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Quý vị có muốn giúp khuyến khích các tuyến đường 
đến trường an toàn, lành mạnh hơn? Xin tham gia 
khảo sát ý kiến này 

Chương trình Các Tuyến Đường Đến Trường An Toàn của Thành phố Portland khuyến khích các 

gia đình sử dụng phương tiện giao thông tích cực (thường là đi bộ hoặc đi xe đạp) như một lựa 

chọn an toàn, thuận tiện, dễ tiếp cận và mong muốn để đến trường và về nhà. Chương trình cần 

sự giúp đỡ của quý vị. 

Cục Giao thông Vận tải Portland (PBOT) đang thực hiện khảo sát ý kiến hàng năm để thu thập 

thông tin để giúp hướng dẫn Các Tuyến Đường An Toàn Đến Trường. Cuộc khảo sát giúp PBOT 

ưu tiên các dự án an toàn và tìm quỹ tài trợ cho việc cải thiện cơ sở hạ tầng và an toàn trên toàn 

Portland. 

Cuộc khảo sát hiện đang xảy ra và kết thúc vào Thứ Sáu, Ngày 8 Tháng 11. Nó dành cho các gia 

đình có học sinh từ mẫu giáo đến lớp tám. Theo PBOT, mất khoảng 4 phút để hoàn tất khảo sát. 

Nhấn vào đây để hoàn tất khảo sát Click here to take the survey 

Trong những năm trước, cuộc khảo sát được thực hiện qua một mẫu giấy được gửi qua thư, 

nhưng PBOT đã thay đổi thành phiên bản trực tuyến. PBOT đề nghị gửi nhân viên với máy tính 

và bàn đến trường để cuộc khảo sát có sẵn cho các gia đình, với sự giúp đỡ của nhân viên PBOT, 

trong các sự kiện do nhà trường bảo trợ. Các trường quan tâm nên gửi email đến 

saferoutes@portlandoregon.gov.  

Kết quả của từng trường từ cuộc khảo sát năm 2018 có sẵn trên trang web available on the 

PBOT website. 

Bất kỳ trường nào có sự tham gia khảo sát từ 20% trở lên sẽ nhận được thẻ quà tặng $100 cho 

các vật liệu từ PBOT. 
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