
SIMPLE DEMOGRAPHIC TOOL

Xin vui lòng để lại thông tin dưới đây để giúp chúng tôi có
thể thực hiện công việc tốt hơn. Những câu trả lời được ẩn
danh:

Tuổi:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
            ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Giới tính:   ▢ Female   ▢ Male
 

Dân tộc (xin chọn một lựa chọn thích hợp nhất): 
▢ Châu Á         
▢ Người da trắng
▢ Người Mỹ bản xứ
▢ Người Hawaii bản địa hoặc người Đảo Thái Bình Dương
▢ Dân tộc khác

 ▢ Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi
 ▢ Người Tây Ban Nha hoặc Latino 

Xin vui lòng để lại thông tin dưới đây để giúp chúng tôi có
thể thực hiện công việc tốt hơn. Những câu trả lời được ẩn
danh:

Tuổi:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
            ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Giới tính:   ▢ Female   ▢ Male
 

Dân tộc (xin chọn một lựa chọn thích hợp nhất): 
▢ Châu Á         
▢ Người da trắng
▢ Người Mỹ bản xứ
▢ Người Hawaii bản địa hoặc người Đảo Thái Bình Dương
▢ Dân tộc khác

 ▢ Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi
 ▢ Người Tây Ban Nha hoặc Latino 

Xin vui lòng để lại thông tin dưới đây để giúp chúng tôi có
thể thực hiện công việc tốt hơn. Những câu trả lời được ẩn
danh:

Tuổi:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
            ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Giới tính:   ▢ Female   ▢ Male
 

Dân tộc (xin chọn một lựa chọn thích hợp nhất): 
▢ Châu Á         
▢ Người da trắng
▢ Người Mỹ bản xứ
▢ Người Hawaii bản địa hoặc người Đảo Thái Bình Dương
▢ Dân tộc khác

 ▢ Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi
 ▢ Người Tây Ban Nha hoặc Latino 

Xin vui lòng để lại thông tin dưới đây để giúp chúng tôi có
thể thực hiện công việc tốt hơn. Những câu trả lời được ẩn
danh:

Tuổi:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
            ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Giới tính:   ▢ Female   ▢ Male
 

Dân tộc (xin chọn một lựa chọn thích hợp nhất): 
▢ Châu Á         
▢ Người da trắng
▢ Người Mỹ bản xứ
▢ Người Hawaii bản địa hoặc người Đảo Thái Bình Dương
▢ Dân tộc khác

 ▢ Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi
 ▢ Người Tây Ban Nha hoặc Latino 

Xin vui lòng để lại thông tin dưới đây để giúp chúng tôi có
thể thực hiện công việc tốt hơn. Những câu trả lời được ẩn
danh:

Tuổi:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
            ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Giới tính:   ▢ Female   ▢ Male
 

Dân tộc (xin chọn một lựa chọn thích hợp nhất): 
▢ Châu Á         
▢ Người da trắng
▢ Người Mỹ bản xứ
▢ Người Hawaii bản địa hoặc người Đảo Thái Bình Dương
▢ Dân tộc khác

 ▢ Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi
 ▢ Người Tây Ban Nha hoặc Latino 

Xin vui lòng để lại thông tin dưới đây để giúp chúng tôi có
thể thực hiện công việc tốt hơn. Những câu trả lời được ẩn
danh:

Tuổi:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
            ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Giới tính:   ▢ Female   ▢ Male
 

Dân tộc (xin chọn một lựa chọn thích hợp nhất): 
▢ Châu Á         
▢ Người da trắng
▢ Người Mỹ bản xứ
▢ Người Hawaii bản địa hoặc người Đảo Thái Bình Dương
▢ Dân tộc khác

 ▢ Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi
 ▢ Người Tây Ban Nha hoặc Latino 



COMPLEX DEMOGRAPHIC TOOL

Câu nào mô tả bạn đúng nhất:
▢ Thuộc đạo công giáo kể từ khi sinh ra và tham gia những   
      hoạt động trong đạo 
▢ Thuộc đạo công giáo nhưng không tham gia những hoạt 
      động trong đạo  
    

▢ Cải đạo sang công giáo 
▢ Trở về đạo công giáo  

Bạn tham dự Thánh lễ thường xuyên như thế nào?
▢ Không bao giờ hoặc hiếm khi              
▢ Một hai lần một tháng 
▢ Mỗi tuần              ▢ Hơn một lần trong tuần

 ▢ Ngoài đạo công giáo

 ▢ Vài lần trong năm
 ▢ Hầu như mỗi tuần

Xin vui lòng để lại thông tin dưới đây để giúp chúng tôi có thể
thực hiện công việc tốt hơn. Những câu trả lời được ẩn danh:
Tuổi:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
            ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Giới tính:   ▢ Female   ▢ Male
 

Dân tộc (xin chọn một lựa chọn thích hợp nhất): 
▢ Châu Á         
▢ Người da trắng
▢ Người Mỹ bản xứ
▢ Người Hawaii bản địa hoặc người Đảo Thái Bình Dương
▢ Dân tộc khác

 ▢ Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi
 ▢ Người Tây Ban Nha hoặc Latino 

Câu nào mô tả bạn đúng nhất:
▢ Thuộc đạo công giáo kể từ khi sinh ra và tham gia những   
      hoạt động trong đạo 
▢ Thuộc đạo công giáo nhưng không tham gia những hoạt 
      động trong đạo  
    

▢ Cải đạo sang công giáo 
▢ Trở về đạo công giáo  

Bạn tham dự Thánh lễ thường xuyên như thế nào?
▢ Không bao giờ hoặc hiếm khi              
▢ Một hai lần một tháng 
▢ Mỗi tuần              ▢ Hơn một lần trong tuần

 ▢ Ngoài đạo công giáo

 ▢ Vài lần trong năm
 ▢ Hầu như mỗi tuần

Xin vui lòng để lại thông tin dưới đây để giúp chúng tôi có thể
thực hiện công việc tốt hơn. Những câu trả lời được ẩn danh:
Tuổi:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
            ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Giới tính:   ▢ Female   ▢ Male
 

Dân tộc (xin chọn một lựa chọn thích hợp nhất): 
▢ Châu Á         
▢ Người da trắng
▢ Người Mỹ bản xứ
▢ Người Hawaii bản địa hoặc người Đảo Thái Bình Dương
▢ Dân tộc khác

 ▢ Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi
 ▢ Người Tây Ban Nha hoặc Latino 

Câu nào mô tả bạn đúng nhất:
▢ Thuộc đạo công giáo kể từ khi sinh ra và tham gia những   
      hoạt động trong đạo 
▢ Thuộc đạo công giáo nhưng không tham gia những hoạt 
      động trong đạo  
    

▢ Cải đạo sang công giáo 
▢ Trở về đạo công giáo  

Bạn tham dự Thánh lễ thường xuyên như thế nào?
▢ Không bao giờ hoặc hiếm khi              
▢ Một hai lần một tháng 
▢ Mỗi tuần              ▢ Hơn một lần trong tuần

 ▢ Ngoài đạo công giáo

 ▢ Vài lần trong năm
 ▢ Hầu như mỗi tuần

Xin vui lòng để lại thông tin dưới đây để giúp chúng tôi có thể
thực hiện công việc tốt hơn. Những câu trả lời được ẩn danh:
Tuổi:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
            ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Giới tính:   ▢ Female   ▢ Male
 

Dân tộc (xin chọn một lựa chọn thích hợp nhất): 
▢ Châu Á         
▢ Người da trắng
▢ Người Mỹ bản xứ
▢ Người Hawaii bản địa hoặc người Đảo Thái Bình Dương
▢ Dân tộc khác

 ▢ Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi
 ▢ Người Tây Ban Nha hoặc Latino 

Câu nào mô tả bạn đúng nhất:
▢ Thuộc đạo công giáo kể từ khi sinh ra và tham gia những   
      hoạt động trong đạo 
▢ Thuộc đạo công giáo nhưng không tham gia những hoạt 
      động trong đạo  
    

▢ Cải đạo sang công giáo 
▢ Trở về đạo công giáo  

Bạn tham dự Thánh lễ thường xuyên như thế nào?
▢ Không bao giờ hoặc hiếm khi              
▢ Một hai lần một tháng 
▢ Mỗi tuần              ▢ Hơn một lần trong tuần

 ▢ Ngoài đạo công giáo

 ▢ Vài lần trong năm
 ▢ Hầu như mỗi tuần

Xin vui lòng để lại thông tin dưới đây để giúp chúng tôi có thể
thực hiện công việc tốt hơn. Những câu trả lời được ẩn danh:
Tuổi:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
            ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Giới tính:   ▢ Female   ▢ Male
 

Dân tộc (xin chọn một lựa chọn thích hợp nhất): 
▢ Châu Á         
▢ Người da trắng
▢ Người Mỹ bản xứ
▢ Người Hawaii bản địa hoặc người Đảo Thái Bình Dương
▢ Dân tộc khác

 ▢ Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi
 ▢ Người Tây Ban Nha hoặc Latino 


