôi 
o Đi xe đạp hoặc đi bộ không an toàn 
o Không có chỗ đậu an toàn hoặc chỗ đậu được che phủ cho xe 

đạp 
o Lý do khác:____ 

 
 
 
 

  
Chỉ trả lời câu hỏi 13 nếu như quý vị sử dụng phương tiện giao thông công cộng (xe buýt hoặc xe lửa), hoặc quý vị sử dụng phà với tư cách là 
một hành khác đi bộ, ít nhất một lần mỗi tuần 
 

13. Tuần vừa qua, quý vị đã sử dụng hệ thống giao thông công cộng môt chiều bao nhiêu lần (cho bất kỳ mục đích gì, không 
chỉ đến và về từ nơi làm việc) Làm ơn lựa chọn “Hệ thống khác” nếu hệ thống quý vị sử dụng không được liệt kê ở dưới 
đây. Nếu quý vị chuyển giữa xe buýt của cùng một hệ thống, chỉ tính một lần cho hệ thống giao thông đó. Nếu quý vị chuyển sang 
một hệ thống giao thông khác, tính một lần cho mỗi hệ thống. Không tính khi đi phà khi quý vị lên phà với các phương tiện có động 
cơ khác. (Viết số lần vào trong hộp).  
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khác 

          

 
 

 
 
 
 

Cảm ơn quý vị đã tham dự vào cuộc khảo sát! 
 


