COMMUNITY INFORMATION REGISTRATION FORM کمیونٹی سے متعلق معلومات کے لئے رجسٹریشن فارم
Gender: صنف
Male 
مرد
Female 
عورت
Other 
ديگر

Age:
عمر
15-29  ٢٩-١٥
30-49  ٤٩-٣٠
50-65  ٦٥-٥٠
66 and over   اور زیادہ٦٠

Household Size (number of people that live with you in
your home): ___________

Number of years you have lived in this community:
______________

( گھر ميں کل افراد )فرد جو آپکے ساتھ ایک ہی گھرمیں رہتے ہیں

کتنے سال سے آپ کميونٹی کے ساتھ رہ رہے ہيں ؟

Are you comfortable receiving services in English?
کیا آپ انگلش میں خدمات سے مطمین ہیں ؟
Yes  جی ہاں
No  جی نہيں
If not, what language/s do you prefer to receive services in? _________________________________
 تو کس زبان میں خدمات حاصل کرنا چاہے گے؟، اگر نہیں

How do you access information (e.g. print, Internet, mobile app, from friends/family)?
(رشتہ دار، دوست، انٹرنیٹ، موبائل، )اخبار

آپ معلومات حاصل کرنے کے لۓ کون سے ذرائع استعمال کرتے ہیں ؟

___________________________________________________________________________________
1. What areas are you interested in getting information about? Please check all that apply.
 آ پ کونسی سہولتوں پر معلومات حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟-١

 Health: صحت
- Free/low cost dental services
مفت\ کم قيمت دانتوں کی سہولت
- Healthy relationships
صحت مند تعلقات
- Physical activity
جسمانی سرگرمی
- Women’s health
عورتوں کی صحت
- Men’s health
مردوں کی صحت
 Settlement: خدمات براۓ رہائش
- Help with filling out forms

-

فارم پر کرنے ميں مدد
- English language classes
انگريزی کالسز
- Clothing
کپڑے
- Furniture
فرنيچر
 Employment Services: خدمات براۓ روزگار
- Resume development & interview skills
تجربے کی فہرست بنانے اور انٹرويو ميں مہارت
- Mentorship programs
رہنمائی کے پروگرامز
- Other: ___________________________ ديگر
 Legal Services: قانونی خدمات
- Housing Issues (tenancy)
ہاؤسنگ کے مسائل
- Ontario Works
اونٹوريو ورک
- Ontario Disability Support Program (ODSP
اونٹوريو محذوروں کے سہارے کا پروگرام
- Old Age Security
اولڈ ايج سيکيورٹی
 Recreation: تفريح
- Sports programs
کھيلوں کی سرگرمياں
- Social clubs
سماجی کلبز
- Other: __________________________ ديگر
 Food: کھانا
- Food banks

-

فوڈ بينک

-

Diabetes prevention & management
ذيابطيس اور اس سے بچاؤ کی تدابير
Emotional wellbeing
جذباتی بہتری
Parenting
والدين کی ذمہ داری
Healthy pregnancies & babies صحت مند حمل اور بچے
Seniors’ safety
بوڑھوں کی حفاظت
Other: ____________________________ ديگر
Help with citizenship application
سٹيزن شپ کی درخواست کے ليے مدد
Community activities
کميونٹی سرگرمياں
Childcare
بچہ کا خيال
Other: _____________________________ ديگر

-

Job search assistance
مالزمت کی تالش ميں مدد
Professional designation (licensing, bridging programs,
etc.)
پيشہ ورانہ عہدہ
() الئسنسنگ اور مدد کے دوسرے پروگرام وغيرہ

-

Canada Pension Plan
Immigration
Employment Insurance
Domestic Violence program
Notary Public

-

Information on free and subsidized programs
مفت اور امدادی پروگرامز پر معلومات
Camps for children and youth
جوانوں اور بچوں کے ليے کيمپز

-

-

Community gardens

کينيڈا پينشن پالن
اميگريشن
مالزمت کا بيمہ
گھريلو تشدد پر پروگرام
نوٹری پبلک

کميونيٹی کے ليے باغات
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Healthy eating, nutrition
- Community kitchens
کميونيٹی کچنز
Cooking
workshops
ورکشاپ
کميونيٹی
صحتمند خوراک اور غذائيت
Other:
_________________________________ديگر
- Gardening workshops
باغبانی ورکشاپ
- Farmers’ markets (organic/locally grown)
کسانوں كی منڈی
 Programs for seniors: سنئيرز کے ليے پروگرام
Recreation programs at 5 Deauville Lane
- Falls Prevention
گرنے سے بچاؤ
 ڈوولی لين ميں تفريحی پروگرام5
- Fitness Classes
فٹنس کالسسز
- Caregivers Support Group
نگرانوں کا سپورٹ گروپ
- Telephone Reassurance
- Bereavement Support (support if you know someone
ٹيليفون کيلنے يقين دہانی
who has recently died)
موت پر غم کيليے سپورٹ
- Friendly Visiting
دوستانہ وزٹ
- Visiting Hospice Services
- Social Work
سماجی کام
ہسپتال آنے اور جانے کيليے خدمات
- Other ___________________________ ديگر
 Housing:  ہاؤسنگ/ رہائيش
- Affordable rental housing
سستے کرايہ کے گھر
- Bed bugs & cockroaches
کھٹمل اور الل بيگ
- Application for subsidized housing
- Other: _________________________________ ديگر
رعايتی رہائش کے ليے درخواست
مجھے کسی بھی خدمات کی ضرورت نہیں ہے
 I DO NOT NEED ANY SERVICES
2. Have you used any of the above listed services before (at any location)?
 کیا آپ نے )کسی بھی مقام پر پہلے( مندرجہ باال خدمات کو استعمال کیا ہے ؟.٢
 Yes جی ہاں
 No جی نہیں
3. If you answered “no”, please tell us about the reason/s for not using the services. Please check all that apply.
. براہ مہربانی نشان لگائیں-  تو سروسز استعمال نہیں کرنے کی وجہ کے بارے میں بتائیں، "اگر "نہیں.٣
 Language barrier
زبان سے متعلق مشکالت
 I don’t have childcare for my children
ميرے پاس اپنے بچوں کيليے چائلڈ کيئر نہيں
 I am not sure if I am eligible for these services
 I don’t know where to go
مجھے نہيں معلوم کہ ميں ان خدمات کيليے اہل ہوں
مجھے نہيں معلوم کہاں جانا ہے؟
 I cannot go during the day, as I am working
 The services are too far
خدمات بہت دور ہيں
.ميں دن کے دوران نہيں جا سکتا \ سکتی
عوامی نقل و حمل بہت مہنگی ہے
 Public transportation is too expensive
Other: دیگر
-

4. If you could choose, what would be the best time for you to access the services?
 خدمات تک رسائی کے لۓ کون سا وقت مناسب ہے؟ براہ مہربانی نشان لگائیں-٤
 After 5 pm during the week
 On Saturday (please check all that apply):
 Morning صبح
 Afternoon دوپہر
 Evening
شام
 On Sunday (please check all that apply):
 Morning صبح
 Afternoon دوپہر
 Evening
شام
 Monday to Friday 9 am to 5 pm
Other: دیگر
5. Notes:

 بجے کے بعد5 ہفتے کے دوران
(ہفتے کے دن)جو بھی الگو ہو اس پر نشان لگائيں

(اتوار کے دن)جو بھی الگو ہو اس پر نشان لگائيں

تک

THANK YOU! آ پ کا شکریہ

 بجے5  بجے سے شام9 پير سے جمعہ صبح

