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Khảo sát Tiếp cận Cộng đồng cho Chương trình 
Chuyển dòng Trầm tích ở vùng Giữa Lưu vực 
Barataria 
T H Á N G  H A I  2 0 2 0  

M Ụ C  1 :  C H Ú N G  T Ô I  M U Ố N  H Ỏ I  M Ộ T  S Ố  C Â U  H Ỏ I  V Ề  Q U Ý  V Ị  V À  C Ộ N G  Đ Ồ N G  C Ủ A  Q U Ý  V Ị .  

1. Quý vị sống ở đâu? Vui lòng đánh dấu vào khu phố/cộng đồng thích hợp nhất:

___ Myrtle Grove

___ Woodpark

___ Suzie Bayou

___ Deer Range

___ Hermitage

___ Grand Bayou

___ Happy Jack

2. Quý vị đã sống trong cộng đồng của mình được bao lâu?   __________________________________________

3. Quý vị có sở hữu bất động sản nơi quý vị sống không?

___ Có

___ Không — Nếu quý vị chọn tùy chọn này, tình trạng cư trú của quý vị là gì? (ví dụ. thuê nhà, sống với gia đình)

4. Quý vị sống ở đây quanh năm hay chỉ thỉnh thoảng? Vui lòng đánh dấu vào câu trả lời của quý vị:

___ Mọi lúc

___ Thỉnh thoảng — trong mùa/các tháng_________________________________________________

5. Quý vị độc thân (sống một mình và không chia sẻ tiền với người khác ở nơi quý vị sống) hay quý vị sống trong một gia đình
chia sẻ tiền?

___ Độc thân

o Quý vị có kiếm được hơn $12,760 mỗi năm không?

___ Có — nếu quý vị chọn câu trả lời này, quý vị không cần phải tiếp tục làm phần còn lại của khảo sát. Vui lòng 
gửi lại bản khảo sát và cảm ơn sự tham gia của quý vị.  

___ Không 

___ Gia đình 

o Gia đình quý vị có kiếm được hơn $26,200 không?

___ Có — nếu quý vị chọn câu trả lời này, quý vị không cần phải tiếp tục làm phần còn lại của khảo sát. Vui lòng 
gửi lại bản khảo sát và cảm ơn sự tham gia của quý vị..  
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___ Không 

6. Quý vị xác định mình thuộc nhóm chủng tộc/dân tộc nào (đánh dấu tất cả các lựa chọn phù hợp)?

___ Thổ dân Mỹ hoặc Thổ dân Alaska

___ Châu Á

___ Da Đen hoặc Mỹ Gốc Phi

___ Gốc Văn hóa Tây Ban Nha hoặc La-tinh

___ Thổ dân Hawaii hoặc Đảo Thái Bình Dương khác

___ Da Trắng

___ Khác: __________________________

7. Tiếng Anh có phải là ngôn ngữ đầu của quý vị không?

___ Có

___ Không

8. Gia đình quý vị có phụ thuộc vào cá từ lưu vực Barataria để làm thức ăn không?

___ Có — Nếu có, vui lòng hoàn thành MỤC 3 (trang 5) của bản khảo sát.

___ Không

9. Đánh cá ở lưu vực Barataria có phải là cách kiếm tiền chính của quý vị hoặc gia đình quý vị không?

___ Có — Nếu có, vui lòng hoàn thành MỤC 3 (trang 5) của bản khảo sát.

___ Không

M Ụ C  2 :  B Â Y  G I Ờ  C H Ú N G  T Ô I  M U Ố N  H Ỏ I  V Ề  T Ì N H  T R Ạ N G  L Ũ  L Ụ T  Ở  C Ộ N G  Đ Ồ N G  C Ủ A  Q U Ý  V Ị  

LƯU Ý: Những câu hỏi này sẽ hỏi quý vị về tình trạng lũ lụt trong cộng đồng của quý vị mà không phải trong cơn bão nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới và/hoặc bão hurricane. 

10. Bất động sản nơi quý vị sống có bị ngập lụt không?

___ Có

___ Không

11. Khu phố/cộng đồng của quý vị có bị ngập lụt không?

___ Có

___ Không

12. Nếu có, bao nhiêu lần một năm?  _________________ lần một năm.

13. Ngập sâu bao nhiêu? Chỉ cần ước chừng. _________________ 

14. Lũ lụt kéo dài bao lâu? Chỉ cần ước chừng. _________________ 

15. Quý vị rời đi khi lũ lụt hay ở lại nơi quý vị sống?

___ Rời đi

___ Ở lại

16. Quý vị có thay đổi ngôi nhà của mình để ngăn lũ lụt không (ví dụ: quý vị có nâng cao hoặc chống ngập cho ngôi nhà của
mình không?)

___ Có — nếu có, quý vị đã thay đổi những gì cho ngôi nhà của mình để tránh lũ lụt?
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___ Không 

17. Nếu tình trạng lũ lụt trở nên tồi tệ hơn do chương trình Chuyển dòng Trầm tích ở Giữa Lưu vực Barataria, quý vị sẽ ở lại hay 
chuyển đi? 

___ Ở lại 

___ Chuyển đi 

18. Nếu tình trạng lũ lụt trở nên tồi tệ hơn do chương trình Chuyển dòng Trầm tích ở Giữa Lưu vực Barataria, CPRA muốn hợp 
tác với các thành viên cộng đồng để giúp đỡ. Đánh dấu bất kỳ mục nào quý vị quan tâm: 

___ Nâng cao nhà cửa và công trình  

___ Giảm tình trạng ngập lụt cho hệ thống nước thải/xử lý nước và các dịch vụ tiện ích khác 

___ Nâng cao đường hoặc dịch vụ tiện ích 

___ Thanh toán cho chủ tải sản những phần giá trị tài sản bị mất mát do lũ lụt, nếu có 

19. Có bất kỳ cách nào khác CPRA có thể giúp quý vị và cộng đồng của quý vị chống lại lũ lụt có thể xảy ra do chương trình 
Chuyển dòng trầm tích ở Giữa Lưu vực Barataria không?   

 

 

M Ụ C  3 :  C H Ú N G  T Ô I  M U Ố N  H Ỏ I  Q U Ý  V Ị  V Ề  K H U  V Ự C  Đ Á N H  B Ắ T  C Á  V À  C Â U  C Á  T R O N G  C Ộ N G  
Đ Ồ N G  C Ủ A  Q U Ý  V Ị :  

C H Ỉ  H O À N  T H À N H  MỤC  N À Y  NẾU  Q U Ý  V Ị  C HỌN  “ C Ó ”  Ở  C Â U  HỎ I  SỐ  8  H OẶC  C Â U  HỎ I  SỐ  9 .  

20. Quý vị chủ yếu đánh bắt cá/hải sản gì ở Vịnh Barataria? 

___ Tôm Thẻ (White Shrimp) 

___ Tôm He Nâu (Brown Shrimp) 

___ Hàu (Oysters) 

___ Cua Xanh (Blue Crab) 

___ Cá Đù Đỏ (Red Drum) 

___ Cá Hồi Đốm (Speckled Trout) 

___ Khác 

21. Quý vị đánh bắt cá ở đâu ở Vịnh Barataria?  
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22. Quý vị đánh cá bằng thuyền hay trên bờ biển? 

___ Thuyền 

___ Trên bờ biển 

23. Quý vị hoặc gia đình quý vị ăn cá ở Lưu vực bao nhiêu lần một tuần? ______________ lần/tuần 

24. CPRA có thể giúp thay đổi hoạt động đánh bắt cá từ chương trình Chuyển dòng Trầm tích.  Đánh dấu bất kỳ mục nào quý vị 
quan tâm: 

___ Thanh toán cho thiết bị mới (như nâng cấp tủ lạnh của tàu hoặc cải tiến thiết bị) 

___ Các chương trình và hỗ trợ dành doanh nghiệp nhỏ/doanh nghiệp khởi nghiệp (ví dụ các chương trình tài trợ) 

___ Các chương trình đào tạo để có được các kỹ năng mới 

___ Đào tạo phát triển và vận hành doanh nghiệp nhỏ 

___ Cải thiện khả năng tiếp cận đánh bắt cá 

___ Các chương trình tiếp thị để hỗ trợ ngành đánh bắt cá địa phương 

25. Nếu CPRA có thể thêm các điểm tiếp cận mới để câu cá, họ nên tập trung vào đâu? (như bến thuyền kayak hoặc thuyền nhỏ, 
bến đánh cá ven bờ, bến tàu, v.v.) 

 

26. Có bất kỳ cách nào khác CPRA có thể giúp quý vị và cộng đồng của quý vị với những thay đổi tiềm năng trong nghề đánh bắt 
cá từ chương trình Chuyển dòng Trầm tích ở Lưu vực Barataria không?   

 

 

M Ụ C  4 :  T I Ế P  C Ậ N  T R O N G  T Ư Ơ N G  L A I  L I Ê N  Q U A N  Đ Ế N  E I S  V À  K Ế  H O Ạ C H  K H Ô I  P H Ụ C  

27. Làm thế nào chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin trong tương lai? Nếu quý vị muốn cung cấp cho chúng tôi 
số điện thoại, địa chỉ email hoặc bất kỳ thông tin liên hệ nào khác, hãy nhập vào đây. 

 

 

28. Dự thảo Tuyên bố Tác động Môi trường và Dự thảo Kế hoạch Khôi phục chuyển dòng sẽ có sẵn vào Tháng Ba, 2021.  Làm 
thế nào để chúng tôi có thể giúp quý vị gửi nhận xét về những tài liệu đó? 
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