د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ.

لنډیز

زموږ د مدني فعالیتونو د مرکز حضوري فعالیتونه د کووېډ 19-له امله بند شوي دي .مخکې له دې چې د مدني فعالیتونو مرکز بیا پرانېزو ،شورا د داسې پالنونو په طرحه کولو باندې بوخته
ده چې له مخې به یې ډېری خدمات په آنالین ډول وړاندې کېږي ،د هغو کسانو مالتړ به کېږي چې په ډجیټلي السري کې ستونزې لري او د ټولنیز واټن اقدامات به معرفي ک .موږ په پالن
کې لرو چې خپل نوي خدمات د  2020کال په ډسېمبر میاشت کې بېرته پرانېزو او غواړو زموږ د دې وړاندیز په اړه ستاسو نظر واورو.
موږ ولې د بدلون لپاره پالن لرو

ځایي اوسېدونکو موږ ته وویل چې د مدني فعالیتونو په مرکز کې شورماشور بیخي ډېر دی ،ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده ،او دا زموږ لپاره ډېره ستونزمنه وه چې په دې پوه شو چې چېرته الړ شو.
د مراجعینو ګڼې ګوڼې همدارنګه موږ ته دا ستونزمنه کړې وه چې په دوامداره توګه هغو کسانو ته چې زموږ مرستې ته ډېره اړتیا لري په لوړ کیفیت سره خدمات وړاندې کړو.
د کرنتین په جریان کې ،شورا د ځایي اوسېدونکو او سوداګریو لپاره د اړیکو نوې الرې چارې چې د تګ اړتیا پکې نه وه ،معرفي کړې .دغه اړیکې معموالً د تلفون ،ویډیویي تماسونو او
برېښنالیک له الرې ترسره کېدلې .موږ همدارنګه پر خپله وېب پاڼه پانګونه کوو او د تلفوني اړیکو په خپل مرکز کې مو اصالحات راوستي ترڅو مراجعین وکوالی شي له بل هر وخت څخه په
آسانۍ او چټکۍ سره خپل د اړتیا وړ معلومات ترالسه کړي.
موږ په دې باور یو چې څومره ډېر چې خلک له کوره کار وکړي ،هومره به کارونه آسانه وي ،او دا چې د وېب پاڼې او تلفون له الرې د خدماتو وړاندې کول د حضوري خدماتو په پرتله ډېر
ارزانه تمامېږي ،دا به له شورا سره مرسته وکړي ترڅو اضافي پیسې سپما کړي او بېرته په نورو هغو برخو کې سرمایه ګذاري کړي چې د  Lambethټولنه اړتیا ورته لري.
موږ د څه ډول بدلون پالن لرو

زموږ وړاندیز دا دی چې نوي حضوري خدمات به په ځانګړي ډول د الندې کسانو لپاره چمتو کېږي:
د هغو کسانو لپاره چې په سختۍ سره کوالی شي یا هېڅ نشي کوالی زموږ د شورا خدماتو ته د تلفون له الرې السرسی ولري ،او مخامخ مالتړ ته اړتیا لري .د بېلګې په ډول د ځینو
دالیلو له امله ،لکه :کله چې انګلسي لومړنۍ ژبه نه وي ،د رواني نارغویو وضعیت ،په زده کړه کې ټنبلي ،د حس یا وینا معلولیت.
په کور کې کمپیوټر او سکنر ونلري ،یا یې استعمال ت اړتیا ولري.
د بېکورۍ له خطر سره مخ وي
د شورا له خدماتو سره قرار د مالقات ولري.
دا به له خدماتو سره مرسته وکړي ترڅو د مراجعینو د وړو ګروپونو لپاره له مخکې څخه په لوړ کیفیت خدمات وړاندې کړي .موږ په پالن کې لرو چې د مدني فعالیتونو د مرکز سطحه/غولی له سره
ډیزان کړو او په خپلو کارمندانو او تکنالوژۍ باندې پانګونه وکړو ترڅو وکوالی شو الندې خدمات چمتو کړو:

د ښه راغالست خوندي او آرام چاپېریال
د خپلو کارونو د څرنګوالي لپاره واضح ارتباطات او نښې
د پېرودنکو لپاره اصالح شوی محرمیت
په لوړه کچه روزل شوي کارمندان چې وکوالی شي د پېرودونکو غوره خدمات وړاندې کړي او د افرادو اړتیاوو ته په ښه توګه رسیدګي وکړي
پرمختتلې تکنالوژي چې پېرودونکي وکوالی په اسانه توګه له خدماتو استفاده وکړي
داسې ساحه رامنځ ته کول چې د معلولیت لرونکو وګړو د خوځښت اړتیاوې پوره کړي.
داسې ساحه رامنځ ته کول چې د وایروس پر وړاندې ستاسو خوندیتوب تضمین کړي

دغه سروې به د  Lambethشورا له خدماتو سره ستاسو د رابطې ،د رابطې د مېتود ،هغه تغیرات چې موږ غواړو په دغه خدمت کې یې راولو ،او همدارنګه د سطحې/غولي د ډیزان او بڼې
په اړه پوښتنې مطرح کړي .یاده سروې باید له  15دقیقو ډېر وخت ونه نیسي او موږ غواړو له ترالسه شو و پایلو څخه په استفادې سره ستاسو وړاندیز نور هم پیاوړی کړو .له ګډون څخه مو
مننه !

د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ.

*آیا تاسو د  Lambethاوسېدونکی یاست؟
هو
نه

د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ.

* .2په مهربانۍ سره خپل پوسټ کوډ درج کړئ

د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ.

* .3که تاسو اوسیدونکی نه یاست ،له  Lambethسره ستاسو اساسي رابطه څه ده؟
زه د  Lambethشورا لپاره کار کوم
زه د بل حکومتی یا عامه سکتور له سازمان سره کار کوم
زه د یو داوطلبه یا ټولنې له سازمان سره کار کوم
زه دلته کار کوم (بل)
زه دلته خپلوان او ملګري وینم
زه دلته مراقبت کوونکی یم
زه دلته داوطلبه یم
زه دلته زده کړې کوم
بل (په مهربانۍ سره مشخص یې کړې)

د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ.

 .4د داوطلبه یا ټولنې د سازمان نوم څه دی؟

د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ.

 .5تاسو له بل کوم ډول سازمان سره کار کوئ؟

د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ.

* .6له تلفون او انټرنټ څخه په استفاده کې څومره هوسا یاستئ
نه هوسا
ډېر هوسا
تلفون
انټرنېټ

هوسا

نه غیر هوسا

غیر هوسا

ډېر غیر هوسا

د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ .

* .7که تاسو له تلفون او انټرنټ څخه په استفاده کې هوسا نه یاست ،نو له کوم ډول خنډونو سره مخ کېږئ؟

د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ .

* .8په تېرو  12میاشتو کې د  Lambethله ټولنې سره له کومې الرې په اړیکه کې شوي یاست؟
تلفون
برېښنالیک
د ټولنې وېب پاڼه
ټولنیزې رسنۍ
د پوسټ له طریقه
د مدني فعالیتو په مرکز کې په حضوري ډول
د شورا په بله ودانۍ کې په حضوري ډول
د ټولنې د ګروپ له الرې
د یوه مشاور له الرې
زه له ټولنې سره په تېرې  22میاشتو کي نه یم په تماس کی شوی
بل (مشخص یې کړئ)

د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ .

* .9دا کومه ودانۍ وه؟

د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ .

* .21که تا له شورا سره په تیرو  22میاشتو کی تماس نیولی و ي ،د کومو خدماتو په خاطر دې تماس ورسره نیولی دی؟
د شورا مالیه
ګټې
د شورا د مسکن ترمیم
د شورا مسکن نور
د بې کورۍ مخنیوی
کثافات او بیا استفاده یې
د سړک مراقبت
آبي بجونه ،د آزادۍ عبور یا د ټکسي کارتونه
د ښوونځي داخله
ثبت کوونکی
پالن
جواز ورکونه
د ځوانانو ټولنیز مراقبت
د ماشومانو ټولنیز مراقبت
عامه روغتیا
بل (لطفا مشخص یې کړئ)

د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ .

تاسو تر کومي کچي موافق یاست چي په ډیزاین کې الندې بدلونونه به وکوالی شي زموږ له اهدافو سره مرسته وکړي ترڅو د پېرودونکو لپاره یوه ښه
تجربه ترالسه کړو؟
د نوي ډیزان تصویرونه الندې لیدالی شئ .په مهربانئ سره ورته وګورئ او موږ ته ووایاست چې په اړه یې څه فکر کوئ؟
د مدني فعالیتو د مرکز د داخل تصویرونه

 .22تاسو تر کومي کچي موافق یاست چي په ډیزاین کې الندې بدلونونه به وکوالی شي زموږ له اهدافو سره مرسته وکړي ترڅو د پېرودونکو لپاره
یوه ښه تجربه ترالسه کړو؟
نه موافق نه غیر
پوره موافق یم
.1

د هرکلي مېز .موږ
غواړو په سطحه باندې
د شته مراجعینو شمېر
کنټرول کړو،
نو په دې توګه ،لیدنې
به یا په دروازه کې،
د تلفون له الرې یا په
آنالین ډول
بوک کېږي.
دا په دې مانا چې که چېرې
تاسو مرکز ته پرته له مخکې
بوک کېدنې څخه راشئ،
موږ به تاسو ته د بل وخت
لپاره د لیدنې وخت وټاکو.

.2

پرمختللې تکنالوژی،
لکه د ځیرک مبایل له الرې
د ژباړې خدمات ( چې د برتانوي
نښې ژبې او له تابلېټ څخه
استفاده پکې شامله ده چې
پیرودونکي وکوالی شي
خپل مالقاتونه تنظیم کړي او
وڅاري چې مالقات یې وخت
ترسره کېږي.

.3

یو طرفه دخولي الر،
چې د اتوماتیکې دروازې له
طریقه د پیرودونکو د خدماتو
د ساحې لپاره د السرسي وړ
ده.

.4

یو طرفه خروجي الر،
چې د اتوماتیکې
دروازې له طریقه
د پیرودونکو د خدمات و
د ساحې لپاره
د السرسي وړ ده.

.5

د پېرودونکو لپاره تشنابونه.
پېرودونکي به کارمندان
پوښتي چې څنګه ورته
السرسی ولري ،چې د ملوثیت
د مخنیوي په لور زموږ
یو ګام ګڼل کېږي.

.6

ښه عالمت ګذاری
تاسو ته به ښیي چې
چېرته باید الړ شئ

اوسط

موافق

غیر موافق

پوره ناموافق یم

د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ .

تاسو تر کومي کچي موافق یاست چي په ډیزاین کې الندې بدلونونه به وکوالی شي زموږ له اهدافو سره مرسته وکړي ترڅو د پېرودونکو لپاره یوه ښه
تجربه ترالسه کړو؟
د مدني فعالیتو د مرکز د داخل تصویرونه

 .22تاسو تر کومي کچي موافق یاست چي په ډیزاین کې الندې بدلونونه به وکوالی شي زموږ له اهدافو سره مرسته وکړي ترڅو د پېرودونکو لپاره یوه
ښه تجربه ترالسه کړو؟
پوره موافق یم
 .2سېلف سرویس کمپیوټر .په
ساحه کې به کار کوونکي پر
غولي ګرځي ترڅو هغه مراجعین
موموي چې مرستې ته اړتیا لري.
 .2سېلف سرور سکېنرو ته السرسی به
تاسو اجازه درکړي چې موږ ته
اسناد واسوتئ.
 . 3د مراج ِعنو د استفادې لپاره غرفې.
لومړیتوب هغو مراجعینو ته ورکول
کېږي چې د ډېرې مودې لپاره پاتې
کېږي.

. 4له پیرودونکو سره د تماس لپاره لوی
سکرینونه ،که چیري یي د مالقات
ځانګړي مېز ته اړتیا لیدل کېده
 . 5د ستونزو د هواري لپاره په
محرمیت سره ارامه فضا رامنځ ته
کول
 .6د انتظار عمومی صاحه
 .7په هغه ځای کې د خدماتو مېر چې
مالقات ترسره کېږي.

موافق یم

نه موافق یم نه غیر
موافق

غیر موافق

پوره غیر موافق

د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ .

* .31په مهربانۍ سره موږ ته ووایاست چې تاسو څه ډول جامو ته ترجیح ورکوئ چې تاسو لپاره د شورا خدمت کوونکي کارمندان یې باید
واغوندي 1 .شمیره ستاسو تر ټولو لوړه او  6شمېره ستاسو تر ټولو ټیټه ترجیح ښیي.
2
ورځنۍ جامې په هر رنګ کې
چې وي.
ورځنۍ جامې یوازې په دوو
رنګونو کې چې د پاسه سپینې او
پرتګونه یې تور وي
ځیرکې جامې چې په هر
رنګ کې وي
ځیرکې جامې یوازې په دوو
رنګونو کې چې د پاسه سپینې او
پرتګونه یې تور وي
د  Lambethشورا د برنډ
ځانګړی یونیفورم
رسمي دریشي له رسمي یخن قاق
سره

2

3

4

5

6

د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ .

 .31د یو ې آرامې او خاموشې فضا رامنځ ته کول چې د لوړ کیفیت مالتړ ولري ،موږ غواړو د خپلو خدماتو تمرکز په هغو اوسېدونکو باندې وکړو چې
غواړي د اړیکو د بل مېتود له الرې شورا ته السرسی ولري ،او غواړو د هغو کسانو لپاره السرسی محدود کړو چې کوالی شي له نورو ټولو مېتودنو
لپاره استفاده وکړي .په مهربانۍ سره په دې اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ.

 .31په مهربانۍ سره موږ ته د خدماتو د نوي مرکز د بهود په تړاو زموږ د وړاندیز په اړه نورې تبصرې له موږ سره شریکې کړه.

 .31که غواړئ د فوکس ګروپ له طریقه ډېر دخیل واوسئ یا د ډیزاین او مخامخ خدمتونو په اړه خپل آندونه ډېر شریک کړئ ،په مهربانۍ سره خپلې
تبصرې الندې ولیکئ او موږ به له تاسو سره په اړیکه کې شو.

نوم
برېښنالیک
د تلفون شمېره

د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ .
ستاسو په هکله

د دې لپاره چې ډاډ حاصل کړو چې موږ د  Lambethټولو متنوع ټولنو لپاره مناسب خدمات وړاندې کوو ،او د بېالبېلو ګروپونو اړتیاوې پوره کوو ،دا مهمه ده چې موږ موږ ستاسو په هکله یو
څو پوښتنې وکړو .تاسو په هېڅ ډول مجبور نه یاست چې غوښتل شوي معلومات وړاندې کړئ ،اما دا به ستاسو له خوا زموږ سره یوه مرسته وي .یاد معلومات به له موږ سره مرسته وکړي ترڅو
داسې خدمات پالن کړو چې د ټولو استفاده کوونکو اړتیاوې پوره کړي .ستاسو معلومات به محرم ساتل کېږي او هر ډول خپاره کېدونکي معلومات به مستعار نامه باندې وي .د دغې سروې
معلومات به له  Capitaسره شریکېږي چې زموږ د خدماتو د مرک ز عملیاتي چارې په غاړه لري ترڅو دوی وکوالی شي خدماتو کې داسې بدلون رامنځ ته کړي چې په استفاده شوو معلوماتو کې
ستاسو پېژندګلوي ،تلفون یا د کورنۍ غړي څرګند نه شي اوس ستاسو له اجازې پرته به یاید معلومات له بل هېڅ سازمان سره نه شریکېږي .ستاسو معلومات به د  Lambethد محرمیت د
خبرتیا مطابق ساتل کېږي
https://www.lambeth.gov.uk/elections -and-council/privacy/privacy-notice
په یاد ولرئ چې که تاسو سروې ته له انګلسي پرته په هره بله ژبه ځواب وړاندې کوئ ،موږ به ستاسو ځوابونه له خپل درېیم ګڼي قرارادادي (’ )The Big Wordسره د ژباړې په موخه شریکوو.
موږ به یوازې هغو پوښتنو ته ستاسو ځوابونه شریکوو چې د خدماتو د بدلون په اړه دي نه ستاسو شخصي ډیموګرافیک معلومات ،پوسټ کوډ یا برېښنالیک.

د مدني فعالیتونو په مرکز کې د مشتریانو د مرکز د بیا ډیزاین په تړاو زموږ د پالن په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ .

 .27تاسو د عمر په کوم ګروپ کې راځئ؟
تر  18ټیټ
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85+
نه غواړم ووایم

 .28کوم یو الندینی فعالیت په ښه توګه بیانوي چې تاسو دمګړۍ څه کار کوئ؟
بشپړه ورځ وظیفه لرم (په اونۍ کې دېرش ساعته)
نیمه ورځ وظیفه لرم (په اونۍ کې تر دېرش ساعته کمه)
بشپړه ورځ شخصي کاروبار لرم
نیمه ورځ شخصي کاروبار لرم
د حکومت په یوه روزنیز پروګرام کې (د بېلګې په ډول عصري کارآموزي/د کار لپاره تریننګ)
په ښوونځي ،کالج یا پوهنتون کې بشپړه ورځ زده کړې
بېکاره خود کار لپاره چمتو
دایمې ناروغ یای معلول
له کار څخه تقاعد شوی
د کور مراقبت کوم
نه غواړم ووایم
نه پوهېږم
بل (مشخص یې کړئ)

 .29ستاسو اصلي ژبه کومه ده؟
انګلسي
پورتګالي
یوروبا
پولیش
هسپانوي
فرانسوي
ایتالوي
سومالي
توای
بله (مشخصه یې کړئ)

 .21ستاسو نژادي ګروپ کوم دی؟
آسیایی/آسیایی هندی االصله برتانوی

سپن انګلیسی/وېلش ،سکاټلند ،شمالي آیرېش/برتانوی

آسیایی/اسیایی پاکستان االصله برتانوی

سپین آیریش

آسیایی/آسیایی نګلدېش االصله برنانوی

سپنین پورتګالی

آسیایی/آسیایی چینایي االصله برتانوی

سپین هسپانوی

تور افریقایی

سپین پولنډی

تور کاریبن

سپین آیرېش مسافر

التین امریکایی

ګډ سپین او تور کاریبین

عرب

ګډ سپین او تور افریقایی
ګډ سپین او آسیایی

بل (مشخص یې کړئ)

 .21کوم یو په ښه توګه ستاسو مذهب بیانوي؟
بې دینه
بودایی
عیسوی
هندو
یهود
مسلمان
سک
بې مذهبه
نه غواړم ووایم/نه پوهېږم
بل (مشخص یې کړئ)

آیا د روغتیایي ستونزو یا معلولیت له امله چې تېر کړی مو دی ،یا یې ممکن حد اقل په  31میاشتو کي تیر کړئ ،ستاسو ورځني فعالیتونه
محدود شوي دي؟ په مهربانۍ سره هغه ستونزې ذکر کړی چې په زاړه عمر پورې تړاو لري.
هو ،ډېر محدود شوي
هو ،لږ محدود شوي
نه

 .23جنسیت مو څه دی؟
نارینه
ښځینه
بل
غیر باینري
نه غواړم ووایم

 .24کوم یو له الند ینیو څخه په ښه توګه بیانوي چې تاسو خپل کور کې څنګه مستقر شوي یاست؟
مالک مستقر -د المبیت اجاره دار)
مالک مستقر  -شخصي
د استوګنې له اتحادیې څخه په کرایه نیول شوی
دالمبیت له شورا څخه په کرایه نیول شوی (د کرایه نشینانو د مدیریت سازمان)
د کور له شخصي مالک څخه په کرایه نیول شوی
ملکیت یې شریک دی
د استوګنې کور
لیلیه (مرسته شوې هستوګنه)
نه غواړم ووایم
بل (مشخص یې کړئ)

مننه چې وخت مو راکړ ترڅو دا سروې بشپړه کړم ،په مهربانۍ په  Doneکلېک وکړئ ترڅو دا سروې واستوئ.

