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واترلومنطقه نظرسنجی در باره موضوعات مهاجرتی   
 

از شما کسب اطالع کنیم مهاجران و پناهندگان در ناحیه واترلو ما میخواهیم در مورد نحوی استقبال، یکپارچی وسالمتی   
  
واترلو ین نظرسنجی برای مهاجران و پناهندگان درناحیه واترلو در نظر گرفته شده است. که این شامل مردمی میشود که در ناحیه ا

زندگی میکنند اعم از شهروند کانادایی ، افراد ی که اقامت دایم دارند ، کسانی که 

 اقامت موقت و یا افرادی که ملیت خارجی دارند ، میباشد.

 
 

این  جتاینازپ ( تنر شیریشن پار)امیگ  مهاجرت ن در امورکنندگا مشارکت

در راستای  خدماتن خشیدبهبوداهنگی سازمانها برای جهت همدر نظرسنجی ها

کرد. نداترلو استفاده خواهمهاجران و پناهندگان در منطقه و حمایت از  
  

خواهشمند است که این نظرسنجی را  تا جوالی 9 انجام دهید. حدود 2 تا 3 دقیقه 

به  امیگریشن پارتنرشیپمحل زمان در بر خواهد گرفت. شما میتوانید آن را به 

جیی  2خیابان کینگ شرقی ، طبقه ششم در کیتچینر با کد پستی  ان  235آدرس )

آن را به:برگردانید یا  5ان 4   

ایمیل نمایید.      ImmigrationPartnership@regionofwaterloo.ca  
 

ذارید. تمامی این اطالعاتی را که کامل کردن این نظرسنجی داوطلبانه میباشد و شما میتوانید هر سوالی را که میخواهید بدون جواب بگ

نام و به فراهم می آورید  به صورت ناشناس ومحرمانه باقی خواهد ماند. کسانی که این نظرسنجی را پر میکنند به انتخاب خود میتوانند 

اطالعات هم چنان  . چنانچه به نام و ایمیل آدرس خود اشاره کردید این اشاره نمایند،جهت قرعه کشی جایزه،  ایمیل آدرس خود 

محرمانه باقی خواهد ماند و صرفا برای قرعه کشی استفاده خواهد شد. این اطالعات ربطی به پاسخ های شما در این نظرخواهی 

 نخواهد داشت. 
  

اره تلفن زیر در تماس بلت بوسیله ایمیل و یا شم ، با دن ون دی دارید و یا نیاز به اطالعات بیشتری در مورد این نظرخواهی سوالاگر 

 شوید:
dvandebelt@regionofwaterloo.ca ویا      519-575-4757x1233. 

 

 
 با تشکر از وقتی که برای پر کردن این نظرخواهی صرف کردید  و هم چنین کمکی که باعث تغییر جامعه خود تون میشود.

 

 

 
 

؟.کدام یک از گزینه های زیر وصف حال شما میشود1  

 
 مهاجر اقتصادی به کانادا مهاجرت کردم به عنوانمن  □
 مبا دسته بندی فامیلی به کانادا مهاجرت کرد مطابقمن  □
 من مطابق با دسته بندی  کمک دولت به پناهندگان به کانادا مهاجرت کردم □
بلندد ویزا  -من مطابق با دسته بندی حمایت کنندگان خصوصی به پناهندگان )شامل بی وی او آر □

 آفیس ریفرد( به کانادا مهاجرت کردم
 طالب پناهندگی(اقامت موقت دارم ) در کانادادر حال حاضر □
 در حال حاضردر کانادا اقامت موقت دارم )دانش آموز بین المللی( □
 در حال حاضردر کانادا اقامت موقت دارم ) اجازه کار موقت( □
 ________________________ویا شرایط دیگر )لطفا مشخص بفرمایید( __________________ □

 
. چه مدت است که در کانادا زندگی میکنید؟2  

      کمتر از یکسال □
 سال 5تا  1بین  □

 سال 10تا  6بین  □

 سال 10بیشتر از  □

 
 

ی )امیگریشن مهاجرت ورکنندگان در ام مشارکت

چیست؟ ارتنرشیب(پ  

مهاجرت یک گروه رر اموکنندگان د مشارکت

 هایی هستندمتشکل از اعضای جامعه و سازمان 

را برای که با یکدیگر همکاری میکنند تا شرایط 

برای موفقیت در زندگی ، یکپارچگی و مشارکت 

مهاجران و پناهندگان در منطقه واترلو فراهم 

آورند. برای اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه 

 فرمایید:
www.immigrationwaterlooregion.ca/

ImmigrationPartnership  
 
 

http://www.immigrationwaterlooregion.ca/ImmigrationPartnership
http://www.immigrationwaterlooregion.ca/ImmigrationPartnership
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یاد گرفته اید و هنوز هم آن را  اول زبانی است که شما ن اول شما)زبا . زبان اول شما چیست؟3

 میفهمید(
 یانگلیس □
 فرانسه  □
 عربی □
 تیگری نیا □
 اسپانیای □
 امحریک  □
 نفارسی /پرشی □
 سومالی □
 زبان های چاینیز □
 ترکی □
 واورد □
 _______________________________________________________________ویا دیگر  □

 

؟هستید آشنا انگلیسی تا چه اندازهبا زبان . اگر زبان اول شما انگلیسی نیست ، 4  

 
                                                  به هیچ وجه □
 ضعیف □
 نسبتا" خوب □
 خوب □
 بخیلی خو □

   
  
  

استفاده کرده اند؟ در منطقه واترلو یا از افراد خانواده شما از خدمات زیر. آیا شما و 5  
 بله رخی 

  □  □ از خدمات ترجمه    
  □  □ تلمت سرویسز()سخدمات ساماندهی 

  □  □ خدمات مسکن
  □  □ برنامه های یادگیری زبان انگلیسی

  □  □ خدمات بهداشتی 
  □  □ خدمات بهداشت روان

  □  □ خدمات آموزشی 
  □  □ یاستخدام و / یا برنامه های آموزش مهارت
  □  □ حمایت از تجارت های کوچک /کارآفرینی 

  □  □ خدمات قانونی
 (کنیدسایر خدمات اجتماعی )لطفا مشخص 

__________________________________ 
□  □  

 

کرده اید ، دلیل آن چه بوده است؟نفهرست شده در باال استفاده  . اگر از هر کدام از خدمات6  

 میدانستم از آنها استفاده میکردممن از این خدمات اطالعی نداشتم ولی اگر  □
 من از این خدمات اطالعی نداشتم ولی اگرهم  میدانستم از آنها استفاده ایی نمیکردم □
 من نیازی به این خدمات نداشتم □
 من واجد شرایط برای استفاده از این خدمات نبودم □
 __________________________________________________ کنید(ص مشخدیگر )لطفا  □
 شودشامل نمی □
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مواردی را که شامل میشود  )همه . از چه طریق از خدماتی که از آن بهرمند شدید ، آگاه شدید؟7

  عالمت برنید(
 (ستلمنت ورکر ی )کارمندان سامانده □
 امیگریشن واترلوریجن.سی ای □
 وبسایت های دیگر □
 دوست یا اعضای فامیل □
 مراکز اجتماعی /انجمن های محلی  □
 خدمات دیگر □
 ____________________________________________________ دیگر )لطفا مشخص کنید( □
 شامل نمیشود □

 

در منطقه واترلو ارزیابی ماه گذشته  12. لطفا تجربه خود را در استفاده از خدمات زیر در طی 8

 نمایید: 
 

 
سی دستر ضعیف قابل قبول خوب  خیلی خوب عالی  

 نداشتم

 □ □ □ □ □ □ خدمات ترجمه

 □ □ □ □ □ □ خدمات ساماندهی )ستلمنت(

 □ □ □ □ □ □ خدمات مسکن

 □ □ □ □ □ □ برنامه های آموزشی زبان انگلیسی 

 □ □ □ □ □ □ خدمات بهداشتی 

 □ □ □ □ □ □ خدمات بهداشت روان 

 □ □ □ □ □ □ خدمات آموزشی 

 □ □ □ □ □ □ برنامه های استخدام/آموزش های مهارتی

 □ □ □ □ □ □ حمایت از تجارت های کوچک / کار آفرینی 

 □ □ □ □ □ □ خدمات قانونی 

  کنید( لطفا مشخصسایرخدمات اجتماعی ) 
 

□ □ □ □ □ □ 

 

، ر شده در باال داشته اید ذکخدمات با رتباط در ا قابل قبول ""یف " و یا تجربه "ضعاگر شما  . 9

)تمام مواردی را که شامل میشود انتخاب کنید.( بگوییدرا  تلطفا عل  
 ندانستن زبان □
 موانع فرهنگی  □
 زمان انتظار □
 رفتار غیر دوستانه کارمندان □
 هزینه باالی خدمات □
 عدم هماهنگی بین خدمات □
 ضعیف دسترسی  □
 عدم اطالعات کافی □
 _____________________________________________________ دیگر )لطفا توضیح دهید( □
 شامل نمیشود □

           

 کهزمانی است  لقتعحس ) گونه توصیف میکنید؟چاحساس تعلق خود را به منطقه واترلو . 10

واقع شده و دارای ارزش میباشید . این زمانی است که شما  اطرافیانمورد قبول د میکن شما احساس 
خانه واقعی شماست(حساس میکنید که منطقه واترلو ا  

 بسیار قوی □
 تا حدی قوی □
 تا حدی ضعیف □
 خیلی ضعیف □
 دانم/نظری ندارمنمی  □
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ماندن در منطقه واترلو را داشته اید؟ و جدا  ییماه گذشته احساس تنها 12درطی . آیا 11  

 بسیار زیاد □
 زیاد □
 تا حدی □
 کمی □
 به هیچ وجه □

 
ماه گذشته در منطقه واترلو، تبعیضی را تجربه کرده اید و احساس کرده اید  12. آیا در طی 12

رفتار قرار گرفته اید؟ که از طرف دیگران  مورد سو ء  
 بله  □
 خیر □

 

در طی سال گذشته به عنوان یک مهاجر و یا پناهنده در . بزرگترین چالش هایی را که 13

 منطقه واترلو تجربه کرده اید چه بوده است؟
 یادگیری انگلیسی □
 پیدا کردن کار □
 یاد گیری اینکه کجا و چگونه کار ها را انجام دادن □
 عمومی و یا اجتماعی )برای مثال خدمات ساماندهی و خدمات دولتی و غیره(دریافت خدمات  □
 دوستیابی یا ارتباطات اجتماعی □
 تبعیض/نژاد پرستی □
 یافتن مسکن مقرون به صرفه □
 حمل و نقل □
 دسترسی به خدمات بهداشتی □
 اطمینان خاطر از اینکه فرزندانم در مدرسه و جامعه شرایط مناسبی دارند □
 مشخص کنید(:_______________________________________________دیگر )لطفا  □

 
به شما . در طی سال گذشته به عنوان یک مهاجر و یا پناهنده ، در منطقه واترلو ،چه چیز 14

 کمک کرده است ؟
 یافتن دوست □
 یافتن کار □
 داشتن یک خانواده □
 تعلق داشتن به یک گروه مذهبی □
 (ستلمت ورکرهاکارمندان ساماندهی ) □
 برنامه ها و خدمات اجتماعی □
 ریشه و زبان مشترک دارنددرگیر شدن دریک  انجمن فرهنگی  و یا ارتباط با دیگران که  □
 کار داوطلبی □
 گروه اجتماعی دیگر □
دیگر )لطفا مشخص کنید(:  □

_______________________________________________________________________ 
. ما مایلیم در مورد مهارت ها ، استعدادها و نقاط قوتی را که مهاجران و پناهندگان با 51  

 اشتیاق میخواهند به منطقه واترلو بیاورند، بدانیم. لطفا جمله زیر را تمام کنید:
_منطقه واترلو اجتماع بهتری است به دلیل اینکه من ...___________________________  

__________________________________________________________________  
 

مورد چگونگی کمک به بهبود استقبال . خواهشمند است هر پیشنهاد و یا فکر در 16

 ،یکپارچگی و سالمتی مهاجران و پناهندگان منطقه واترلو دارید در میان بگذارید.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  خود را با ما به اشتراک میگذارید!نظرات  با تشکر از اینکه

ایمیل کنید :  زیربه آدرس چنانچه این نظرسنجی را تکمیل کردید و میخواهید در قرعه کشی شرکت کنید ، خواهشمند است نام خود را   

ImmigrationPartnership@regionofwaterloo.ca 4757-575-519  و یا با این شماره تماس حاصل نمایید x3172 

mailto:ImmigrationPartnership@regionofwaterloo.ca

