مشتیان در سویک ر
درباره برنامه های ما برای طرایح مجدد مرکز ر
سنت نظر دهید

خالصه
گی کوید  19 -خدمات مدن رو در رو در سویک سنی ما بسته شده است .پیش از بازگشان مجدد سویک سنی  ،شهرداری طرح هان در دست
به علت بیماری همه ر
اجرا دارد تا بسیاری از خدمات به صورت آنالین ارائه گردند و از افرادی که مشکالت دسییس دیجیتایل دارند  ،پشتیبان و اقدامات مربوط به رعایت فاصله اجتمایع
دسامی سال  2020مرکز را با خدمات جدید مجددا" بازگشان کنیم و مایل هستیم نظرات شما را درباره پیشنهادات مان جویا شویم.
معرف شود .ما قصد داریم در
ر
تغیت داریم
چرا ما قصد ر
کثیی از بازدیدکنندگان رنی ما را برای ارائه
ساکن ری به ما گفتند که سویک سنی بسیار پر رس و صدا  ،بسیار باز و دانسی این که کجا باید رفت دشوار بود .تعداد ر
خدمات با کیفیت بال دچار مشکل کرده بودند ،بویژه برای کسان که به کمک ما بیشی نیاز داشتند.
ساکنی و ربینس ها در یط دوران قرنطینه  ،شیوه هان را معرف کرده بود تا بدون نیاز به مراجعه به ما  ،عمدتا" از طریق تماس تلفن و ویدئون و
شهرداری برای
ر
.
همچنی در وب سایت خود رسمایه گذاری و خدمات مرکز تماس را بهی کرده ایم تا مشییان بتوانند اطالعات مورد نیاز خود را
ایمیل با ما ارتباط برقرار کنند ما
ر
رسی ع تر بدست آورند.
ما معتقدیم که هرچه مردم بتوانند از خانه کار بیشیی انجام دهند  ،ررسایط راحت تر خواهد شد زیرا هزینه خدمات ارائه شده از طریق وب سایت و تلفن برای
شهرداری بسیار کمی از ارائه خدمات رو در رو است و به شهرداری کمک یم کند تا پس انداز و بتواند برای سایر خدمات مورد نیاز جامعه لمبت رسمایه گذاری کند.
تغیت چه مواردی را داریم
قصد ر
پیشنهاد ما این است که خدمات جدید رو در رو بطور اخص برای کسان ارائه شود که:
•
•
•
•

غیممکن باشد و به حمایت رو در رو نیاز داشته باشند  ،به دلییل از
دسییس به خدمات شهرداری از طریق وب سایت یا تلفن برایشان بسیار دشوار یا ر
یادگیی  ،اختاللت حیس یا گفتاری داشته باشند
جمله اینکه انگلییس زبان اول آنها نباشد ،مشکالت بهداشت روان  ،مشکالت
ر
در میل کامپیوتر و اسکی ندارند  ،یا برای استفاده از آنها به کمک نیاز دارند
در معرض خطر رن خانمان شدن هستند
با ییک از خدمات شهرداری قرار مالقات داشته باشند

این کار باعث یم شود تا در مقایسه با گذشته برای گروه کوچکیی از مشییان ،خدمات با کیفین بالتر و رویکردی شخیص ارائه گردند.
ً
ما قصد داریم طبقه همکف سویک سنی را مجددا طرایح کنیم و روی کارمندان و تکنولوژی رسمایه گذاری کنیم تا بتوانیم:
•
•
•
•
•
•
•

یک محیط استقبال کننده  ،ایمن و آرام فراهم کنیم
ی
ارتباطات و هرگونه عالئم ارتبایط در مورد چگونیک انجام کارها واضح تر باشد
حفظ حریم خصویص برای مشییان بهی شود
ی
خیه با کیفیت عایل به مشییان خدمات ارائه خواهند داد و به نیازهای مختلف اشخاص رسیدگ خواهد شد
کارکنان آموزش دیده و ر
تکنولوژی ارتقاء یافته کمک یم کند تا مشییان به راحن بتواند از خدمات استفاده کنند
فضان که پاسخگوی نیاز افراد با مشکل تحرک باشد
فضان که ایمن باشد و از شما در برابر شیوع ویروس ها محافظت نماید

تغییان که یم خواهیم در این خدمات ایجاد کنیم و چیدمان و
در مورد ارتباط شما با خدمات شهرداری لمبت  ،روش های تمایس که استفاده یم کنید و ر
سنج از شما سؤالن پرسیده خواهد شد .پاسخگون بیش از  15دقیقه طول نیم کشد و ما یم خواهیم برای بهبود پیشنهادات از
طرایح فضا در این نظر ر
سنج ررسکت کردید!
این نتایج استفاده کنیم .با سپاسگزاری از شما که در نظر ر
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* .1.آیا شما ساکن لمبت هستید؟
بله
نخی
ر
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* . 2لطفا" کد پسن خود را ارائه دهید:
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*  .3اگر شما ساکن لمب نیستید  ،ارتباط اصیل شما با لمبت چیست؟
من برای شهرداری لمبت کار یم کنم
من برای یک دولت یا سازمان بخش دولن کار یم کنم
من برای یک سازمان داوطلبانه یا سازمان اجتمایع کار یم کنم
من اینجا کار یم کنم (سایر)
من در اینجا به دیدار اقوام یا دوستان خود یم آیم
من در اینجا یک مراقب هستم
من در اینجا کار داوطلبانه یم کنم
من در اینجا تحصیل یم کنم
سایر موارد (لطفا" مشخص کنید)
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* -4نام سازمان داوطلبانه یا سازمان اجتمایع چیست؟
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*  . 5برای چه نوع سازمان دیگری کار یم کنید؟
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*  .6تا چه اندازه در استفاده از تلفن و اینینت راحت هستید؟

بسیار راحت

ناراحت

نه راحت و نه ناراحت

راحت

بسیار راحت
تلفن
ر
اینتنت
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*  .7اگر در استفاده از تلفن یا اینینت راحت نیستید  ،با چه موانیع مواجه یم شوید؟

مشتیان در سویک ر
درباره برنامه های ما برای طرایح مجدد مرکز ر
سنت نظر دهید

*  .8در  12ماه گذشته چگونه و از چه طریق با شهرداری لمبت تماس گرفته اید؟
تلفن

ایمیل
سایت شهرداری
رسانه های اجتمایع
از طریق پست
شخصا" در سیوک سنی
شخصا" در یک ساختمان دیگر شهرداری
از طریق گروه های اجتمایع
از طریق یک مشاور
در  12ماه گذشته با شهرداری تماس نگرفته ام
موارد دیگر( لطفا" ررسح دهید)
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*  .9در کدام ساختمان بود؟
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ً
*  .10اگر در  12ماه گذشته با شهرداری تماس گرفته اید  ،لطفا به ما اطالع دهید که در مورد کدام خدمت /خدمات با ما تماس گرفته اید

مالیات شهرداری

مزایای دولن
تعمیات مسکن شهرداری
ر
سایر امور مسکن شهرداری
جلوگیی از رن خانمان شدن
ر
زباله و بازیافت مواد
مراقبت از خیابان ها
نشان رآن  ،کارت رایگان برای سفر شهری یا کارت تاکیس
پذیرش در مدرسه
ثبت نام کنندگان
برنامه ریزی
ارائه مجوز
مراقبت اجتمایع برای بزرگسالن
مراقبت اجتمایع برای کودکان
بهداشت عمویم
موارد دیگر( لطفا" ررسح دهید)
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ر
تا چه اندازه قبول دارید که تغیتات طرایح زیر از هدف ما برای دستیاب به تجربه ر
مشتیان پشتیباب یم کند؟
بهت برای
ر
ً
یم توانید تصاویر طرایح مجدد پیشنهادی را در زیر مشاهده کنید  ،لطفا نگایه بیندازید و نظر خود را به ما اطالع دهید.

تصویر داخل سویک سنی

 .11تا چه اندازه موافق هستید که تغ رییات طرایح زیر از هدف ما برای دستی ران به تجربه بهی برای مشییان پشتیبان یم کند؟

کامال ناموافق

ناموافق

نه موافق و نه ناموافق

موافق

کامال موافق
م ری پذیرش :ما باید تعداد مشییان 1.
را که در این فضا حضور دارند
کنیل کنیم  ،بنابراین اسالت های
زمان یا نزدیک در ورودی  ،از طریق
تلفن یا به صورت آنالین رزرو
خواهند شد .این امر بدان معن
است که اگر شما بدون داشی
اسالت زمان از پیش رزرو شده وارد
سویک سنی شوید  ،ممکن است
ً
بعدا یک اسالت زمان به شما ارائه
دهیم.
تکنولوژی ارتقاء یافته  ،مانند 2.
خدمات ترجمه از طریق تلفن های
هوشمند (از جمله زبان اشاره
انگلییس برای افراد کرو لل) و
استفاده از تبلت ها برای کمک به
مشییان جهت تع ریی وقت در
جلسات خود و نظارت بر اینکه قرار
مالقات ها به موقع اجرا شوند.
ورودی یک طرفه  ،از طریق در 3.
اتوماتیک قابل دسیس  ،به
منطقه خدمات مشیی
خرویح یک طرفه  ،از طریق در 4.
ر
اتوماتیک قابل دسییس  ،از منطقه
خدمات مشیی

توالت های مشییان .مشییان باید 5.
از کارمندان بخواهند که به توالت
ر
بخیس از
دسییس پیدا کنند  ،این
اقدامات ما برای به حداقل رساندن
خطر ابتال به بیماری است

عالئم ارتبایط ارتقاء یافته 6.
به شما نشان یم دهند که باید کجا بروید
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ر
تا چه اندازه موافق هستید که تغیتات طرایح زیر از هدف ما برای دستیاب به تجربه ر
مشتیان پشتیباب یم کند؟
بهت برای
ر
تصویر داخل مرکز خدمات مشییان

 .12تا چه اندازه موافق هستید که تغ رییات طرایح زیر از هدف ما برای دستی ران به تجربه بهی برای مشییان پشتیبان یم کند؟
کامال ناموافق

ناموافق

نه موافق و نه ناموافق

موافق

کامال موافق
کامپیوترهای سلف رسویس .در 1.
هرطبقه کارمندان هستند که در
آن ناحیه قدم یم زنند و مشییان
که به کمک بیشیی نیاز داشته
باشند شناسان وبه آنها کمک یم
کنند.
دستیان به اسکیهای سلف رسویس 2.
ر
به شما اجازه یم دهد تا برای

ما مدارک ارسال نمائید.
بوت هان در اختیار مشییان 3.
برای استفاده قرار داده یم شود و
اولویت به مشییان داده یم شود
که لزم بوده زمان طولن در
انتظار بمانند.
صفحات نمایشگر بزرگ برای 4.
صدا زدن مشییان و در صورت
میی که برای آنها قرار
لزوم ر
تعیی شده است.
مالقات ر
فضان

آرام برای رفع

5.

مشکالت دشوار با حفظ حریم
خصویص
سالن عمویم انتظار 6.
میهای ارائه خدمات در جان 7.
ر
که قرارهای مالقات صورت یم

رگیند.
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ً
*  .13لطفا ترجیحات خود را به ما اطالع دهید و بگوئید کارمندان شهرداری که به شما خدمت یم کنند باید چه لبایس بپوشند 1 ،بالترین اولویت شما و  6پا ریی
ترین اولویت شما را نشان یم دهد
6

5

4

3

2

1
ی
لباس روزمره با هر رنیک

لباس روزمره با دو رنگ
مانند رپیاهن سفید و شلوار سیاه

ی
لباس شیک با هر رنیک

لباس شیک با دو رنگ
مانند رپیاهن سفید و شلوار سیاه

یک یونیفورم تک با عالمت
شهرداری لمبت
لباس رسیم با رپیاهن یقه دار
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دستیان به
. 14برای ایجاد فضان آرام و ساکت تر با پشتیبان با کیفیت بال  ،نیاز است خدمات خود را بر روی آن دسته از ساکنین متمرکز کنیم که برای
ر
همچنی دسییس افرادی که یم توانند از سایر روش های موجود استفاده کنند را محدود نمائیم.
شهرداری از طریق روش های دیگر تماس دچار مشکل هستند و
ر
لطفا نظر خود را در این باره بیان نمائید.

.15

لطفا اگر درباره پیشنهادات ما جهت بهبود مرکز مشییان جدید  ،نظر دیگری دارید به ما اطالع دهید

 .16اگر مایل هستید مشارکت بیشیی داشته باشید ،یم توانید از طریق گروه های تمرکز نظرات و ایده های خود را در مورد طرایح و ایجاد خدمات جدید رو
ً
در رو با ما به اشیاک بگذارید  ،لطفا مشخصات خود را در زیر ذکر نمائید و ما با شما تماس خواهیم گرفت.

نام
آدرس ایمیل
شماره تلفن
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درباره شما
جهت حصول اطمینان از این که ما به تمایم جوامع متنوع لمبت خدمات عادلنه ارائه یم دهیم و نیازهای گروه های مختلف را بر آورده یم کنیم  ،بس یار مه م اس ت
که در مورد خود شما چند سوال ربیسیم .شما موظف نیستید به این اطالعات خواسته شده پاس دهی د ام ا اگ ر ای ن ک ار را بکنی د ب ه م ا بس یار کم ک خواهی د ک رد .از
ای ن اطالع ات ب رای کم ک ب ه م ا اس تفاده خواه د ش د و آنه ا در راس تای برنام ه ری زی خ دمان اس ت ک ه پاس خگوی نی از کلی ه ک اربران باش د .پاس ه ای ش ما ب ه ص ورت
نج ب ا ررسک ت کپیت ا ب ه
محرمان ه نگ اه داش ته خواهن د ش د و هرگون ه اطالع ات انتش ار یافت ه ب دون ذک ر ن ام ی ا ب ه ص ورت ناش ناس خواه د ب ود .داده ه ای ای ن نظ ر س ر
اش یاک گذاش ته یم ش وند و ای ن ررسک ت مرک ز خ دمات م ا را اداره یم کن د ت ا بتوان د در خ دمات اطالع ات تغی ریان ایج اد نمای د .ب دون کس ب اج ازه از ش ما ه ی گون ه
اطالعان که بتوان شما ،خانه شما یا خانواده شما را شناسان کند ،با سازمان ها دیگر به اشیاک گذارده نخواهد ش د .اطالع ات ش ما مط ابق ب ا اخطاری ه حف ظ ح ریم
خصویص لمبت نگاه داشته خواهد شد.
notice. https://www.lambeth.gov.uk/elections-and-council/privacy/privacy-notice

ً
نظرسنج به زبان غ ری از زب ان انگلییس پاس دهی د  ،ممک ن اس ت نی از باش د ت ا پاس ه ای ش ما را تنه ا ب ه قص د ترجم ه ب ا
لطفا توجه داشته باشید که اگر به این
ر
پیمانکار شخص ثالث ما  " -ررسکت بیگ ورد" به اشیاک بگذاریم .ما فقط پاس های شما در ارتباط با سؤالت مربوط ب ه تغی ری خ دمات را ب ه اش یاک خ واهیم
گذاشت و پاس های مربوط به جمعیت شناخن  ،کدپسن یا آدرس ایمیل شما را در اختیار این سازمان نخواهیم گذارد.
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.17

شما در کدام رده گروه سن قرار دارید؟
زیر 18
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85+
ترجیح یم دهم نگویم

 .18کدام یک از این فعالیت ها به بهیین نحو توصیف یم کند که در حال حاض مشغول به چه کاری هستید؟
کارمند تمام وقت ( 30ساعت به اضافه در هفته)
کارمند نیمه وقت (کمی از  30ساعت در هفته)
کار آزاد یا خویش فرما تمام وقت
کار آزاد یا خویش فرما نیمه وقت
ر
آموزیس کار یم کنید که از طرف دولن پشتیبان شده (به عنوان مثال کارآموزی مدرن  /کارآموزی برای کار)
روی یک برنامه
تحصیل تمام وقت در مدرسه  ،کالج یا دانشگاه
بیکار و برای کارکردن در دسیس هستید
بیمار دائیم  /معلول و ناتوان
ً
کامال بازنشسته از کار
به دنبال کار کردن از خانه هستید
ترجیح یم دهید نگویید
نیم دانم

سایر موارد (لطفا مشخص کنید)

 .19زبان اصیل شما چیست؟
انگلییس
پرتقایل
یوروبا
لهستان
اسپانیان
فرانسوی
ایتالیان
سومایل
تون

سایر موارد (لطفا مشخص کنید)

 .20از چه گروه قومین یا نژادی هستید؟
انگلییس /ویلزی /اسکاتلندی/ایرلند شمایل سفید پوست

ایرلندی سفیدپوست
پرتقایل سفیدپوست
اسپانیان سفیدپوست

آسیان /آسیان بریتانیان هندی

آسی ان /آسیان بریتانیان پاکستان
ر
بنگالدیس
آسیان /آسیان بریتانیان
آسیان /آسیان بریتانیان چین

لهستان سفیدپوست

سیاهپوست آفریقان

کویل سفید پوست یا مسافر ایرلندی

ائین
سیاهپوست کار ر

ائین
نژاد مخلوط سفید و سیاه پوست کار ر

لتی /لتینکس
آمریکای ر

نژاد مخلوط سفید و سیاه پوست آفریقان

عرب

نژاد مخلوط سفیدآسیان
سایر موارد (لطفا مشخص کنید)

 .21کدام یک از این مذاهب دین شما را توصیف یم کند؟
خدا ناباور
بودان
مسیج
هندو
یهودی
مسلمان
سیک
بدون مذهب
ترجیح یم دهم نگویم
سایر موارد (لطفا" مشخص کنید)

 .22آیا به دلیل مشکالت سالمن یا معلولیت ،فعالیت های روزانه شما حداقل  12ماه محدود شده است یا انتظار دارید حداقل  12ماه طول
ی
ً
بکشد؟ لطفا مشکالت مربوط به سالخوردگ را ذکر نمائید

بله  ،بسیار محدود شده است
بله کیم محدود شده است
نخی
ر

 .23جنسیت یا هویت جنیس شما چیست؟
مذکر

مونث

سایر موارد
نه مذکر و نه مونث
ترجیح یم دهم نگویم

ی
 .24کدام یک از موارد زیر به بهیین نحو توصیف یم کند که چگونه در این خانه زندگ یم کنید؟
مالک خانه – لیس هولدر لمبت
مالک خانه  -خصویص
کرایه کرده از اتحادیه مسکن
کرایه شده از شهرداری لمبت ( از جمله سازمان مدیریت مستاجرین)
کرایه کرده از صاحبخانه خصویص
مالکیت مشیک
یک خانه مسکون
هاستل  /مسکن تحت حمایت
سایر موارد (لطفا" مشخص کنید)

ً
نظرسنج  ،لطفا برای ارسال پاس های خود  ،بر روی انجام شد  Done to submitکلیک کنید.
با سپاس از شما برای ضف وقت و تکمیل این
ر

