
1. አሁን በመኖር ላይ ያሉበት ቤት እንዴት ያለ ነው?

     o ለአንድ አባወራ የሚያገለግል
      o ከአንድ በላይ ለሆኑ አባወራዎች የሚያገለግል የጋራ መኖሪያ
    o ሌላ ዓይነት (እባክዎን በዝርዝር ይግለጹ): _______________________

2. አሁን የሚኖሩበት መኖሪያ ቤት ዉስጥ ያለ ድጋፍ በእራስዎ በዊልቼር መግባት ይችላሉ?

     o አዎ                        o አያይ

3. አሁን የሚኖሩበት መኖሪያ ቤት ዉስጥ ከእርስዎ ባሻገር ስንት የአባወራ አባላት ይገኛሉ?

       ለብቻዎት የሚኖሩ ከሆነ 0 ይሙሉ

   _______________________________

4. አሁን የሚኖሩበትን መኖሪያ ቤት ያገኙት በኪራይ ነው ወይስ የግል ንብረትዎ ነዉ?

     o በኪራይ                  o የግል ንብረትዎ

5. የእርጅና እድሜን ተከትሎ የቤት ውስጥ ኑሮን ባገናዘበ መልኩ አሁን የሚኖሩበት ቤት ላይ
ማሻሻያ ተደርጓል ወይም መሻሻያ ለማድረግ አመቺ ነው?

  o አዎ                        o አያይ

6. በግል አመለካከትዎ መሰረት አሁን የሚኖሩበት አካባቢ ላይ የቤቶች ዋጋ ተመጣጣኝ ወይም
     የዜጎችን አቅም ያገናዘበ ነው ለማለት ይቻላል?

  o አዎ                        o አያይ

7. እርስዎ ድጋፍ ሳያስፈልግዎ በቀላሉ የእግር ጉዞ ማድረግ ይችላሉ?

  o አዎ                        o አያይ

8. በግል አመለካከትዎ መሰረት አሁን የሚኖሩበት አካባቢ ላይ የእግር ጉዞ ለማድረግ፣ ማለትም 
    ዊልቼር እና ሌላ የእንቅስቃሴ ደጋፊ መሳሪያዎችን ተጠቅሞ ለመንቀሳቀስ ያለውን አመቺ ሁኔታ
    እንዴት ይገልጹታል?

     o 5 (በጣም አመቺ)   
 o 4 

     o 3                           
      o 2 
     o 1 (ሙሉ በሙሉ አመቺ አይደለም)

9. በግል አመለካከትዎ መሰረት አሁን የሚኖሩበት አካባቢ ላይ ለማህበረሰብ አገልግሎት መስጫ
የሚዉሉ ክፍት ቦታዎች፣ እንዲሁም የማህበራዊ አገልግሎት ህንጻዎች ለሁሉም የማህበረሰብ
ክፍል፣ ማለትም እንደልብ መንቀሳቀስ ለማይችሉ፣ ማየት ወይም መስማት ለተሳናቸዉ ጭምር
ያላቸው ተደራሽነት እንዴት ይመዘናል?

     o 5 (በጣም አመቺ)   
 o 4 

     o 3                           
      o 2 
     o 1 (ሙሉ በሙሉ አመቺ አይደለም)

10. በግል አመለካከትዎ መሰረት የህዝብ ትራንስፖርት ፌርማታዎች ከእርስዎ ቤት እሩቅ ናቸውን?

  o አዎ                        o አያይ

11. የህዝብ ትራንስፖርት ፌርማታዎች ለመድረስ ምን ያህል በእግር ለመጓዝ ፈቃደኛ ነዎት 
ወይም ይችላሉ?
(በርቀት ወይም በጊዜ ሊመልሱ ይችላሉ)

___________________________________________

12. የህዝብ ትራንስፖርት ያለዉን ተደራሽነት ከሁሉም የማህበረሰብ ክፍላ አንጻር ማለትም
እንደልብ መንቀሳቀስ ለማይችሉ፣ ማየት ወይም መስማት ለተሳናቸዉ ጭምር ያላቸው
ተደራሽነት እንዴት ይመዘናል?

     o 5 (በጣም ተደራሽ)
 o 4 

     o 3                           
      o 2 
     o 1 (ሙሉ በሙሉ ተደራሽ አይደለም)

13. በሚኖሩበት ማህበረሰብ ዘንድ አክብሮት እንዳገኙ እንዲሁም ተቀባይነት እንዳገኙ
ይሰማዎታል?

     o አዎ                        o አያይ

14. ባለፈው አንድ ወር ጊዜ ዉስጥ ቢያንስ በአንድ አጋጣሚ የበጎ ፈቃድ ተግባር ላይ
ተሰማርተዋል?

     o አዎ                        o አያይ

15. አሁን የሚገኙት በምን ዓይነት የስራ ወይም የቅጥር ሁኔታ ላይ ነው?

     o በሙሉ ጊዜ ቅጥር

     o በትርፍ ጊዜ ተቀጥረዉ፣ የሙሉ ጊዜ ቅጥር በማፈላለግ ላይ ያሉ

     o በትርፍ ጊዜ ተቀጥረዉ፣ የሙሉ ጊዜ ቅጥር በማፈላለግ ላይ የሌሉ

     o ያልተቀጠሩ፣ የሙሉ ጊዜ ቅጥር የሚፈልጉ

     o ያልተቀጠሩ፣ የትርፍ ጊዜ ቅጥር የሚፈልጉ

     o ያልተቀጠሩ፣ ስራ ለመቀጠር የማይፈልጉ

      

16. ክፍያ በሚያስገኝሎት መስክ ተቀጥረዉ ለመስራት የሚያስችል አጋጣሚው አልዎት?

     o አዎ                        o አያይ

17. ባለፈው የአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ፣ ከሌላ ማለትም  ከመንግስት ወይም ከግለሰቦች ድጋፍ
ሳያስፈልግዎት የግል ወጪዎትን ለመሸፈን የሚያስችል የገቢ ምንጭ አግኝተዋል?

     o አዎ                        o አያይ

18. በጤና አጠባበቅ ወይም በግል ደህንነት ዙሪያ ጠቃሚ መረጃዎችን ለማግኘት አዘዉትረዉ
የሚገለገሉበት የመረጃ ምንጭ ዬትኛው ነው?

     o ከሌላ ሰዎች አፋዊ ንግግር

     o ህትመት

     o የኢንተርኔት ድረ-ገጽ

     o ራዲዮ

     o ቲቪ

     o ሌላ (እባክዎ በዝርዝር ይግለጹ): _____________________

19. እርስዎ በሚኖሩበት አባወራ የቤት ውስጥ የኢንተርኔት አገልግሎት ተደራሽነት አለ?

     o አዎ                        o አያይ

20. የኢንተርኔት አገልግሎት በምን ዓይነት ሁኔታ ያገኛሉ?
(መልስ ሊሆኑ በሚችሉት በሙሉ ላይ ምልክት ያድርጉ)

     o የቤት ውስጥ ኮምፒውተር

     o ስማርት ፎን ወይም ታብሌት

     o በመኖሪያ ሰፈርዎ ባለ የህዝብ ቤተ መጻህፍት ወይም የማህበረሰብ አገልግሎት ተቋም

     o ሌላ (እባክዎ በዝርዝር ይግለጹ): _____________________

21. የኢንተርኔት አገልግሎት ለምን ዓይነት ጉዳይ ይገለገላሉ?
(መልስ ሊሆኑ በሚችሉት በሙሉ ላይ ምልክት ያድርጉ)

     o ኢሜይል

     o መረጃ መፈለግ

     o በኢንተርኔት የመረጃ መረብ እቃ ወይም አገልግሎት መግዛት

     o ፌስ ቡክ ወይም ሌላ ማህበራዊ ሚዲያዎች

     o ፎቶግራፍ ከሌላ ጋር ለመጋራት

     o አልገለገልም

     o ሌላ (እባክዎ በዝርዝር ይግለጹ): _______________________

22. ስለጤንነትዎ ጠቃሚ መረጃዎችን ለማግኘት እንዲሁም አገልግሎቶችን ለመጠቀም በመኖሪያ
አካባቢዎት ካሉ  ምንጮች የመረጃ አቅርቦት በቀላሉ ለማግኘት ምን አመቺ ሁኔታ አለ?

     o 5 (በጣም ቀላል)    
       o 4 
     o 3                           
       o 2 
     o 1 (በጣም ከባድ)

23. ስለጤንነትዎ ጠቃሚ መረጃዎችን ለማግኘት እንዲሁም አገልግሎቶችን ለመጠቀም በመኖሪያ
አካባቢዎት ካሉ  ምንጮች የመረጃ አቅርቦት ከዬት ያገኛሉ (ለምሳሌ፡- ከጓደኞች፣ ከቤተሰብ፣
ከመንግስት፣ ከህትመት ዉጤቶች፣ ከማህበረሰብ ማእከላት፣ ወዘተ.)?

 ___________________________________________

24. እንዲደረግልዎት የሚሹት የግል ድጋፍ ወይም እርዳታ አለ?

     o አዎ                        o አያይ

25. እንዲደረግልዎት የሚሹት የግል ድጋፍ ወይም እርዳታ አሁን ባሉበት የመኖሪያ አካባቢ
ተሟልቶሎታል?

     o አዎ                        o አያይ o የለም

26. እንዲደረግልዎት የሚሹት የግል ድጋፍ ወይም እርዳታ በምን ዓይነት ሁኔታ ነው የተሟላሎት?
(መልስ ሊሆኑ በሚችሉት በሙሉ ላይ ምልክት ያድርጉ)

     o በግል ተቋማት አገልግሎቶች

     o በመንግስት የሚቀርቡ አገልግሎቶች

     o በበጎ ፈቃደኞች

     o ጓደኞች

     o ቤተሰብ

     o የለም

     o ሌላ (እባክዎ በዝርዝር ይግለጹ): _____________________

27. እየኖሩ ያሉት ህይወት ጥራቱ እንዴት ይመዘናል?

     o 5 (በጣም ጥሩ)      
       o 4 
     o 3                           
       o 2 
     o 1 (በጣም ዝቅተኛ)

28. ባለብዎት የአካል ጉዳት ምክኒያት ለመጓጓዣ ድጋፍነት ለሚጠቀሙበት መሳሪያ መለያ ምልክት
ወይም የተሸከርካሪ የሰሌዳ ቁጥር አልዎት?

     o አዎ                        o አያይ o ተሽከርካሪ የለኝም

29. ከላይ ለቀረበልዎ ጥያቄ አዎ የሚል ምላሽ የሰጡ እንደሆን፣ የአካልጉዳተኞች ዊልቼር ወይም 
     ተሽከርካሪዎች ቅድሚያ አግኝተዉ የሚቆሙበት ልዩ የማቆሚያ ስፍራ በአግባቡ ዲዛይን 
     ተደርጓል፣ ተደራሽነቱስ?

     o አዎ                        o አያይ o የለም

30. ባልዎት ትርፍ ጊዜ ከሌላ ጋር በመሆን በቡድን በሚደረግ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ላይ
ይሳተፋሉ?

     o አዎ                        o አያይ

31. ባለፈው የአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ በትምህርት ወይም የስልጠና መርሀግብር ውስጥ
በቀጣይነት ተሳትፈዋል፣ ይህም መደበኛ ወይም ኢ-መደበኛ የሆኑትን ያካትታል?

     o አዎ                        o አያይ

32. በሚኖሩበት ማህበረሰብ ውስጥ ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች፣ ማለትም በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ እና

ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ዉሳኔ በመስጠት ሂደት ውስጥ ተሳትፎ አድርገዋል?

     o አዎ                        o አያይ

33. ባለፈው  ሳምንት ውስጥ በዬትኛውም ዓይነት ማህበራዊ ወይም ባህላዊ እንቅስቃሴ ላይ
ቢያንስ አንድ ጊዜ ተሳትፈዋል?

     o አዎ                        o አያይ

34. አሁን በሚኖሩበት የመኖሪያ አካባቢ ደህንነቴ ምን ያህል የተጠበቀ ነው ይላሉ?

     o 5 (በጣም ተጠብቆልኛል)
       o 4 
     o 3                           
       o 2 
     o 1 (ሙሉ በሙሉ አልተጠበቀልኝም)

35. በሚኖሩበት የመኖሪያ አካባቢ ውስጥ አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ድጋፍ የሚሆንዎት ጎረቤት 
ወይም ጎረቤቶች አሉ?

     o አዎ                        o አያይ

36. ዕድሜዎት ስንት ነው?

     _______________

37. ጾታዎትን ይግለጹ?

     o ወንድ

     o ሴት

     o ከሁለቱም

     o ሌላ (እባክዎ በዝርዝር ይግለጹ): _____________________

38. እርስዎ የተገኙበት ማህበረሰብ ከሂስፓኒክ  የዘር ሀረግ ወይም ዝርያ ነው?

     o አዎ                        o አያይ

39. እርስዎ የሚመደቡት ከዬትኛው ዝርያ ነው?

     o አሜሪካን ኢንዲያን እና ጥንታዊያን የአላስካ ዝርያዎች

     o ኢሲያዊ

     o ጥቁር ወይም አፍሪካን አሜሪካን

     o ጥንታዊያን የሀዋይ ዝርያዎች እና የፓሲፊክ ደሴት ነዋሪዎች

     o ነጭ

     o ሌላ (እባክዎ በዝርዝር ይግለጹ): _____________________

40. አድራሻዎትን ይግለጹ?  

_____________________________________________

_____________________________________________

41. እርስዎ የሚኖሩት በየትኛው ስቴት ነው?

     o 1
     o 2
     o 3
     o 4
     o 5
     o 6
     o 7
     o 8
     o ቪኤ
     o ኤምዲ
     o አላውቀዉም
    o ሌላ (እባክዎ በዝርዝር ይግለጹ):
    ___________________________

42. የፖስታ መልእክት አድራሻ መለያ ኮድዎን ይግለጹ?

_____________________________

ለእድሜ ተስማሚ መኖሪያነት በዲሲ የሚደረግ ዳሰሳዊ ጥናት
እርስዎ 60 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የሆንዎት የዲሲ ነዋሪ ነዎት? ዲሲ ለእድሜ ተስማሚ መኖሪያ መሆኑን አስመልክቶ ያልዎትን አስተያየት ለማጋራት ይፈልጋሉ?  በዚህ የዳሰሳዊ ጥናት መጠይቅ ውስጥ

የተካተቱት ጥያቄዎች የተወሰዱት ከአለም የጤና ድርጅት ለእድሜ ተስማሚነት ፕሮጀክት ጥቅም ላይ ከዋሉት አመላካቼች ሲሆን ዲሲ በአለም ዙሪያ ከሚገኙ ሌላ 14 ከተሞች ጋር በዚህ ፕሮጀክት ታቅፈዋል፡፡
ይህንን መጠይቅ በሚሞሉበት ጊዜ ለመጠየቅ የሚሹት ጉዳይ ካለ እባክዎን በ 202-727-7973 በመደወል በዲሲ ለእድሜ ተስማሚነት ፕሮጀክት ሰራተኞች ጥያቄዎትን ያቅርቡ፡፡ ይህንን መጠይቅ ለመሙላትዎ

እንዲሆም ዲሲን ለእድሜ ተስማሚ ለማድረግ በሚደረገዉ ጥረት ዉስጥ አስተዋጽዎ በማድረግዎ እናመሰግናለን፡፡

ከታች የቀረበዉን መጠይቅ በመሙላት ሰነዱን በዲሲ ውስጥ በሚገኙት የህዝብ ቤተ መጻህፍት በማኖር ወይም በዚህ የኢሜይል አድራሻ በመላክ ይሳተፉ፡
Age-Friendly DC, Office of the Deputy Mayor (HHS),1350 Pennsylvania Ave. NW, Suite 223, Washington, DC 20004.

ወይም በኢንተርኔት የመረጃ መረብ መጠይቁን ይሙሉ: https://www.surveymonkey.com/r/AFDCLivability


