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Survey ng Pagserbisyo sa Customer

Kailan kayo nakipagusap sa Tagapagrehistro ng mga Botante?

KUMUSTA ANG AMING TRABAHO?
Kami ay nagsusumikap na ibigay sa inyo ang lubos na magalang,
propesyonal, makakatulong at mabilis na posibleng serbisyo.

Alam kayo ang pangalan ng taong tumulong sa inyo?

Kung gayon… kumusta ang aming trabaho?

Anong klaseng tulong ang kinailangan ninyo?

Mangyaring maglaan ng panahon upang ipaalam sa amin. Ang inyong
mga obserbasyon, opinyon at komento ay mahalaga sa amin. Kung
kayo ay hindi nasiyahan sa serbisyong inyong natanggap, sa gayon
hindi namin nagawa ang aming trabaho. Kung mayroon kaming
nagawa na inyong nagustuhan o kinamanghaan, nais din naming
malaman iyon. Alinmang paraan, isasapuso namin ang inyong mga
komento at gagamitin ang sinabi ninyo sa amin upang magpabuti.
Mangyaring punan ang survey na ito at i-drop off ito sa opisina ng
Tagapagrehistro ng mga Botante o ipakoreo ito pabalik – ito ay
self-addressed at ang selyo ay bayad na. Isara ang mga gilid gamit
ang isang clear tape at i-drop ang survey na ito sa U.S. mail.

Pagboto-sa-Koreo

Mga Kandidato/Mga Kampanya

Iba pa

Lubos na Sang-ayon Neutral
Hindi
Lubos na Hindi
Pagsang-ayon			 Pagsang-ayon Pagsang-ayon

Sa kabuuan, ako ay nagkaroon
ng positibong karanasan
Ang miyembro ng staff
ay naging matulungin
Ang miyembro ng staff
ay mayroong kaalaman

OPSYONAL

Ang miyembro ng staff
ay naging maasikaso
Ako ay napakitunguhan
nang may respeto

Adres:
Lungsod:

Ako ay napagserbisyohan
sa paraang nasa oras

Zip Code:

Telepono sa Daytime:
Mobile

Trabaho

Mayroon ba kayong iba pang mga komento, katanugan, o mungkahi?

Tirahan

Email:
Mangyaring sagutin ako sa pagmamagitan ng:

U.S. Mail

Email

Telepono

FOR STAFF USE ONLY
Action Taken:
Staff Name:

GIS/Mga Mapa

Kung “Iba pa” pakitukoy ang serbisyong inyong natanggap?

Salamat sa paglalaan ng inyong oras.

Pangalan:

Rehistrasyon

Date:

Mga tanong? Kontakin ang Tagapagrehistro ng mga Botante (858) 565-5800
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