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በዋተርሉ ሪጅን፡ ስለ ኢሚግሬሺን ጉዳዮችና ኣስፈላጊነታቸው 
 የሚደረግ ጥናት 

 
በዋተርሉ ርጅን፡ ስለ የስደተኞች በማህበረሰብ መወሃሃድና ሰለ መልካም ኣኗኗር፡ ከናንተ ለማወቅ እንፈልጋለን።   
 
ይኽ ጥናት፡ ለሁሉም በዋተርሉ ሩጅን የሚኖሩ ስደተኞት የታሰበ ነው።  የኸውም፡ ለካናዳውያን ዜጎች፣ ለቋሚ የመኖርያ ፈቃድ ላላቸው፣ ለጊዘያዊ 
መኖርያ ፈቃድ ላላቸውና፡ ለውጭ ኣገር ዜጎች ያካትታል።   
 
የዚህ ጥናት ውጤት፡ ኢሚግሬሽን ፓርትነርሺፕ፡ ለሁሉም በዋተርሉ ሪጅን፡ ለስደተኞት 
የሚያገለግሉ ተቋማት፡ በመተባበር የሚሰሩበትና ስደተኞችን በይበልጥ ለማገልገል 
ኣገልግሎታቸውን የሚያሻሽሉበትን መምርያ ለማውጣት፡ ትጠቀምበታለች።  
  

እባክዎት፡ ይኸንን ጥናት፡ እስከ ጁላይ 9 ባለው ጊዜ ጨርሱልን።        

ከጨረሳችሁም በኋላ፡ ለኢሚግሬሽን ፓርትነርሺፕ በፖስጣ (235 King St. E., 

6th floor, Kitchener, N2G 4N5)  ወይም ደግሞ በኢመይል 

ImmigrationPartnership@regionofwaterloo.ca  ላኩልን። 

 

በዚህ ጥናት መሳተፍ፡ በበጎ ፈቃዳችሁ ነው። መልስ ለመስጠት 

ካልፈለጋችሁም፡ ጥያቄውን ለማለፍ ትችላላችሁ። የምትሰጡን መረጃዎች 

ሁሉ፡ ስመ-ኣልቦና ምስጢራዊ ሆኖው የቀራሉ። የጥናቱ ተሳታፊዎች፡ ዕጣ 

እንዲወጣላቸውና ሽልማት ለመቀበል ብቻ፡ በገዛ ፈቃዳቸው ስማችውና ኢመይላቸው ለመስጠት ይችላሉ። ስማችሁና ኢመይላችሁ 

ልትሰጡን ከፈለጋችሁም፡ ከዕጣውና ከሽልማቱ ውጭ፡ ከጥናቱ መልሶቻችሁ ጋር በምንም መልኩ ኣይያያዝም። በምስጢር 

እንደተያዘ ይቀራል። 

     

 ስለዚህ ጥናት በተመለከተ፡ ጥያቄዎች ካሏችሁ፡ ወይም ደግሞ፡ ተጨማሪ መረጃዎች ካስፈለጓችሁ፡ ለ ዳን ቫልድበልት በ 

dvandebelt@regionofwaterloo.ca  ኢመይል በመላክ፡ ወይም ደግሞ በስልክ ቁጥ ር519-575-4757x1233 በመደወል፡ 

ልትጠይቁ ትችላላችሁ። 
 

በዚህ ጥናት ለመሳተፍ ፈቃደኞች በመሆናችሁና፡ በማህበረሰባችንም  ለውጥ ለማምጣት ስለ ተባበራችሁን፡ እናመስግናለን።  
 

 

1. ከሚከተሉት፡ በትክክል የሚገልጽህ ምረጥ፥ 

□ ለካናዳ በኤኮኖሚያዊ የስደተኞች ፕሮግራም ነው የመጣሁት 

□ ለካናዳ በቤተሰብ የስደተኞች ፕሮግራም ነው የመጣሁት 

□ ለካናዳ በመንግስት  የስደተኞች እርዳታ ፕሮግራም ነው የመጣሁት 

□ ለካናዳ በግል የስደተኞች ስፖንሶርሺፕ  ፕሮግራም ነው የመጣሁት (ይህ ቢቮር / BVOR – Blended Visa Office Referred  

ጨምሮ ማለት ነው) 

□ ኣሁን ግዜያዊ የመኖርያ ፈቃድ ኣለኝ (ረፉጂ ክለይመንት) 

□ ኣሁን ግዜያዊ የመኖርያ ፈቃድ ኣለኝ (ኢንተርናሽናል ተማሪ) 

□ ኣሁን ግዜያዊ የመኖርያ ፈቃድ ኣለኝ (ግዜያዊ ሰራተኛ) 

□ በሌላ ፕሮግራም (ይግለጹት) ______________________________________________________ 
 

2. በካናዳ ስንት ዓመት ሆኖሃል 

□ ካንድ ኣመት በታች 

□ ከ 1 እስከ 5 ኣመት 

□ ከ 6 እስከ 10 ኣመት 

□ ከ 10 ኣመት በላይ 
 

ኢሚግሬሽን ፓርትነርሺፕ ምንድን ነው፧ 

ኢሚግሬሽን ፓርትነርሺፕ፡ ኣንዲት 

በማሕበረስቦችና፡ ሌሎች ስለ የስደተኞች፡ 

ስኬታማ መቋቋም፣ ማዋሃድና፡ መሳተፍ፡ 

ተባብረው የሚሰሩ ተቋማት የቆመች፡  

በዋተርሉ ሪጂን፡ የምትሰራ ተቋም ናት። 

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፡ በሚከተለው  

ወብሳይት፡ ይጎብኙ።   

www.immigrationwaterlooregion.ca/
ImmigrationPartnership  
 

mailto:ImmigrationPartnership@regionofwaterloo.ca
mailto:dvandebelt@regionofwaterloo.ca
http://www.immigrationwaterlooregion.ca/ImmigrationPartnership
http://www.immigrationwaterlooregion.ca/ImmigrationPartnership
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3. የመጀምርያ ቋንቋህ ምንድን ነው (የመጀርያ ቋንቋ ማለት፡ መጀመርያ ኣፍህን የከፈትክበት ቋንቋና፡ እስካሁን ድረስ የሚገባህ ቋንቋ ማለት ነው)  

□ ኢንግልዜኛ 

□ ፈረንሰኛ 

□ ዓረብኛ 

□ ትግርኛ 

□ ስፓንኛ 

□ ፋርሲ/ ፐርስዢያን 

□ ሶማልኛ 

□ ቻይንኛ 

□ ቱርኪኛ 

□ ኡርዱ  

□ ሌላr:  _______________________________________________________ 
 

4. ኢንግልዜኛ፡ የመጀመርያ ቋንቋህ ካልሆነ፡ የኢንግልዜኛ እውቀትህ ምን ያህል ነው፧ 

□ ኣልችልም 

□ በጣም ዝቅተኛ 

□ ደህና 

□ ጥሩ 

□ በጣም ጥሩ 
 

5.  በዋታርሉ ሪጅን፡ ኣንተ ወይም ከቤተስቦችህ፡ ከሚከተሉት ኣገልግሎቶች ተጠቅማቿልን፧ 
 ኣዎ ኣልተጠቀምኩም 
የትርጉም ኣገልግሎት □ □ 
የስደተኞች የመቋቋምያ ኣገልግሎቶች □ □ 
የቤቶች ኣገልግሎት □ □ 
የእንግልዜኛ ቋንቋ ትቤት □ □ 

የጤና ኣገልግሎት  □ □ 
የኣእምሮ ጤና ኣገልግሎት □ □ 
የትምህርት ኣገልግሎት □ □ 
የስራ ወይም የችሎታ ስልጠና  □ □ 
የኣነስተኛ ንግድ/ኢንተርፕረነርአዊ ድጋፍ  □ □ 
የህግ ኣገልግሎቶች □ □ 
ሌላ ኣገልግሎቶች (ጥቀሳቸው)  
_____________________________ 

□ □ 

 

6. ከነዚህ ኣገልግሎቶች፡ ለማናቸውም ያልተጠቀማችሁ ከሆነ፡ ምክንያቱ ለምንድን ነው፧ 

□ እነዚህ ኣገልግሎቶች መኖራቸው ኣላውቅኩም ነበር። ኣለበለዛ እጠቀምባቸው ነበር።  

□ እነዚህ ኣገልግሎቶች መኖራቸው ኣላውቅኩም ነበር። ቢሆንም፡ ኣልተጠቀምባቸው ነበር።  

□ የሚያስፈልጉኝ ኣገልግሎቶች  ኣይደሉም።  

□ እነዚህ ኣገልግሎቶች ለማግኘት፡ ብቁ ኣይደለሁም። 
□ ሌላ ምክንያት(ይግለጹልን) _______________________________________________________  

□ ለኔ የሚመለከት ኣይደለም። 
 
7. ስለ ተጠቀምክባቸው ኣገልግሎቶች፡ መኖራቸው እንዴት ኣውቅክ (የሚመለከቱህ ሁሉ ምረጣቸው)  

□ ከየስደተኞች መቋቋምያ ኣገልግሎት ሰራተኞች 

□ ከዋተርሉ ሪጅን ወብሳይት www.immigrationwaterlooregion.ca  

□ ከሌላ ወብሳይት። 

□ ከጓደኞች/ቤተሰቦች። 

□ ከማሀበረስቦች/ ከጎረቤቶች ማህበሮች 

□ ከሌሎች ኣገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶች ። 
□ ከሌሎች (ይግለጹልን)  _______________________________________________________  

□ ኣይመለከተኝም። 
 
 

8. ባለፉት 12 ወራት፡ በዋተርሉ ሪጅን ያገኛችሁት ተሞክሮ፡ እንዴት የገመግሙታል፧ 

http://www.immigrationwaterlooregion.ca/
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 እ. በ. ጥሩ በጣም 

ጥሩ 

ጥሩ ደህና ደካማ ኣልተጠቀ

ምኩም 

የትርጉም ኣገልግሎት □ □ □ □ □ □ 

የመቋቋምያ ኣገልግሎት □ □ □ □ □ □ 

የቤቶች ኣገልግሎት □ □ □ □ □ □ 

የእንግልዜኛ ቋንቋ ትቤት □ □ □ □ □ □ 

የጤና ኣገልግሎት  □ □ □ □ □ □ 

የኣእምሮ ጤና ኣገልግሎት □ □ □ □ □ □ 

የትምህርት ኣገልግሎት □ □ □ □ □ □ 

የስራ ወይም የችሎታ ስልጠና □ □ □ □ □ □ 

የኣነስተኛ ንግድ/ኢንተርፕረነርአዊ ድጋፍ □ □ □ □ □ □ 

ሕጋዊ ኣገልግሎቶች □ □ □ □ □ □ 

ሌላ ኣገልግሎቶች (ጥቀሳቸው) 
_____________________________ 

□ □ □ □ □ □ 

 
9.  ከላይ ከተዘረዘሩት፡ ደካማ ወይም ደህና ብለህ የገልጽካቸው ተመክሮዎች ካሉ፡ ምክንያቱ ግለጽልን (የሚመለከቱህ ሁሉ ምረጣቸው) ። 

□ የቋንቋ እጥረት 

□ የባህል እውቀት ማነስ 

□ ረጅም የመጠበቅ ጊዜ 

□ የማይግባቡ ሰራተኞች 

□ ውድ የኣገልግሎት ክፍያ 

□ በድርጅቶች መሃከል ያለ የትብብር ማነስ 

□ ለአካል ጉዳተኞች የሚመች  የኣገልግሎት ቦታ ኣይደለም። 

□ የመረጃ ማነስ 
□ ሌላ (ይግለጹልን)_______________________________________________________  

□ ኣይመለከተኝም 
 

10.  በዋተርሉ ሪጅን ያለህን የኣባልነት ስሜት፡ እንዴት ትገልጸዋለህ፧ 

(የኣባልነት ስሜት ማለት፡ በምትኖርበት ማህበረሰብ፡ በኣካባቢህ ከሚኖሩ ሌሎች ኣባላት፡ ኣዎንታዊ የሆነ ተቀባይነት ሲኖርህ 

ማለት ነው። ይኽ ማለት፡ ዋተርሉ ሪጅን እውነተኛ ቤትህ እንደ መሆኗ ይሰማሃል ማለት ነው)። 

□ በጣም ጠንካራ 

□ የተወሰነ ስሜት 

□ ደከም ያለ ስሜት  

□ በጣም ደካማ 

□ ኣላውቅም/ኣስተያየት የለኝም 
 

11. ባለፉት 12 ወራት፡ በዋተርሉ ሪጅን፡ የመገለል ወይም የብቸኝነት ስሜት ተሰምቶህ ያውቃል ወይ? 

□ ለበጣም ብዙ ጊዜ  

□ ለብዙ ጊዜ 

□ ለተወሰነ ጊዜ 

□ ለጥቂት ጊዜ 

□ በጭራሽ  
 

12. ባለፉት 12 ወራት፡ በዋተርሉ ሪጅን፡ የመድልዎ ወይም  ፍትሓዊ ያልሆነ ተሞክሮ፡ ኣጋጥሞሃል ወይ? 

□ ኣዎ ኣጋጥሞኛል 

□ ኣላጋጠመኝም 
 

13. ባለፈው ኣመት፡ በዋተርሉ ሪጅን፡ ትልቁ ኣስቸጋሪ ነገር ምን ነበር?  

□ የእንግሊዜኛ ቋንቋ ትምህርት 

□ ስራ ኣለማግኘት 

□ ነገሮችን የትና እንዴት እንደሚደረጉ ኣለማወቅ 

□ የሕዝብ ወይም ማህበርዊ ኣገልግሎቶች ኣለማግኘት (የመቋቋምያ፣ የመንግስት ኣገልግሎቶች፡ ወዘተ) 

□ ጓደኞች ወይ ማህበራዊ ግኑኝነቶች ማድረግ 

□ መገለል ወይም ዘረኝነት 

□ የቤት ኪራይ በተመጣጣኝ ዋጋ ኣለማግኘት 
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□ የመጓጓዣ ችግሮች 

□ የጤና ጥበቃ ኣገልግሎቶች ኣለማግኘት  

□ ልጆቼ በትምህርት ቤትና በህብረተሰብ ደህና መሆናቸውን ማረጋገጥ 

□ ሌላ (ይግለጹልን): _______________________________________________________ 
 

14. ባለፈው ኣመት፡ በዋተርሉ ሪጅን፡ እንደ ስደተኛ በጣም የረዳህ ነገር ምንነበረ?   

□ ጓደኞች ማድረግ 

□ ስራ ማግኘት 

□ ቤተሰብ መምስረት 

□ የሃይማኖት ኣባል መሆን 

□ የሰደተኞች መቋቋምያ ሰራተኞች 

□ የማሕበረሰብ ፕሮግራሞችና ኣገልግሎቶች 

□ ከባህላዊ ማህበራት መሳተፍ ወይ ኣንተን ከሚመስሉና ቋንቋህን ከሚናገሩ መገናኘት 

□ የበጎ ፈቃድ ኣገልግሎት ማድረግ 

□ ሌሎች ማህበረሰቦች 

□ ሌላ (ይግለጹልን): _______________________________________________________ 
 

15. ስለ ስደተኞት፡ ወደ ዋተርሉ ሪጂን የዘዉት የሚመጡ ስልጠና፣ ችሎታዎቻቸውና፡ ጠንካራ ጎናቸው፡ ለመማር እንፈልጋለን።  ስለዚህ እባክዎት፡ 
የሚከተለውን ዓረፍተ-ነገር አሟሉ።  

 
ዋተርሉ ሪጅን፡ የተሻለች ማሕበረሰብ ናት። ምክንያቱም፡ እኔ … _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
16. በዋተርሉ ሪጅን፡ ስደተኞች የመቀበል፣ የመወሃሃድና፡ የመልካም ኣኗኗር ሁኔታዎችን ለማሽሻል ኢንዲረዱን፡ እባክዎት፡ ተጨማሪ መረጃዎችና 
ኣስተያየቶቻችሁን፡ ይስጡን። 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
  

ኣስተያየቶቻችሁን ስላካፈላችሁን፡ እናመሰግናለ!   

 If you have completed this survey and want to be entered into a draw please email your name to 

ImmigrationPartnership@regionofwaterloo.ca or call 519-575-4757 x3172. 

mailto:ImmigrationPartnership@regionofwaterloo.ca

