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 مراجعه کنندهبررسی تجربه 

 
...  به  مراجعه کنندگان مان  

 چگونگی و دهيم می   انجام که آنچه مورد در را نظرتان خواهيم می ما. داريم شما کمک به نياز هايمان برنامه و خدمات ارزيابی برای ما
 های پاسخ .شد نخواهد ظاهر پرسشنامه در شما نام :کنيد هتوج لطفاً   .م بداني را شما واقعی نظر خواهيم می ما. بدانيم کارمان بهتر انجام
 نيکه به ا ديريبگ ميچنانچه تصم .شد دننخواه گذاشته ميان در کارکنان با شما ويژه های پاسخ .شد خواهند حفظ محرمانه بطور شما

 که را خدماتی و ها برنامه لطفاً  االت،سو به پاسخ ضمن .نخواهد گذاشت یريتاث ديکن یم افتيکه شما در یبرخدمات د،يسواالت پاسخ نده
، کارکنان با مالقات قرارهای :ايد داشته نظر در را زير موارد که شويد مطمئن. نظربگيريد در ايد کرده دريافت گذشته سال طول در

 .عملی های گروه ها، کميته مشاوره، های گروه محل، باغچه ،ها کارگاه و ها گروه
 

به من مربوط 
 نمی شود

نمنميدا  کامالً  
 مخالفم

موافقم کامالً  موافقم مخالفم   

هنگامی که به اين برنامه يا سرويس مراجعه می نمايم،       
    .احساس خوش آمدن و مورد قبول قرارگرفتن می کنم

 

 .کارکنان اين برنامه يا سرويس با من با احترام رفتار می کنند      

 

برنامه ها و خدمات بصورتی ارائه می شوند  که برای من       
محل، زمان، زبان و غيره قابل دسترس (امکان شرکت 

.در آنها را فراهم می کنند) هستند  

 برنامه ها و خدمات قادر به همسازکردن ناتوانی های من       
 می باشند

 .هنگام نياز کارکنان در دسترس می باشند      

.من می دانم که چگونه پيشنهاد دهم يا شکايت کنم        

مرا در نظر می هنگام ارائه کمک، کارکنان موقعيت شخصی       
بعنوان مثال، شيوه زندگی، درآمد، سنت ها و (گيرند 
 .)فرهنگ

از وقتی که از اين برنامه استفاده می کنم، احساس       
.د می نمايمارتباط بيشتری با جامعه محلی خو  

از وقتی که به اين برنامه مراجعه کرده ام، از       
خدمات و منابعی که در جامعه محلی من وجود 

.دارد اطالع بيشتری پيدا کرده ام  

رويهمرفته، من از اين برنامه و سرويس راضی       
.هستم  

من از شرکت در اين برنامه استفاده  رويهمرفته،      
.کرده ام  

 نظريات عمومی      
 
 

 

 کد برنامه
 )فقط برای کارکنان(
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 در باره شما

 
تا بتوانيم به  بفهميم د کرد که نتايج اين بررسی رانهپاسخ های شما به ما کمک خوا  .نهايتاً، ما مايليم در باره شما سواالتی بکنيم

البته، در . کليه پاسخ های شما محرمانه باقی خواهند ماند. شرکت کنندگان خود سرويس بهتری ارائه دهيم/ نيازهای مراجعين
که بتوانيد  از هر اطالعی، ما هرچند.نمی باشيد سواالت صورت عدم تمايل مجبور به دادن پاسخ به هر يک از سواالت يا کليه

 .به ما بدهيد بسيار قدردانی می کنيم
 

 کوينزوی استفاده کرده ايد؟ -ی در مرکز خدمات اجتماعی و بهداشتی پاين کرستديگر از چه سرويس هایماه گذشته،  12در طول 
 

  ینزويکرست کو نيپا – یپزشک کينيکل  پناه گاه رسپايت

  نيپ یجنوب ن –یپزشک کينيکل  حلقۀ امداد

  دبيرستان وودروف –یپزشک کينيکل  ميشل هايتس –خانۀ اجتماعی 

  برنامۀ پيشگيری از افتادن ها  موريسن گاردنز –خانۀ اجتماعی 

  مراقبت اوليۀ دست يازی به سالخوردگان  پاين کرست تراس –خانۀ اجتماعی 

  گروه درمان اجتماعی اسرتيف  وينثروپ کورت –خانۀ اجتماعی 

  مديريت پرونده ها  فاستر فارم –خانۀ اجتماعی 

  کمک خانه يابی  برنامۀ کاريابی جوانان

  نخست خانواده ها  خدمات کاريابی –کاريابی انتاريو 

  کلمات نياول  دست يازی چندفرهنگی

  نوزادان يیشنوا  برنامه های چندفرهنگی

  يینايکم  ب – يینايناب  برنامۀ جوانان سومالی

  مدرسۀ شيرخوارگاه  خواهران متحد

  )بازديد، مجموعۀ بازيچه ها(خدمات سالهای اوليه   ینزويکوپاين کرست  –ارتقای سالمتی 

  )مارمولک های جستان، ماجراهای با پشتاره(آمادگی مدرسه   نيپ یجنوب ن –ارتقای سالمتی 

  کارگاه های آموزش والدين  بيشور –ارتقای سالمتی 

  خدمات پيش از زايمان و بعد از زايمان  آموزش و پرورش یرهايمس

 )ديلطفاً مشخص کن( گريمورد د
_______________________________ 

   

    

    
 

 سن شما چيست؟
 
 شتريو ب 65       64ا ت 25    24تا  12  
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 زبان اول شما چيست؟
 

  انگليسی  کردی  فارسی

  فرانسه  ترکی  ريناماند

  سومالی  روسی  هندی

  عربی  دری  _______ )لطفاً مشخص کنيد(ديگر 
 
 

 ؟...  آيا شما
 

ديهست جنس نامعين  __________ )ديلطفاً مشخص کن( گريدمورد    مرد هستيد  زن هستيد  
 

 
 کدام است؟ ديکرده ا ليسطح مدرسه که تکم ايکالس  نيباالتر
 

رستانيدب ليفارغ التحص کمتر اي 8کالس      

دانشگاه /کالج پلميد ايمدرک    هنوز در دبيرستانم  

نشدم ليفارغ التحص یول رستان،يدب یمقدار  _________________ )ديمشخص کنلطفاً ( گريمورد د   

 
 

 است کدام است؟ مهم ترين روشی که اين برنامه يا سرويس برای شما تغييری بوجود آورده
 
 
 
 

 يا پيشنهاد ديگری داريد؟ اظهار نظرهيچ ايده،          
 
 
 
 

!ميمتشکر از وقتی که برای درميان گذاشتن تجربه تان با ما صرف کرد  
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