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 عدم تمایل به گفتن ☐ _________________________________________ شما چقدر است؟سن  .1

 (65 )لطفاً در اینجا عددی را ذکر کنید، مثلً 

کنید؟ کدام شهر زندگی میدر  .2
 آالمدا  ☐
 آلبانی ☐
 اشلند ☐
 برکلی ☐
 کاسترو ولی ☐
 لند چری ☐
 دوبلین ☐
 ویل امری ☐

 فرویو ☐
 فرمونت ☐
 هیوارد ☐
 لیورمور ☐
 نیوارک ☐
 اوکلند ☐
 پیدمونت ☐
 پلیزنتون ☐

 سن لناردو ☐
 سن لورنزو ☐
 سانول ☐
 یونیون سیتی ☐
 سایر________________  ☐

)لطفاً اگر در بخش آالمدا زندگی 
کنید، این نظرسنجی را تکمیل  نمی

نکنید(

 

 

  

 بخش آالمدا 

 سازمان سالمندی منطقه

لطفاً تنها در صورتی این نظرسنجی را تکمیل کنید 
ساله یا  55که در بخش آالمدا زندگی کرده و 

 تر باشید مسن

 متشکریم 

ای را تکمیل کنید  دقیقه 15-10لطفاً این نظرسنجی 

تا به ما کمک کنید بدانیم چطور بخش آالمدا 

تواند به مکانی بهتر برای زندگی افراد مسن  می

کنید  یک از اطلعاتی که ارائه می تبدیل شود. هیچ

 شود. در اختیار هیچ شخص دیگری قرار داده نمی
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 در دسترس بودن منابع و خدمات

شخص کند این است که آیا معتقد هستید این منابع و خدمات در اختیار  سؤالی که هر یک از عبارات زیر مطرح می .3
 دانم" پاسخ دهید.  قرار دارند یا خیر. لطفاً با عالمت زدن "بله"، "خیر" یا "نمی شما

 

 دانم نمی خیر بله "این منابع یا خدمات در دسترس من قرار دارند."

عنوان مثال مراکز اجتماعی،  هایی برای معاشرت که برایتان خوشایند باشد )به محل
 های مذهبی( جامعه یا سازمان

☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ هایی برای معاشرت که رفتن به آنجا برایتان مقرون به صرفه باشد محل

 ☐ ☐ ☐ های تناسب اندام و ورزش که برای شما مناسب باشد فعالیت

عنوان مثال کامپیوتر،  های رایگان یا مقرون به صرفه برای یادگیری شما )به فرصت
 اینترنت، بهداشت، سیاست(

☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ های شغلی برای افرادی به سن شما فرصت

 ☐ ☐ ☐ هایی برای مشارکت داوطلبانه شما در جامعه فرصت

عنوان  های محلی یا اجتماعی )به گیری هایی برای شما جهت شرکت در تصمیم فرصت
 ها( مثال رویدادها و جلسات سیاسی، تاالر شهر، کمیسیون

☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ اطالعات در مورد اخبار و حوادث به زبانی که برایتان قابل درک باشد

 ☐ ☐ ☐ کامپیوتری که برای استفاده از آن احساس راحتی کنید

های پزشکی،  عنوان مثال مراقبت یک منبع قابل اعتماد برای مراجعه در صورت نیاز )به
 مواد غذایی، رسانده شدن با اتومبیل(

☐ ☐ ☐ 

شوید )مثل پر  یک منبع قابل اعتماد برای مراجعه در صورتی که چیزی را متوجه نمی
 کردن یک فرم، درک الزامات(

☐ ☐ ☐ 

خدمات بهداشتی که از نظر فرهنگی مناسب بوده و به زبانی که برای شما قابل درک 
 های تخصصی( های اولیه، مراقبت عنوان مثال مراقبت باشد )به

☐ ☐ ☐ 

خدمات سالمت عاطفی که از نظر فرهنگی مناسب بوده و به زبانی که برای شما قابل 
 عنوان مثال افسردگی، اضطراب( درک باشد )به

☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ سبزیجات و میوه تازه که قدرت خرید آنها را داشته باشید

بان  های دیده )نظیر شبکهمنابعی که به شما کمک کند در جامعه احساس امنیت کنید 
 اجتماعی یا حضور پلیس(

☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ های تمیز با نگهداری مناسب که بتوانید در آنجا قدم بزنید رو پیاده

 ☐ ☐ ☐ های ایمن و دارای روشنایی مناسب ها و تقاطع خیابان

 ☐ ☐ ☐ یک روش حمل و نقل که برایتان مقرون به صرفه باشد

 ☐ ☐ ☐ یک روش حمل و نقل که استفاده از آن برایتان آسان باشد

 ☐ ☐ ☐ مسکن مقرون به صرفه

 ☐ ☐ ☐ مسکنی که برای نیازهای شما مناسب باشد
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 ها در مورد سالمندی دغدغه

 5تا  1در حال حاضر در مورد هر یک از عبارت زیر تا چه اندازه دغدغه دارید؟ لطفاً به ان دغدغه خود در مقیاس  .4
 = دغدغه زیاد( 5= بدون دغدغه و  1نمره بدهید )

 

 بدون دغدغه "میزان دغدغه من در این باره عبارت است از..."

 
1 

 

 
2 

تا حدودی 
 دارای دغدغه

 
3 

 

 

 

4 

 دغدغه زیاد

 
5 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ های گذشته و فعلی خاطر فعالیت ارزش قائل شدن جامعه برای شما به

تان  دخالت داده شدن شما در گرفتن تصمیماتی که بر سبک زندگی
 گذارد تأثیر می

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ توانایی مراقبت کردن از شخصی دیگر

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ وابسته به شما توانایی حمایت مالی از افراد

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ توانایی تهیه غذای سالم و مغذی

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ افتادن )خطر افتادن(

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ توانایی پرداخت هزینه مسکن با توجه به پیر شدن

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ توانایی ماندن در خانه فعلی خودتان با توجه به پیر شدن

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ تان داشتن توانایی حفظ خانه فعلی

داشتن درآمد کافی برای برآورده کردن تمام نیازهای اولیه )نظیر 
 های پزشکی، مسکن، و غیره( غذا، مراقبت

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ریزی برای آینده انداز و برنامه داشتن درآمد کافی برای پس

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ های بهداشتی )نظیر پزشک( دهنده مراقبت پیدا کردن یک ارائه

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ امنیت شخصی و مقابله با سوءاستفاده

افتد یا بدتر  سردرگمی یا از دست دادن حافظه که اغلب اتفاق می
 شود می

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ احساس اضطراب یا استرس

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ منزوی شدن از دیگران

 

 _________________________________________های شما برای آینده چیست؟ برخی از دغدغه .5

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

 خیر ☐بله                 ☐   الف. آیا در جامعه یک داوطلب فعال هستید؟  .6
 خیر ☐بله                 ☐    مند هستید؟ ب. آیا به داوطلب شدن عالقه
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 کمی بیشتر درباره شما ...

 

 _____________________________________________عبارت است از:کد پستی شما  .7

 (94605)لطفاً کد پستی خود را در اینجا ذکر کنید، مثلً 
 

   خیر ☐  بله ☐  الف.  آیا یک نظامی بازنشسته هستید؟  .8
 خیر ☐  بله ☐ ب. آیا عضو خانواده یک نظامی بازنشسته هستید؟ 

 
 خیر ☐  بله ☐   نژاد اسپانیولی هستید؟ آیا از .9
 نژاد شما چیست؟ .11

  آسیایی یا اهل جزایر اقیانوس آرام   ☐  سرخپوست آمریکایی یا بومی آالسکا  ☐
 عدم تمایل به گفتن ☐  سفیدپوست  ☐  پوست سیاه ☐
 

زبان اصلی شما عبارت است  .11
 ____________________________________________________از:

 

 سایر__________________☐ دوجنسه ☐ زن ☐  مرد☐یک از این موارد هستید:     کدام .12
 سایر_____________ ☐ گرا دوجنس ☐گرا   همجنس☐گرا   دیگرجنس☐ یک از این موارد هستید: کدام .13

 

 کنید؟ لطفاً تمام موارد مربوط را عالمت بزنید.  در حال حاضر با چه کسی زندگی می .14
 تنهایی( کس )به هیچ  ☐
 همسر/شریک زندگی ☐
 والدین ☐
 فرزند)ان( ☐

 بستگان دور ☐
 دوستان/آشنایان ☐
سایر_________________________ ☐

 

 کنید؟  ای زندگی می در حال حاضر در چه نوع خانه .15
 خانه ☐
 مجتمع مسکونی/خانه شهری  ☐
 آپارتمان ☐
 خانه متحرک/تریلر ☐
 روزی هتل/خانه شبانه  ☐
 مسکن همراه با مراقبت/زندگی با دریافت کمک  ☐

 آسایشگاه ویژه ☐
 جامعه بازنشسته مستقل ☐
 فاقد محل اقامت ☐
 مشترک ☐
 سایر: ________________________ ☐

 

آیا کسی را در زندگی خود دارید که به مراقبت از شما بپردازد؟ )اگر پاسخ بله است، لطفاً تمام موارد مربوط را  .16
 عالمت بزنید.(

 خیر، من مراقب ندارم ☐
 خانواده/آشنایان ☐

 (IHSSخدمات حمایتی در منزل ) ☐

 مراقب خصوصی با پرداخت هزینه ☐
 

 آیا شما مراقب شخص دیگری هستید؟ .17
 خیر  ☐
 سال   18بله، شخصی با سن کمتر از  ☐

 سال 54تا  19با سن بله، شخصی  ☐

 سال   55بله، شخصی با سن بیشتر از  ☐
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 روش حمل و نقل مورد استفاده شما چیست... )تمام موارد مربوطه را عالمت بزنید( .18

 کنید خودتان رانندگی می ☐
 رسانند آشنایان شما را می ☐
 رسانند دوستان شما را می ☐
 حمل و نقل عمومی ☐
 تاکسی ☐

 حمل و نقل افراد ناتوان ☐
 های داوطلبانه رانندگی برنامه ☐
 دوچرخه ☐
 روی پیاده ☐
 سایر: ________________________ ☐

 

 کنید؟  وضعیت اشتغال فعلی خود را چگونه توصیف می .19
 استخدام تمام وقت ☐
 استخدام پاره وقت ☐

 بازنشسته ☐
 عدم جستجوی کار -بیکار  ☐

 در جستجوی کار -بیکار  ☐

 

اید؟ لطفاً تمام موارد مربوط را  های روزانه خود تجربه کرده های زیر را در مورد فعالیت یک از محدودیت آیا هیچ .21
 سایر_____________ ☐دن حافظه   از دست دا ☐تحرک    ☐بینایی    ☐شنوایی   ☐عالمت بزنید. 

 

 اید؟ لطفاً تمام موارد مربوط را عالمت بزنید.  یک از مسائل مربوط به سالمت زیر را تجربه کرده آیا هیچ .21
 چاقی     ☐آرتروز      ☐سکته      ☐بیماری قلبی      ☐دیابت      ☐سرطان      ☐
 سایر ______________________________ ☐آسم      ☐

 

 ریزی آینده را دارید؟ لطفاً تمام موارد مربوط را عالمت بزنید. یک از اسناد برنامه آیا هیچ .22
 نامه وصیت ☐
 نامه وکالت  ☐
 های بهداشتی سالمندی دستورالعمل مراقبت ☐

 طرح دفن ☐
 مدت های طوالنی بیمه مراقبت  ☐
کدام هیچ  ☐

 

 فقط به منظور تهیه آمار بگویید که درآمد کل ساالنه شما حدوداً چقدر است؟ .23

 دالر 11,770 -دالر  0☐

 دالر 17,500 -دالر  11,771☐

 دالر 26,000 -دالر  17,501☐

 دالر 35,000 -دالر  26,001☐

 دالر 45,000 -دالر  35,001☐

 دالر 60,000 -دالر  45,001☐

 دالر 85,000 -دالر  60,001☐

دالر و بیشتر 85,000☐

 چطور از این نظرسنجی مطلع شدید؟ .24
 ☐سازمان مذهبی  ☐سازمان خیریه  ☐مرکز سالمندان   ☐پست   ☐سایت   وب ☐ایمیل   ☐

 سایر_______________________________
 

 __________________________________________آیا چیز دیگری هست که بخواهید اعالم کنید؟ 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
________________ 

 ,Sandra Braxtonاز اینکه وقت گذاشتید و نظراتتان را گفتید، سپاسگزاریم!  لطفًا این فرم را به آدرس زیر برگردانید: 
6955 Foothill Boulevard, Suite 300, Oakland, CA  94605سایت  .  لطفاً برای کسب اطلعات بیشتر، به وب

 http://goo.gl/G6Tt7Mریزی سالمندی بخش آالمدا مراجعه کنید که لینک آن در زیر آمده است:  سازمان برنامه

http://goo.gl/G6Tt7M

