
كيف تتجول في دايتون؟ 

أركب أسير
دّراجة

أقود أركب 
الحافلة أو القطار

غير ذلك:

ضع دائرة حول كل ما ينطبق:

أين تعيش؟

الرمز البريدي:

حدد المنطقة التي تعيش فيها في المدينة  
أو التي أنت أكثر دراية بها: 

غير متأكد؟ 
غير ذلك:

شمال وسط

شمال شرق

جنوب غرب

غرب



كيف تقيم مدى رضاك عن  السير في دايتون )ضع 
دائرة حول واحدة(:

أنا  مهتم بالمشي  )ضع دائرة حول كل ما ينطبق(:

إلى المتجرإلى العمل لزيارة إلى المدرسة
العائلة 

واألصدقاء

لممارسة 
اللياقة 

واالستجمام

غير ذلك: إلى محطة 
الحافالت أو 
محطة القطار

هل هناك شيء يمنعك من السير إلى تلك الوجهات؟ 

ما الذي تود أن تراه يتغير؟

الناس الذين يسيرون...
يركضون، يستخدمون الكرسي المتحرك، يدفعون عربات األطفال

غير متأكد أحبه أكرههال بأس بهيعجبني



كيف تقيم مدى رضاك عن  الركوب في دايتون حالياً 
)ضع دائرة حول واحدة(:

أنا  مهتم بالركوب  )ضع دائرة حول كل ما ينطبق(:

إلى المتجرإلى العمل لزيارة إلى المدرسة
العائلة 

واألصدقاء

لممارسة 
اللياقة 

واالستجمام

غير ذلك: إلى محطة 
الحافالت أو 
محطة القطار

هل هناك شيء يمنعك من الركوب إلى تلك الوجهات؟ 

ما الذي تود أن تراه يتغير؟

الناس الذين يركبون...
دّراجة، سكوتر، لوح تزلج، إلخ

غير متأكد أكرههال بأس بهيعجبني  أحبه



أي من هذه تصف حالتك؟

ضع دائرة حول كل ما ينطبق:

أنا لدّي 
أطفال في سن المدرسة

أنا لدَي 
دراجة

أنا لدَي 
سيارة

اللغة اإلنجليزية 
هي لغتي الثانية

أعمل في مدينة 
دايتون

أستخدم أداة مساعدة للتنقل 
)كرسي متحرك، عكاز، إلخ(

انا متقاعد عمري أقل من 16 
عاًما

لدينا بعض األسئلة اإلضافية للتأكد من وصولنا إلى شريحة تمثيلية من المجتمع. لديك الحرية في اإلجابة عن األسئلة التي 
ترتاح إلجابتها فقط. ستكون جميع نتائج االستطالع بال أسماء. 

كيف تحدد هويتك؟

حدد كل ما ينطبق عليك:

امرأة 

رجل

متحول جنسيًا

غير ثنائي النوع 

من الهنود الحمر أو سكان أالسكا األصليين

أفريقي أمريكي أو أسود

غير ذلك:

آسيوي

إسباني أو التيني/التينية أو من أصل إسباني

من الشرق األوسط أو شمال أفريقيا

من سكان هاواي األصليين أو غيرهم من سكان جزر 
المحيط الهادئ

أبيض

أعيش في مدينة 
دايتون



أخبرنا عن أي أمر آخر 
تشعر أنه ذو أهمية:

شكًرا لك! يرجى التسليم قبل المغادرة


