فورم ثبت اطالعات (معلومات) سیار جامعه
جنسیت :
 مرد
 زن
 دیگر

عمر:
29 -15 
49 – 30 
65 –50 
 66 و باالتر

تعداد افراد در خانواده (تعداد افرد که در خانه با شما زندگی می کند):
___________

تعداد سالهای که در این جامعه زندگی کرده اید:
______________

آیا شما در دریافت نمودن خدمات به لسان انگلیسی راحت احسا می کنید؟
 بلی
 نخیر
در صورت نخیر ،به کدام لسان می خواهید که خدمات دریافت کنید؟ ________________________________
اطالعات (معلومات) را چگونه بدست می آرید؟ (به طور مثال اخبار/آگهی ها ،انترنت ،کاربرد تلفونی ،از دوست/خانواده)
___________________________________________________________________________________

 .1در مورد کدام یک از ساحات ذیل می خواهید معلومات بدست بیاورید؟ تمام گزینه های مورد دلچسپی تان را نشانی کنید.
 سالمت (صحت) :
 سالمت (صحت) آقایان خدمات پزشکی (طب) دندان ارزان /مجانی سالمت عاطفی روابط جنسی سالم فرزند پروری پیشگیری (وقایه) و تداوی بیماری دیابت (شکر) بارداری و نوزادان سالم فعالیت های فزیکی محفوظیت کهن ساالن سالمت (صحت) خانم ها دیگر___________________________: خدمات اسکانی :
 کمک در درخواستنامه برای شهروندی کالس های (صنف های) انگلیسی فعالیت های اجتماعی کمک در پر کردن فورم ها مراقبت از کودکان لباس دیگر_____________________________: مبل (اسباب خانه) خدمات کاریابی:
 کمک در جستجوی کار نوشتن خالصه تجربیات (خلص سوانح) و مهارت هایمصاحبه کاری
 شغل های مسلکی (مجوز (جواز) ،برنامه های اموزشاتصالی و سایر)
 برنامه های مشاوره دیگر______________________________: خدمات حقوقی :
 برنامه بیمه کانادا مسایل اجاره (کرایه نشینی) مهاجرت کمک مالی دولتی بیمه کاری برنامه مساعدت با معیوبین انتاریو ( )ODSP برنامه محو خشونت خانوادگی مصؤنیت کهن سالی مسایل اسناد رسمی سرگرمی ها :
 اطالعات (معلومات) در مورد خدمات اعانوی (سبسیدی) یا برنامه های ورزشیمجانی
 گردهمایی های اجتمای کمپ ها برای کودکان و نوجوانان دیگر__________________________:ورق بزنید ......

 غذا :
-

بانک های غذا
خوراک سالم (صحی) و تغذی
ورکشاپ های باغداری
بازار کشاورزان (دهقانان)

 برنامه ها برای کهن ساالن :
 جلوگیری از افتادن کالس های (صنف های) ورزشی اطمنان دهی از طریق تلفن بازدیدهای دوستانه کار های اجتماعی تهیه مسکن  /تهیه خانه:
 تهیه مسکن اجاره ای (کرایی) مطابق توان مالی -درخواستی برای تهیه مسکن یارانه (دولتی)

-

باغ های جامعه
اشپز خانه های جامعه
ورکشاپ پخت و پز
دیگر__________________________:
برنامه های تفریحی در  -5کوچۀ دوویل
گروپ حمایوی مراقبت
کمک در حالت عزا داری (کمک در وقت فوت شدن اقارب)
خدمات اسایشگاه که از کهن سال منظما بازدید می کند.
دیگر_____________________________:

-

ساس (خسک) و سوسک (مادر کیک ها)
دیگر________________________:

 من به هیچ کمک نیاز ندارم
 .2آیا گاهی شما از خدمات که باال لست گردیده استفاده کرده اید (در هر موقعیت که باشد)؟
 نخیر
 بلی
 .3اگر جواب شما "نخیر" باشد ،لطفا علت استفاده نکردن را واضح سازید .لطفا تمام گزینه های که به شما مربوط است نشانی کنید.




دیگر:

مانع لسان
من نمی دانم کجا بروم
من در جریان روز رفته نمی توانم چون سر کار استم
ترانسپورت عمومی بسیار گران است

 من برای کودکانم سهولت نگهداری کودکان را ندارم
 من نمی دانم که واجد شرایط برای این خدمات استم یا خیر
 خدمات بسیار دور واقع اند.

 .4کدام وقت ،برای استفاده از خدمات که باال لست گردیده ،مناسب تر است.
 بعد از  5بجه ظهر در جریان هفته
 به روز شنبه ( لطفا تمام گزینه های که به شما مربوط می گردد نشانی کنید)
 صبح
 بعد از ظهر
 شام
 به روز یکشنبه (لطفا تمام گزینه های که به شما مربوط می گردد نشانی کنید):
 صبح
 بعد از ظهر
 شام
 دوشنبه تا جمعه (از ساعت  9صبح تا  5عصر)
دیگر:
 .5مالحظات

تشکر  -ممنون

