Daglig verksamhet 2017
فعالیت های روزانه
در اینجا تعدادی اظهار نظر داریم که میخواهیم شما درباره آنها موضع گیری کنید
این کار را به روی پاسخنامه با زدن ضربدر در چهارگوشی که به گمان شما بیانگر واقعیت است انجام دهید.
اگر شما برای یک چهره غمگین ضربدر میزنید به این معناست که پرسش با واقعیت همخوانی ندارد.
اگر شما برای یک چهره خندان ضربدر میزنید به این معناست که پرسش ،با آنچه که شما فکر میکنید درست است
همخوانی دارد.
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اصال درست نیست
زیاد درست نیست
نه درست است نه غلط
تقریبا درست است
کامال درست است
نمیدانم

 1نظر و قضاوت بطور خالصه

 1aمن از فعالیت های روزانه ام رضایت دارم
 1bبرخورد کارکنان با من خوبست

 2اینکه بتوان بود و در روند تصمیم گیری شرکت داشت.

 2aمن در برنامه ریزی فعالیت های روزانه ام دخالت داشتم.
 2bمن میتوانم در تصمیم گیری برای فعالیت های روزانه ام دخالت داشته باشم.
 2cاگر ببینم چیزی درست نیست میتوانم موضوع را به کارکنان بگویم.
 2dکارکنان به من گوش می دهند

 3آیا یک برنامه قابل اجرا دارید
تا باشد چگونه میخواهید میشود بشما که کمکی اینکه و است خودتان درباره که ای برنامه یک(
)باشید راضی شما
نه (اگر نه به پرسش  5بروید)

 4آیا شما در عملی کردن برنامه خود دخالت داشتید؟
بله
خیر

 5اینکه کمکی دریافت کنم که مناسب من باشد

 5aمن آن کمکی را که نیاز دارم دریافت میکنم.
 5bکارکنان از من می پرسند که میخواهم کمک من چگونه باشد.
 5cدر فعالیت های روزانه ام چیزهای تازه ای می آموزم
 5dاگر بخواهم میتوانم فعالیت ها و وظایف کاری تازه ای را آزمایش کنم

 6امنیت ،اطمینان
 6aمن میدانم فرد کمک کننده به من کیست (فردی که مسئولیت مرا بعهده دارد).
 6bمن از کارکنان اینجا رضایت دارم

 6cحرف زدن با کارکنان کار ساده ای است
 6dمن در فعالیت های روزانه ام خود را مطمئن احساس میکنم
 6eکارکنان با من به احترام رفتار می کنند.
هم پاسخ دهید gآیا به پرسش  6پاسخ «زیاد درست نیست» یا «اصال درست نیست» داد ه اید؟ به پرسش
 6gچه عاملی باعث شد که رفتار کارکنان با شما محترمانه نباشد؟ میتوانید بیشتر از یک گزینه را انتخاب کنید.
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برای این که من یک زن هستم(جنسیت)
برای این که من یک مرد هستم(جنسیت)
برای اینکه من خود را یک زن/مرد/با هویت جنسی دیگری تعریف میکنم گرچه بصورت یک مرد/زن به دنیا آمده ام
(هویت یا بیان ظاهری جنسی)
برای این که از کشور دیگری آمده ام (تعلقات قومی)
برای اینکه من به خدای واحد یا مانند آن باور دارم (دین یا درک اعتقادی دیگر)
برای این که من نوعی معلولیت دارم(معلولیت)
برای اینکه من عاشق فردی از جنسیت خود هستم /میشوم و یا میخواهم با او معاشرت جنسی کنم (گرایش جنسی)
برای اینکه جوان یا برای اینکه پیر هستم (سن و سال)
به دلیل دیگری
 7در اختیار بودن

 7aحرکت در شهر و رسیدن به مقصد آسان است (خیابانها ،میدان ها ،فروشگاه ها ،ایستگاه ها ،وسایل نقلیه).
 8کمک در برقراری ارتباط

 8aآیا شما یکی از این تصاویر یا سمبل ها را بعنوان کمک به هنگام برقراری ارتباط با دیگران بکار میبرید؟
میتوانید بیشتر از یک گزینه را انتخاب کنید.
سمبل های ویدگیتس
تصویر نگاشت یا پیکتوگرام
بُردمیکر
پیکتو-سلکتور
هیچکدام
تصاویر کمکی دیگر

 8bآیا شما یکی از این وسایل کمکی را برای یاری به هنگام برقراری ارتباط با دیگران بکار میبرید؟

میتوانید بیشتر از یک گزینه را انتخاب کنید.
SEویدگیت گو
بیگ گام به گام
کارت سخنگو
پراتا
اسپروک شیستان
سیم رایتر
گو تاک
اُسمو
اسنپ سین
اَپ تاکینگ َمتس
کت-کیت

وسیله ای دیگر
 9وسیله ای دیگر
 9aمیدانم که این امکان را دارم فعالیتی را انتخاب کنم
 9bمن خود فعالیت روزانه ام را انتخاب کرده ام
9c
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 10تبعیض در فعالیت ها
تبعیض یعنی اینکه کارکنان در مقایسه با دیگران رفتاری نادرست با شما داشته باشند ،برای نمونه بدرفتاری/توهین به
دلیل موضوعی تبعیض آمیز مانند توان خواهی یا بدلیل سن و سال و یا جنسیت شما .اگر یکی از استفاده کنندگان از
فعالیت های روزانه به استفاده کننده دیگری توهین کند اینکار آزار و اذیت خوانده میشود .هفت حوزه تبعیض برشمرده
شده است (جنس ،هویت جنسی یا بیان ظاهری جنسیت ،تعلق قومی ،دین یا سایر اعتقادات ،توان خواهی ،گرایش جنسی
ونیز سن و سال)
 10aآیا احساس میکنید که در چند ساله اخیر در فعالیت روزانه خود مورد تبعیض قرار گرفته اید؟

بله
خیر
نمی خواهم جواب بدهم

اگر پاسخ شما آری است به پرسش های  11و  12نیز پاسخ دهید در غیر این صورت مستقیم به سراغ پرسش  14بروید.

 11دلیل این که احساس تبعیض کردید چه بود؟ میتوانید بیشتر از یک گزینه را انتخاب کنید.

برای این که من یک زن هستم(جنسیت)
برای این که من یک مرد هستم(جنسیت)
برای اینکه من خود را مانند یک زن/مرد/با هویت جنسی دیگری احساس میکنم گرچه در هنگام تولد بصورت مرد/زن
به دنیا امدم( هویت جنسی یا بیان ظاهری جنسی)
برای این که از کشور دیگری آمده ام (تعلقات قومی)
برای اینکه من به خدای واحد یا مانند آن باور دارم (دین یا درک اعتقادی دیگر)
برای این که من نوعی معلولیت دارم(معلولیت)
برای اینکه من عاشق فردی از جنسیت خود هستم /میشوم و یا میخواهم با او معاشرت جنسی کنم (گرایش جنسی)
برای اینکه جوان یا برای اینکه پیر هستم (سن و سال)
 12آیا درباره آنچه اتفاق افتاد با کارکنان حرف زدید؟
اگر پاسخ آری دادید به سراغ پرسش  13بروید در غیر اینصورت بروید به سراغ پرسش .14

 13اگر موضوع را تعریف کردید فکر میکنید آیا وضعیت بهتر شد؟
توجه داشته باشید که پرسش پایین درباره فعالیت ها نیست بلکه
در این باره است که چه احساسی پیدا میکنید هر بار که با کاررس مساعدت های اجتماعی روبرو میشوید.
 14برخورد کاررس مساعدت های اجتماعی

کاررس مساعدت های اجتماعی گوش میدهد ،توضیح میدهد و اطالعات روشن و خوبی به روشی مناسب در اختیار
 14aمیگذارد (برخورد خوبی با من دارد).

 15متفرقه

 15aپاسخ دادن به پرسش ها کار ساده ای بود
بله
خیر
 15bمن:
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زن هستم
مرد هستم
دارای هویت جنسی دیگری هستم

 16چه کسانی به این پرسش ها پاسخ داده اند؟

من به این پرسش ها شخصا پاسخ دادم
برای پاسخ به پرسش ها به من کمک شده است.
فرد دیگری از خویشاوندان/دوستان برایم پاسخ داده است.

سپاس از شرکت شما!

