Điều tra khảo sát với đối tượng công dân người nước ngoài
Báo cáo【Phiên bản tổng quan】

Tháng 8 năm 2020
Phòng xúc tiến xây dựng địa phương thuộc Bộ kế hoạch Thành phố Kisarazu

Kết quả khảo sát
① Về bạn
Câu 1

Hãy cho chúng tôi biết giới tính của bạn.

n=401

Câu 2

Hãy cho chúng tôi biết độ tuổi của bạn.

n=401

1

Câu 3

Hãy cho chúng tôi biết quốc tịch của bạn.

n=401

Câu 4

Hãy cho chúng tôi biết tư cách lưu trú của bạn.

n=401

2

Câu 5

Hãy cho chúng tôi biết nghề nghiệp của bạn.

n=401

Câu 6

Bạn đã sống ở Nhật Bản bao nhiêu năm?

n=401

n=401
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Câu 7

Bạn sống ở Kisarazu được bao nhiêu năm rồi?

n=401

Câu 8

Hiện nay bạn đang sống cùng ai?

n=401
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Câu 9

Hình thức cư trú của bạn là gì?

n=401

② Về thành phố Kisarazu
Câu 10

Hãy cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn sống ở thành phố Kisarazu.
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=473
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Câu 11

Hãy cho chúng tôi biết những điểm tốt khi bạn sống thử ở đây.
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=1021

Câu 12

Hãy cho chúng tôi biết những điều không tốt khi bạn sống thử ờ đây.
<Có thể chọn nhiều câu trả lời >

n=638
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Câu 13

Bạn nghĩ điều gì cần thiết để tạo nên thành phố dễ sống hơn?
<Có thể chọn nhiều câu trả lời >

n=717

Câu 14

Kể từ bây giờ bạn có muốn sống ở thành phố Kisarazu không?

n=401
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③ Về cuộc sống
Câu 15

Bạn có lo lắng hay băn khoăn trong cuộc sống hàng ngày không?
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=772

Câu 16

Khi có điều lo lắng hoặc có điều khó khăn, bạn trao đổi với ai?
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=793
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Câu 17

Bạn có tham gia cộng đồng nào không? <Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=415

Câu 18

Hãy cho chúng tôi biết thông tin bạn muốn biết trong cuộc sống.
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=1030
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Câu 19

Hãy cho chúng tôi biết cách bạn tiếp nhận thông tin cần thiết khi sinh sống.
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=1094

④ Về tiếng Nhật
Câu 20

Hãy cho chúng tôi biết trình độ tiếng Nhật của bạn (hội thoại).

n=401

đơn vị：Đàn ông
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Câu 21

Hãy cho chúng tôi biết trình độ tiếng Nhật của bạn (đọc và viết).

n=401

đơn vị：Đàn ông

Câu 22

Bạn đang học tiếng Nhật ở đâu? <Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=543
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Câu 23 Trường hợp thành phố Kisarazu dạy tiếng Nhật cho bạn thì điều gì quan trọng?
<Chọn tối đa ba lựa chọn theo thứ tự bạn nghĩ là quan trọng>

n=892

⑤ Về y tế
Câu 24

Khi đến bệnh viện bạn đi cùng ai?

n=401
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Câu 25

Bạn có bất an hoặc khó khăn gì ở bệnh viện không? <Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=640

⑥ Về tòa thị chính
Câu 26

Bạn đã bao giờ sử dụng các cơ sở trong thành phố Kisarazu chưa?
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=983
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Câu 27

Khi đánh giá về dịch vụ hành chính được cung cấp bởi tòa thị chính Kisarazu,
thì điều nào sau đây là đúng?

n=401

Câu 28 Hãy cho chúng tôi biết lý do bạn đã đánh giá dịch vụ hành chính của tòa thị chính Kisarazu.
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=911
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⑦ Về hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kisarazu
Câu 29

Bạn có biết Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kisarazu (KIFA) không?

n=401

Câu 30

Bạn có biết các hoạt động của KIFA không? <Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=486
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Câu 31

Bạn đã bao giờ tham gia vào sự kiện của KIFA chưa?

n=401

Câu 32

Bạn có muốn thử tham gia vào sự kiện của KIFA không?

n=401
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Câu 33

Câu hỏi cho người đã chọn "(2) Tôi không muốn tham gia" ở câu 32.
Lý do bạn không muốn tham gia là gì? <Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=83

Câu 34

Bạn muốn tham gia loại hoạt động nào? <Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=704
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⑧ Về thiên tai hỏa hoạn
Câu 35

Bạn có bất an khi thiên tai xảy ra không?

n=401

Câu 36

Câu hỏi cho người đã chọn "(1) Có" ở câu 35.
Bất an của bạn là gì? <Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=1011
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Câu 37 Yêu cầu của bạn trong cứu trợ khi thiên tai là gì? <Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=866

⑨ Về bệnh truyền nhiễm corona virus chủng mới
Câu 38

Bạn gặp khó khăn gì khi bệnh truyền nhiễm lây lan rộng như hiện nay?
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=914
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Câu 39

Bạn yêu cầu sự hỗ trợ như thế nào từ nhà nước hoặc tòa thị chính?
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>

n=841

Câu 40

Bạn có biết tiền trợ cấp cố định đặc biệt?

n=401
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Phiếu câu hỏi Điều tra khảo sát với đối tượng công dân người nước ngoài tại thành phố Kisarazu
Về câu trả lời hãy ghi số vào “Phiếu trả lời” riêng
Cột ghi tự do hãy trả lời bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật trong khả năng có thể.

1. Về bạn
Câu 1 Hãy cho chúng tôi biết giới tính của bạn.
(1)Nam
(2) Nữ
(3) Không trả lời
Câu 2 Hãy cho chúng tôi biết độ tuổi của bạn.
(1) 20-29 tuổi
(2) 30-39 tuổi
(3) 40-49 tuổi
(6) 70-79 tuổi
(7) 80 tuổi-

(4) 50-59 tuổi

(5) 60-69 tuổi

Câu 3 Hãy cho chúng tôi biết quốc tịch của bạn.
(1) Úc
(2) Brazil
(3) Canada
(4) Trung Quốc
(5) Iran
(6) Ấn Độ
(7) Indonesia
(8) Malaysia
(9) Mông Cổ
(10) Myanmar
(11) Nepal
(12) Pakistan
(13) Philippines
(14) Hàn Quốc
(15) Nga
(16) Sri Lanka
(17) Đài Loan
(18) Thái Lan
(19) Anh
(20) Hoa Kỳ
(21) Việt Nam
(22) Nước khác
Câu 4 Hãy cho chúng tôi biết tư cách lưu trú của bạn.
(1) Ngoại giao
(2) Công vụ
(3) Giáo sư
(4) Nghệ thuật
(5) Tôn giáo
(6) Truyền đạo
(7) Nghề chuyên môn cao
(8) Kinh doanh và quản lý
(9) Pháp lý và nghiệp vụ kế toán
(10) Y tế
(11) Nghiên cứu
(12) Giáo dục
(13) Kỹ thuật, nhân văn và nghiệp vụ quốc tế
(14) Chuyển trong công ty
(15) Chăm sóc điều dưỡng
(16) Giải trí
(17) Kỹ năng
(18) Kỹ năng đặc định số 1 và số 2
(19) Thực tập kỹ năng số 1, số 2 và số 3
(20) Hoạt động văn hóa
(21) Lưu trú ngắn hạn
(22) Du học
(23) Đào tạo
(24) Visa gia đình
(25) Hoạt động đặc định
(26) Người vĩnh trú
(27) Vợ chồng của người Nhật Bản
(28) Vợ chồng của người viễn trú
(29) Người định cư
Câu 5 Hãy cho chúng tôi biết nghề nghiệp của bạn.
(1) Nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp
(2) Ngành sản xuất
(3) Ngành xây dựng
(4) Ngành bán buôn và bán lẻ
(5) Ngành khách sạn và ngành dịch vụ ăn uống
(6) Ngành vận tải
(7) Ngành bất động sản
(8) Điện, ga, nước
(9) Bảo hiểm tài chính
(10) Thông tin và truyền thông
(11) Giáo dục
(12) Y tế
(13) Nội trợ
(14) Sinh viên
(15) Nghiên cứu sinh và học viên
(16) Thất nghiệp
(17) Các loại khác
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Câu 6 Bạn đã sống ở Nhật Bản bao nhiêu năm?
(1) Dưới 1 năm
(2) 1 đến dưới 3 năm
(3) 3 đến dưới 5 năm
(4) 5 đến dưới 10 năm
(5) 10 đến dưới 20 năm
(6) 20 đến dưới 30 năm
(7) 30 đến dưới 40 năm
(8) 40 đến dưới 50 năm

(9) Hơn 50 năm

(10) Không rõ

Câu 7 Bạn sống ở Kisarazu được bao nhiêu năm rồi?
(1) Dưới 1 năm
(2) 1 đến dưới 3 năm
(3) 3 đến dưới 5 năm
(4) 5 đến dưới 10 năm
(5) 10 đến dưới 20 năm
(6) 20 đến dưới 30 năm
(7) 30 đến dưới 40 năm
(8) 40 đến dưới 50 năm
(9) Hơn 50 năm
(10) Không rõ
Câu 8 Hiện nay bạn đang sống cùng ai?
(1) Một mình
(2) Gia đình
(3) Bạn bè và người yêu
(4) Đồng nghiệp cùng nơi làm việc
(5) Người khác
Câu 9 Hình thức cư trú của bạn là gì?
(1) Nhà thuê (căn hộ riêng, chung cư, v.v.)
(2) Nhà riêng
(4) Ký túc xá của trường và công ty
(5) Nhà của bạn bè

(3) Nhà công cộng
(6) Các loại nhà khác

2. Về thành phố Kisarazu
Câu 10 Hãy cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn sống ở thành phố Kisarazu.
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Để sống cùng gia đình
(2) Để đi làm và đến trường học
(3) Vì tôi có bạn bè
(4) Vì sinh ra và lớn lên
(5) Vì dễ sống
(6) Không có lý do đặc biệt
(7) Lý do khác
Câu 11 Hãy cho chúng tôi biết những điểm tốt khi bạn sống thử ở đây.
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Đường phố đẹp
(2) Mọi người thân thiện
(3) Gần Tokyo
(4) Thiên nhiên phong phú và yên tĩnh
(5) Gần biển
(6) An ninh tốt
(7) Môi trường nuôi dạy trẻ tốt
(8) Giao thông thuận tiện
(9) Vật giá và tiền thuê nhà rẻ
(10) Y tế và phúc lợi đầy đủ
(11) Có trung tâm mua sắm lớn
(12) Có nhiều người xuất than cùng quốc gia
(13) Không có điểm tốt
(14) Những điểm khác
Câu 12 Hãy cho chúng tôi biết những điều không tốt khi bạn sống thử ờ đây.
<Có thể chọn nhiều câu trả lời >
(1) Có ít nơi vui chơi
(2) Có ít cửa hang ăn uống
(3) Có ít siêu thị, cửa hàng tiện lợi, v.v…
(4) Giao thông không thuận tiện
(5) Tôi không hiểu ngôn ngữ
(6) Không có bảng hiệu bằng tiếng mẹ đẻ
(7) Không hỗ trợ người nước ngoài
(8) Có sự phân biệt đối xử
(9) Có ít nơi để học tiếng Nhật
(10) Có ít cơ hội để giao lưu với người Nhật
(11) Không thể tìm được việc làm
(12) Có ít nơi để trao đổi ý kiến
(13) Không có điều không tốt
(14) Những điều khác
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Câu 13 Bạn nghĩ điều gì cần thiết để tạo nên thành phố dễ sống hơn?
<Có thể chọn nhiều câu trả lời >
(1) Cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn ngữ
(2) Đầy đủ nơi có thể học tiếng Nhật
(3) Thông dịch tại các cơ sở công cộng và bệnh viện
(4) Cung cấp thông tin và hỗ trợ sơ tán trong khi xảy ra tại họa
(5) Thành lập quầy tư vấn cho người nước ngoài
(6) Hỗ trợ trong cuộc sống đầy đủ
(7) Đầy đủ những nơi có thể giao lưu với người dân
(8) Không có gì đặc biệt
(9) Những điều khác
Câu 14 Kể từ bây giờ bạn có muốn sống ở thành phố Kisarazu không?
(1) Có
(2) Không
(3) Tôi không biết

3. Về cuộc sống
Câu 15 Bạn có lo lắng hay băn khoăn trong cuộc sống hàng ngày không?
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Truyền đạt ngôn ngữ
(2) Hiểu tiếng Nhật
(3) Khác biệt về văn hóa, phong tục
(4) Ứng phó khi có tai họa
(5) Ứng trong trường hợp bị bệnh hoặc bị thương
(6) Nuôi trẻ sơ sinh và nuôi dạy trẻ
(7) Cách vứt rác
(8) Nhà ở
(9) Công việc
(10) Cách đi xe buýt hoặc tàu điện
(11) Mối quan hệ với người trong khu vực hoặc nơi làm việc
(12) Phân biệt đối xử
(13) Thiếu thông tin và biển báo bằng tiếng mẹ đẻ
(14) Cầu nối với người cùng nước
(15) Giao tiếp với người Nhật
(16) Không có gì đặc điểm
(17)Những điều khác
Câu 16 Khi có điều lo lắng hoặc có điều khó khăn, bạn trao đổi với ai?
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Gia đình ở Nhật Bản
(2) Gia đình ở nước mình
(3) Bạn bè và người quen người Nhật
(4) Bạn bè và người quen cùng quốc tịch tại Nhật Bản
(5) Bạn bè và người quen người nước ngoài ở Nhật Bản
(6) Người địa phương nơi bạn sống
(7) Người ở cơ quan hoặc trường học
(8) Tòa thị chính
(9) Đại sứ quán
(10) Không có ai
(11) Những người khác
Câu 17 Bạn có tham gia cộng đồng nào không? <Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Tập trung người nước ngoài
(2) Hội dân phố
(3) Câu lạc bộ địa phương
(4) Câu lạc bộ tại nơi làm việc
(5) Chưa tham gia lần nào
(6) Những cộng đồng khác
Câu 18 Hãy cho chúng tôi biết thông tin bạn muốn biết trong cuộc sống.
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Y tế
(2) Bảo hiểm
(3) Nuôi dạy trẻ
(4) Giáo dục
(5) Công việc
(6) Phòng chống thiên tai
(7) Phúc lợi
(8) Nhà ờ
(9) Thuế
(10) Hưu trí
(11) Lễ hội và sự kiện
(12) Những thông tin khác
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Câu 19 Hãy cho chúng tôi biết cách bạn tiếp nhận thông tin cần thiết khi sinh sống.
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Tivi
(2) Radio
(3) Internet
(4) Báo và tạp chí
(5) Facebook
(6) Twitter
(7) Instagram
(8) LINE
(9) Trang web thành phố
(10) Giấy quảng cáo của thành phố
(11) Tạp chí gửi qua email
(12) Gia đình
(13) Bạn bè và người quen
(14) Người địa phương nơi bạn sống
(15) Người tại nơi làm việc
(16) Những người khác

4. Về tiếng Nhật
Câu 20 Hãy cho chúng tôi biết trình độ tiếng Nhật của bạn (hội thoại).
(1) Nói trôi chảy
(2) Ở mức nói chuyện hàng ngày
(3) Ở mức chào hỏi
(4) Hoàn toàn không thể nói
Câu 21 Hãy cho chúng tôi biết trình độ tiếng Nhật của bạn (đọc và viết).
(1) Có thể đọc và viết chữ Hán và hiragana
(3) Có thể đọc hiragana nhưng không thể viết

(2) Có thể đọc và viết hiragana
(4) Hoàn toàn không thể đọc viết

Câu 22 Bạn đang học tiếng Nhật ở đâu? <Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Trường học
(2) Nơi làm việc
(3) Lớp học tiếng Nhật
(4) Tại nhà (Internet)
(5) Tại nhà (sách)
(6) Không học
(7) Nơi khác
Câu 23 Trường hợp thành phố Kisarazu dạy tiếng Nhật cho bạn thì điều gì quan trọng?
<Chọn tối đa ba lựa chọn theo thứ tự bạn nghĩ là quan trọng>
(1) Lớp học miễn phí
(2)Dù có phí đi nữa nhưng lớp học dạy cho bạn nắm vững chắc tiếng Nhật.
(3) Địa điểm gần nhà hoặc nơi làm việc
(4) Giáo viên có thể nói tiếng mẹ đẻ
(5) Thực hiện vào thời gian bạn mong muốn
(6) Tiếng Nhật hữu ích cho công việc
(7) Tiếng Nhật hữu ích cho cuộc sống hàng ngày
(8) Lớp học trên Internet
(9) Lớp học một thầy một trò
(10) Lớp học nhóm
(11) Các lớp học khác

5. Về y tế
Câu 24 Khi đến bệnh viện bạn đi cùng ai?
(1) Gia đình
(2) Bạn bè và người quen là người Nhật Bản
(3) Bạn bè và người quen là người cùng nước
(4) Bạn bè và người quen là người nước ngoài
(5) Người ở cơ quan hoặc trường học
(6) Người ở khu vực bạn sống
(7) Không đi cùng ai
(8) Không đi
(9) Lựa chọn khác
Câu 25 Bạn có bất an hoặc khó khăn gì ở bệnh viện không? <Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Điền vào phiếu khám bệnh
(2) Mô tả tình trạng bệnh
(3) Cách sử dụng thuốc và tác dụng của nó
(4) Giải thích từ bác sĩ và y tá
(5) Hiểu bảng hướng dẫn trong bệnh viện
(6) Khác biệt về văn hóa và tôn giáo
(7) Khác biệt về hệ thống y tế ở nước bạn
(8) Không có gì đặc biệt
(9) Lựa chọn khác
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6. Về tòa thị chính
Câu 26 Bạn đã bao giờ sử dụng các cơ sở trong thành phố Kisarazu chưa?
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Tòa thị chính (tòa nhà chính phủ phía trước nhà ga và tòa nhà chính phủ Asahi)
(2) Các văn phòng chi nhánh quận và văn phòng liên lạc
(3) Trung tâm xử lý rác thải của quận
(4) Hội trường công cộng
(5) Thư viện
(6) Trung tâm sinh hoạt của công dân
(7) Trung tâm phúc lợi
(8) Trung tâm thể dục thể thao của công dân
(9) Trung tâm nâng cao sức khỏe
(10) Sân vận động và sân bóng chày
(11) Trung tâm hỗ trợ hoạt động của công dân
(12) Trung tâm giao lưu khu vực Kaneda
(13) Nhà trẻ
(14) Bãi đỗ xe và bãi đề xe đạp
(15) Bảo tàng địa phương
(16) Công viên
(17) Trung tâm hỗ trợ nuôi dạy trẻ
(18) Trung tâm hỗ trợ học
(19) Không có gì đặc biệt
Câu 27 Khi đánh giá về dịch vụ hành chính được cung cấp bởi tòa thị chính Kisarazu,
thì điều nào sau đây là đúng?
(1) Rất tốt
(2) Tốt
(3) Bình thường
(4) Không tốt
(5) Rất tệ
(6) Tôi không biết
Câu 28 Hãy cho chúng tôi biết lý do bạn đã đánh giá dịch vụ hành chính của tòa thị chính Kisarazu.
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Giải quyết và thái độ của nhân viên
(2) Thân thiện và lịch sự
(3) Dễ dàng trao đổi
(4) Thủ tục hành chính dễ hiểu
(5) Vị trí dễ tìm
(6) Sạch sẽ
(7) Có bầu không khí dễ để đến
(8) Dụng cụ có sẵn
(9) Giải quyết và thái độ của nhân viên không tốt
(10) Không thân thiện
(11) Không hiểu ngôn ngữ
(12) Thời gian chờ đợi lâu
(13) Thủ tục hành chính phức tạp
(14) Chỉ có bảng hướng dẫn bằng tiếng Nhật
(15) Không hỗ trợ cho người nước ngoài
(16) Cảm thấy bị phân biệt đối xử
(17) Lý do khác

7. Về hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kisarazu
Câu 29 Bạn có biết Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kisarazu (KIFA) không?
(1) Tôi biết
(2) Tôi không biết
Câu 30 Bạn có biết các hoạt động của KIFA không? <Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Thực hiện lớp học tiếng Nhật
(2) Thực hiện lớp tiếng Anh và tiếng Trung
(3) Thực hiện đi dã ngoại bằng xe buýt
(4) Tham gia lễ hội
(5) Tổ chức tiệc mừng năm mới
(6) Thực hiện hoạt động homestay

(7) Tôi không biết

Câu 31 Bạn đã bao giờ tham gia vào sự kiện của KIFA chưa?
(1) Có,
(2) Không
Câu 32 Bạn có muốn thử tham gia vào sự kiện của KIFA không?
(1) Tôi muốn tham gia
(2) Tôi không muốn tham gia
(3) Tôi không biết
5

Câu 33 Câu hỏi cho người đã chọn "(2) Tôi không muốn tham gia" ở câu 32.
Lý do bạn không muốn tham gia là gì? <Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Tôi không có thời gian
(2) Tôi không hứng thú
(3) Tôi không muốn giao lưu với người Nhật
(5) Không có hoạt động tôi muốn tham gia

(4) Tôi không biết cách tham gia
(6) Lý do khác

Câu 34 Bạn muốn tham gia loại hoạt động nào? <Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Hội giao lưu với người Nhật
(2) Hội giao lưu chỉ có người nước ngoài
(3) Lớp học nấu món ăn Nhật Bản
(4) Sự kiện tìm hiểu văn hóa Nhật Bản
(5) Hội thảo thông tin hữu ích cho cuộc sống hàng ngày
(6) Buổi học luyện thi tiếng Nhật
(7) Hoạt động khác
* Thông tin và tình hình các sự kiện được đăng trên trang web của KIFA.
http://kifa-all.com

8. Về thiên tai hỏa hoạn
Câu 35 Bạn có bất an khi thiên tai xảy ra không?
(1) Có
(2) Không
(3) Tôi không biết
Câu 36 Câu hỏi cho người đã chọn "(1) Có" ở câu 35.
Bất an của bạn là gì? <Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Khác biệt về ngôn ngữ
(2) Khác biệt về văn hóa
(3) Khác biệt về tôn giáo
(4) Tôi không biết địa điểm sơ tán
(5) Cuộc sống tại nơi sơ tán
(6) An toàn cho gia đình
(7) Cách thu thập thông tin về thiên tai hỏa hoạn
(8) Thiếu lương thực và thực phẩm
(9) Khía cạnh sức khỏe

(10) Công việc và thu nhập

(11) Sụp đổ nhà ở

(12) Lựa chọn khác

Câu 37 Yêu cầu của bạn trong cứu trợ khi thiên tai là gì? <Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Gửi e-mail về thông tin
(2) Hướng dẫn nơi sơ tán
(3) Hỗ trợ cho người dân trong khu vực bạn sinh sống
(4) Thành lập quầy tư vấn
(5) Cung cấp vật dụng cứu tế
(6) Thực hiện luyện tập phòng chống thiên tai
(7) Phát sổ tay hướng dẫn liên quan phòng chống thiên tai
(8) Không có yêu cầu
(9) Lựa chọn khác

9. Về bệnh truyền nhiễm corona virus chủng mới
Câu 38 Bạn gặp khó khăn gì khi bệnh truyền nhiễm lây lan rộng như hiện nay?
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Lo lắng bị nhiễm bệnh
(2) Không thể thu thập thông tin
(3) Tôi không biết nơi trao đổi tư vấn
(4) Không có việc làm
(5) Không có tiền
(6) Lo lắng cho gia đình ở nước tôi
(7) Tôi không thể về nước
(8) Không thể mua khẩu trang và chất khử trùng
(9) Bị phân biệt đối xử
(10) Không có gì
(11) Lựa chọn khác
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Câu 39 Bạn yêu cầu sự hỗ trợ như thế nào từ nhà nước hoặc tòa thị chính?
<Có thể chọn nhiều câu trả lời>
(1) Xét nghiệm PCR
(2) Hỗ trợ tiền
(3) Phát miễn phí khẩu trang và chất khử trùng
(4) Cung cấp nhà ở
(5) Giới thiệu việc làm
(6) Thành lập quầy tư vấn
(7) Phổ biến thông tin bằng tiếng mẹ đè
(8) Yêu cầu khác
Câu 40 Bạn có biết tiền trợ cấp cố định đặc biệt?
(1) Tôi đã nhận được thư và tôi đã đăng ký
(2) Tôi đã nhận được thư nhưng tôi chưa đăng ký
(3) Tôi chưa nhận được thư
(4) Tôi không hiểu
* Nếu bạn chưa nhận được thư hoặc không biết cách điền, hãy liên hệ với địa chỉ dưới đây.
Bộ phận tiền trợ cấp cố định đặc biệt của thành phố Kisarazu
(Tòa thị chính Kisarazu, Phòng xúc tiến công nghiệp)
Điện thoại 0438-23-8698

Các ngày trong tuần 8:30 đến 17:00

10. Phần ghi tự do
Câu 41 Nếu bạn có ý kiến khác, hãy viết ra.
* Nếu có thể, hãy trả lời bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.

Phiếu khảo sát kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã hợp tác.
Hãy cho phiếu trả lời câu hỏi mà bạn đã điền xong vào phong bì gửi lại,
và cho phong bì vào thùng thư.
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Phiếu trả lời Điều tra khảo sát với đối tượng công dân người nước ngoài tại thành phố Kisarazu

Hãy viết câu trả lời theo số.
Cột ghi tự do hãy trả lời bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật trong khả năng có thể.
Chủ đề

Câu

Câu trả lời

Nếu bạn chọn Lựa chọn khác, vui lòng điền vào các chi tiết.

1
2
3
4
1

5
6
7
8
9
10
11

2

12
13
14
15
16

3

17
18
19
20
21

4
22
23
24
5
25
1

Chủ đề

Câu

Câu trả lời

Nếu bạn chọn Lựa chọn khác, vui lòng điền vào các chi tiết.

26
6

27
28
29
30
31

7
32
33
34
35
8

36
37
38

9

39
40

10

41

Phiếu khảo sát kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã hợp tác.
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