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ROSEMEAD RA MẮT KHẢO SÁT NHẬN THỨC THÔNG TIN CÔNG CỘNG  

Ngày 16 tháng 3 năm 2023 - Thành phố Rosemead đã khởi động Khảo sát Nhận thức Thông tin 
Công cộng được thiết kế để thu hút phản hồi từ cộng đồng Rosemead về các hoạt động truyền 
thông của Thành phố. Mục đích của cuộc khảo sát là giúp thông báo cho Thành phố và cư dân về 
sở thích của cộng đồng đối với việc tiếp cận cộng đồng và thông tin.  
 
Thông tin do cộng đồng cung cấp cũng sẽ giúp phát triển một kế hoạch truyền thông toàn diện 
để hỗ trợ các mục tiêu tiếp cận của Thành phố, bao gồm tăng cường sự tham gia của cộng đồng 
về các chính sách, chương trình và dịch vụ của Thành phố. 
 
Cuộc khảo sát gồm 21 câu hỏi chỉ mất chưa đầy 5 phút để hoàn thành và có sẵn cho bất kỳ ai 
quan tâm đến việc cung cấp phản hồi cho Thành phố về vấn đề quan trọng này. Cuộc khảo sát có 
sẵn cho đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 và có thể được hoàn thành bằng tiếng Anh, tiếng Trung 
(Phồn thể), tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Để thực hiện khảo sát, hãy quét Mã QR bên dưới 
hoặc vui lòng truy cập: surveymonkey.com/r/RosemeadOutreach. 
 

 
 
Để thực hiện khảo sát bằng ngôn ngữ khác, vui lòng chọn tùy chọn thả xuống ở góc trên bên phải 
của menu khảo sát. 
 
Để biết thêm thông tin về Khảo sát Nhận thức Thông tin Công cộng hoặc hỗ trợ truy cập, vui lòng 
liên hệ với Jennifer  Pineda, Chuyên viên phân tích Quản lý, qua email  jpineda@cityofrosemead.org 
hoặc theo số (626) 569-2102. 
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https://www.surveymonkey.com/r/RosemeadOutreach


 

Về Rosemead: 
 
Được tìm thấy dọc theo sườn phía nam của Thung lũng San Gabriel, Rosemead thu hút những 
thú vui hiện đại như "Thị trấn nhỏ ngày nay của nước Mỹ" ở trung tâm của một môi trường đô 
thị. Nằm cách trung tâm thành phố Los Angeles chỉ 11 dặm về phía đông dọc theo đường vành 
đai I-10, Rosemead là cộng đồng tinh túy để sống, làm việc và vui chơi ở miền nam California. Là 
quê hương quốc tế của Panda Restaurant Group, University of the West và tiện ích công cộng 
Edison International, Rosemead mang đến sự pha trộn chiết trung giữa ẩm thực châu Á và Latinh, 
các khu phố quyến rũ và các trường học được đánh giá cao. Với cam kết tôn vinh truyền thống, 
đoàn kết trong sự đa dạng và phát triển cho tương lai, kế hoạch chiến lược Imagine Rosemead 
2030 cung cấp các tiện nghi hạng nhất và chất lượng cuộc sống sẽ vượt quá mong đợi. Tương lai 
của bạn bắt đầu ở Rosemead. Tham gia với chúng tôi! 
 

Để biết thêm thông tin về Thành phố Rosemead, vui lòng truy cập cityofrosemead.org 
 hoặc theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội tại: 

 
 

    
@CityofRosemead @CityofRosemead facebook.com/rosemeadca 
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