
1. Which of the following describe you? Check all that apply. 

2. Do you currently use the park?  

3. How do you currently use the park? 

4. Is there anything that causes you to avoid using the park? If yes, what is it?  

5. How do you or would you get to the park? Check all that apply.

6. Which of the following elements would you use or do you support? Check all that apply.  

7. What elements are missing from the current design? 

8. Will you use the park after renovation? 

   Dog park
  BMX Bike Area
  Community Gardens
  Futsal (small hardcourt soccer)

  Public Art 
  Basketball Court
  Grassy Areas
  Sports Fields

WE NEED YOU! Tell us what Phil 
Chacon Park should look like and 
how it can meet the need’s of the 
community. Return this survey 
to the place you got it or email a 
photo of it to PhilChaconPark@
gmail.com

Your zip code: Age:
   Under 18
  19-29
  30-49
  50-69
  70+

Household size:
  1-2   6-8
  3-5   9+

Race:
  American Indian
  Asian
  Black or African American
  Hispanic or Latino
  White
  Other

  I live in the International District (ID) 
  I participate in an organization working in the ID.
  I am part of an educational institution in the ID. 
  None of the above

  Drive   Walk  Bike or Skateboard  Bus

PHIL CHACON PARK RENOVATION
Community Input Survey



1. ¿Cuál de los siguientes describe usted? Marque todas las que apliquen.  

2. ¿Actualmente usas el parque?

3. ¿Cómo se utiliza actualmente el parque?

4. ¿Hay alguna razón la cual te evite usar el parque? En caso afirmativo, ¿Cuál es la razón? 

5. ¿Cómo llegas o llegarías al parque? Marque todas las que apliquen.

6. ¿Cuál de los siguientes elementos del parque usaría o apoya? Marque todas las que apliquen. 

7. ¿Qué elementos del parque faltan en el diseño actual?

8. ¿Usarás el parque después de la renovación?

¡LO NECESITAMOS! Cuéntenos 
cómo debería verse el Parque Phil 
Chacon y cómo puede satisfacer las 
necesidades de la comunidad. Envíe 
esta encuesta al lugar donde la recibió 
o envíe una foto de esta encuesta 
respondida por correo electrónico a 
PhilChaconPark@gmail.com

Su código postal: Su edad: 
   <18
  19-29
  30-49
  50-69
  > 70

Habitantes en su 
hogar:
  1-2   6-8
  3-5   9+

Etnicidad:
  Indio Americano/a
  Asiático/a
  Afroamericano/a
  Hispano/a or Latino/a
  Anglo/a
  Otro

RENOVACIÓN DEL PARQUE PHIL CHACON
Encuesta de Opinión de la Comunidad

  Vivo en el Distrito Internacional (DI) 
  Participo en una organización que trabaja en el DI
  Soy parte de una institución educativa en el DI 
  Ninguno de los anteriores

  Manejar    Caminar   Bicicleta o Patíneta  Camion

   Parque para Perros
  Área de bmx bike
  Jardínes Comunitarios
  Futsal (pequeña pista de fútbol)

  Arte Público
 Cancha de Baloncesto
  Zonas Verdes
  Campos de Deportes



1. Câu nói nào sau đây đúng với quý vị? Hãy chọn tất cả các mục phù hợp.     

2. Hiện tại, quý vị có sử dụng công viên này không? (Có / Không)

3. Quý vị hiện đang sử dụng công viên này như thế nào? 

4. Có điều gì khiến quý vị phải tránh sử dụng công viên này không? Nếu có thì điều đó là gì? 

5. Quý vị đến hoặc sẽ đến công viên bằng cách nào? Hãy chọn tất cả các mục phù hợp.  

6. Quý vị sẽ sử dụng hoặc ủng hộ các thành phần nào sau đây của công viên? Hãy chọn tất cả 
các mục phù hợp. 

7. Trong thiết kế hiện tại của công viên còn thiếu các thành phần nào? 

8. Quý vị sẽ sử dụng công viên sau khi được nâng cấp chứ? 

Chúng tôi cần bạn! Hãy cho 
chúng tôi biết Phil Chacon Park 
sẽ trông như thế nào và nó có 
thể đáp ứng nhu cầu của cộng 
đồng như thế nào. Trả bản khảo 
sát này đến nơi bạn nhận được 
hoặc gửi ảnh của nó qua email 
PhilChaconPark@gmail.com

Mã số bưu điện 
của bạn:

Tuổi tác:
   <18
  19-29
  30-49
  50-69
  > 70

Quy mô hộ gia đình:
  1-2   6-8
  3-5   9+

Dòng dỏi:
  Người Mỹ da đỏ
  Dân phương đông
  Người Mỹ gốc Phi
  Tây Ban Nha hoặc latino
  Anglo
  Khác

CÂU HỎI KHẢO SÁT VỀ CÔNG VIÊN PHIL CHACON
Khảo sát ý kiến   cộng đồng

  Tôi sống ở Quận International (ID) 
  Tôi tham gia vào một tổ chức làm việc tại ID 
  Tôi thuộc một tổ chức giáo dục tại ID 
  Không trường hợp nào nêu trên 

  Lái xe    Đi bộ    Đạp xe hoặc dùng ván trượt       Đi xe buýt

   Công Viên cho Chó 
  Khu Vực cho Xe Đạp BMX 
 Các Khu Vườn Cộng Đồng 
 Sân Bóng Futsal (bóng đá trên sân cứng nhỏ) 

 

  Nghệ Thuật Công Cộng 
  Sân Bóng Rổ
  Các Khu Vực Nhiều Cỏ 
  Các Sân Chơi Thể Thao


