
Age Friendly 
Alameda County 

 

 
 

 

های در حال انجام یک نظرسنجی مختصر از سالمندان شهرستان ما است تا شکاف  *شورای شهرستان آالمدا در امور جوامع دوستدار سالمندان
های ها را شناسایی کند. پاسخهای الکترونیکی، و نیاز به آموزش و پشتیبانی برای استفاده از این دستگاهموجود در دسترسی به اینترنت و دستگاه
 یافتن این اطالعات کمک خواهند کرد.مانند و به ما در شما به این نظرسنجی محرمانه باقی می

 

 
 لطفاً نظرسنجی های تکمیل شده را در صورت وجود به جعبه مشخص برگردانید یا به این آدرس ایمیل کنید:

lnternet.Survey@acgov.org 
 و یا به آدرس زیر ارسال کنید

Internet Survey, c/o Chronic Disease Program, Alameda County Public Health Department, 
7200 Bancroft Ave., Suite 202, Oakland, CA 94605 

     _________لطفاً کد پستی خود را ارائه دهید:  .1

توانید حداقل یکبار در هفته به اینترنت دسترسی داشته باشید؟. آیا می 2   

 ◯ دانم نمی ◯  خیر ◯ بلی 

کنند، عالمت بزنید( شوید؟ )تمام مواردی را که صدق می. اگر پاسخ شما بلی است، در حال حاضر کجا به اینترنت دسترسی دارید یا آنالین می3  
 ◯ عمومی کتابخانه        ◯ مرکز سالمندان   ◯سیم(رسی به اینترنت با کابل خانگی )با دست H ◯ (سیمفای خانگی )بی وای 

 _ سایر موارد: لطفاً مشخص کنید  ◯    در محل کار
 

 کنند، عالمت بزنید.( های الکترونیکی به اینترنت دسترسی دارید و در کجا؟ )تمام مواردی را که صدق می . با کدام دستگاه 4 

 ◯جای دیگر  ◯       در خانه         کنید؟اگر چنین است، کجا از آن دستگاه برای دسترسی به اینترنت استفاده می    ◯  کامپیوتر رومیزی  الف.      

 ◯جای دیگر ◯    در خانه     کنید؟اگر چنین است، کجا از آن دستگاه برای دسترسی به اینترنت استفاده می         ◯  ب. تبلت/آیپد   

 ◯جای دیگر ◯     در خانه       کنید؟اگر چنین است، کجا از آن دستگاه برای دسترسی به اینترنت استفاده می      ◯تاپ ج. کامپیوتر لپ   

    ◯ در خانه     کنید؟ اگر چنین است، کجا از آن دستگاه برای دسترسی به اینترنت استفاده می        ◯تلفن هوشمند )آیفون، اندروید، سایر موارد(د.    
 ◯ جای دیگر

 کنید؟ اگر پاسخ شما بلی است، لطفاً مشخص کنید:دیگر استفاده می هایه. آیا از دستگاه  

 

 خیر      بلی                                            دهید یا خیر.کنید که آیا کارهای زیر را به راحتی انجام می  مشخص . لطفاً در زیر  5 

 الف. جستجو در اینترنت یا گوگل      □ □

 ب. استفاده از حساب ایمیل برای ارتباط با افراد و/یا خدمات آنالین )ارسال پیام، عکس و غیره(     □ □

 ها اپ، یوتیوب، یا سایر گزینه تایم، واتسهای ویدئویی مانند زوم، فیس ج. استفاده از برنامه     □ □

 )برنامه کمک مالی برای خرید مواد غذایی(، مسکن، بیمه، یا سایر منابع جامعه.  CalFreshد. دسترسی به مزایا از قبیل     □ □

 ه. خرید آنالین دارو، پوشاک، مواد غذایی و غیره.      □ □

 های کارت اعتباری و غیره. حساب و. بانکداری آنالین از قبیل پرداخت قبوض، بررسی مانده حساب و صورت     □ □

 های صوتی مانند قابلیت موجود در الکسا یا گوگل هوم، یا در یک تلفن هوشمند. ز. استفاده از قابلیت     □ □

 دهندگان مراقبت بهداشتی. ح. حضور در یک جلسه سالمت از راه دور با یک پزشک یا سایر ارائه     □ □

 ط. استفاده از رسانه اجتماعی از قبیل فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و غیره.     □ □
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 ادامه در پشت صفحه
 

____________________________ دهید، قید کنید انجام میلطفاً هر کار دیگری را که با کامپیوتر، تبلت و/یا تلفن هوشمند خود . 6  

 آیا در خانه شما فرد دیگری وجود دارد که بتواند در انجام هر یک از این کارها به شما کمک کند؟. 7

○ دانم نمی   ○ خیر   ○ بلی     
  اگر پاسخ شما بلی است، لطفاً مشخص کنید    

 

تر، صفحه کلید یا صفحه  توانید از آن استفاده کنید، برای مثال فونت درشتآیا شما نیاز خاصی دارید که روی نوع دستگاهی که می . 8 
گذارد؟افزار صوتی و غیره، تاثیر مینمایش بزرگتر، نرم  

  ○ دانمنمی    ○ خیر     ○ بلی     
  اگر پاسخ شما بلی است، لطفاً مشخص کنید 

کنند، عالمت بزنید( های یادگیری دلخواه شما کدامند؟ )تمام مواردی را که صدق میشیوه. 9  

 ○ ○ تماس تلفنی گروهی  یک با یک مربی  - به-آموزش یک 

دیده از طریق تلفن و/یا به طور آنالینآموزش  
○ کالس گروهی آنالین     ○ 19-حضوری، با رعایت اقدامات احتیاطی کووید   

شما کدام است؟گروه سنی . 10   

  زیر 50 سال○ 64 تا 50○ 74 تا 65○ 84 تا 75○ 85 به باال ○
جنسیت شما چیست؟ .11  

 _____________________ کنید؟هویت فردی خود را چطور معرفی می

○        دهم نگویمیح میترج 

 کنند، عالمت بزنید( گرایش جنسی شما چیست؟ )تمام مواردی را که صدق می. 12

 ○ بالتکلیف/مردد      ○ گراجنس هم یا  تمایل مرد به مرد، تمایل زن به زن     ○ گرادگرجنس    ○ گرادوجنس       

 ○  دهم نگویمترجیح می  _____________________ توصیف کنم: دهم خود را ترجیح می

      کنند، عالمت بزنید( نژاد یا قومیت شما چیست؟ )تمام مواردی را که صدق می. 13

   سیاهپوست یا آفریقایی-آمریکایی○  سرخپوستان بومی آمریکا یا بومی آالسکا ○  التینتبار ○  آسیایی○

   بومی هاوایی یا سایر جزایر اقیانوس آرام ○  خاورمیانه یا آفریقای شمالی ○  سفیدپوست یا قفقازی ○

  سا ی ر نژادها  یا  قومی تها ____________________________  ترجیح می دهم نگویم○ 
 

 

درآمد ماهانه خانواده شما چقدر است؟. 14

 

 15. چه زبانی را ترجیح میدهید  _______________________________  ترجیح میدهم نگویم○

◯ خانواده شما، با خودتان، چند نفر است؟ . 61 ________________________________________    دهم نگویمترجیح می   

_____________________________ ؟ که با ما در میان بگذارید  آیا نظری دارید. 17  

)اختیاری(. اگر مایل هستید که ما بتوانیم در آینده در خصوص منابع دیجیتالی با شما تماس بگیریم، لطفاً نام و نشانی ایمیل یا شماره 

 تلفن خود را، در صورت وجود، ارائه دهید. 

 نام: 

   

  :نشانی ایمیل و/یا شماره تلفن
 

تغییرات در سیاست و سیستم را که موجب بهبود رفاه کلی سالمندان ساکن   در تالش است تا*شورای شهر آالمدا در امور جوامع دوستدار سالمندان 
شود، با رهبران،  شوند، اجرا کند و برای ایجاد و حفظ یک چارچوب اجتماعی که در آن سالمندی سالم ترویج میدر شهرستان آالمدا می

کند. این شورا محفلی برای توسعه منابع، خدمات، و دسترسی به خدمات و افزایش همکاری بین دهندگان مشارکت میندگان، و ارائهکنمصرف
های مبتنی بر جامعه )بسیاری از ذینفعان اعم از ادارات شهرستان، شهرها، و سازمان CBO   برای کسب اطالعات بیشتر لطفاً به  ها( است.

agefriendly.acgov.org/af-efforts/af-council .مراجعه کنید    

◯ $0-$2,000 

◯ $2,001-$4,000 
◯ $4,001-$8,000 
◯ $8,001-$10,000 

◯ $10,001 بیشتر از   

دهم نگویم ترجیح می ◯  


