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Khảo Sát Dịch Vụ Khách Hàng

Quý vị đã liên lạc với Văn Phòng Bầu Cử khi nào?

CHÚNG TÔI LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho quý vị dịch vụ lịch sự, chuyên nghiệp, hữu ích và nhanh chóng nhất có thể.

Quý vị có biết tên của người đã giúp quý vị?

Vậy thì . . . chúng tôi làm việc như thế nào?

Quý vị cần sự giúp đỡ gì?

Xin vui lòng dành một chút thời gian để cho chúng tôi biết. Sự quan
sát, ý kiến và phê bình của quý vị là vô giá đối với chúng tôi. Nếu quý
vị không hài lòng với dịch vụ mà quý vị nhận được, thì chúng tôi chưa
hoàn thành công việc của mình. Nếu chúng tôi làm điều gì đó hài lòng
hoặc gây ấn tượng với quý vị, chúng tôi cũng rất muốn biết. Dù gì đi
nữa, chúng tôi sẽ ghi nhận ý kiến của quý vị và sử dụng những gì quý
vị cho chúng tôi biết để cải thiện.
Vui lòng điền vào bản khảo sát này và nộp tại Văn Phòng Bầu Cử
hoặc gửi trả lại qua thư - nó có sẵn địa chỉ và bưu phí. Gắn chặt các
cạnh bằng băng dán xuyên thấu và gởi bản khảo sát này qua bưu
điện Hoa Kỳ.

Ghi danh
Bầu bằng thư
Ứng cử /Vận động tranh cử
Bản đồ địa hạt GIS
Dịch vụ khác – Nếu “Dịch vụ khác”, thì quý vị đã nhận được dịch vụ gì?:

Hoàn toàn Đồng ý Trung bình
đồng ý			

Nhìn chung, tôi đã có
một trải nghiệm tích cực
Nhân viên rất
hữu ích

Cám ơn thời giờ của quý vị

Nhân viên có
kiến thức

KHÔNG BẮT BUỘC

Nhân viên
chu đáo

Tên:

Tôi được đối
xử tôn trọng

Địa chỉ:
Thành phố:
Số điện thoại ban ngày:
Số điện thoại di động

Mật mã bưu chính:
Số điện thoại nhà

Số điện thoại nơi làm việc

Tôi đã được phục
vụ một cách kịp thời
Ý kiến hay đề xuất khác?

Địa chỉ email:
Xin vui lòng hồi đáp cho tôi trước ngày:
Qua bưu điện Hoa Kỳ
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Điện thoại
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Câu hỏi? Liên lạc Văn Phòng Bầu Cử (858) 565-5800
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Không
Hoàn toàn
đồng ý không đồng ý

