
 
 

 مركز خدمات الحي القانونية 

 يخدم مقاطعات إيري ونياغرا وأورلينز وجينيسي ووايومنغ

 استبيان احتياجات المجتمعات اإلقليمية 

2022-2023 

 مقدمة: 

( عبارة عن برنامج إقليمي يقدم خدمات قانونية مجانية لألشخاص الذين يواجهون  NLSمركز خدمات الحي القانونية ) 
لديه ثالثة مكاتب   NLSصعوبات بسبب الفقر و/أو اإلعاقة في مقاطعات إيري ونياغرا وأورلينز وجينيسي ووايومنغ. مركز 

 تقع في بافالو وشالالت نياجرا وباتافيا. 

ستبيان للعمالء والمؤسسات المجتمعية والقانونية والمحاكم لمساعدتنا على فهم  نحن نسعى للحصول على اآلراء من خالل ا
المشاكل واالحتياجات القانونية لعمالئنا بشكل أفضل، بهدف وضع أولوياتنا وتحديد أفضل السبل إلنفاق مواردنا المالية. لسوء  

 ميع مجاالت القانون التي تؤثر على عمالئنا. الحظ، بسبب تمويلنا المحدود، ال يمكننا تقديم المساعدة القانونية في ج

نطلب منك اإلجابة على أسئلة االستبيان أدناه. ستكون إجاباتك على األسئلة سرية تماًما وستساعد مجلس إدارتنا وموظفينا على  
االحتياجات القانونية  تحديد المجاالت التي يجب أن تستهدفها مواردنا لمساعدة األشخاص في المجتمعات التي نخدمها في تلبية 

المدنية والتحديات المالية و/أو المتعلقة باإلعاقة. عندما نحدد أولوياتنا، فإننا نأمل بذلك أيًضا أن نحسن طرق تقديم خدماتنا  
 لعمالئنا والدعاة في المؤسسات والمجموعات المجتمعية األخرى.

 نشكرك مقدًما على تعاونك ودعمك.

 1القسم 

 في أي مدينة/بلدة تسكن؟ ____________  ____________  في أي مقاطعة تسكن؟

 _____ نعم     _____ ال               ؟ NLSهل أنت من عمالء مركز 

 _____ نعم    _____ ال  في السنتين الماضيتين؟  NLSهل استعنت بخدمات مركز  

 

سرية. وستساعدنا إجاباتك على أن نعرف ما هي الفئات التي  األسئلة التالية للعمالء اختيارية. ستبقى إجاباتك على هذه األسئلة 
 أجابت على االستبيان ونتأكد من حصولنا على مجموعة متنوعة من اإلجابات. 

 44 – 35_____            34- 25_____             24-18_____   كم تبلغ من العمر؟
    _____45  – 54  _____55-64            _____65 + 

 
 _____ الجامعة     _____المدرسة الثانوية      12الصف  -_____ من الروضة  ما مستواك التعليمي؟  

 
 _______________   ما الرمز البريدي لمنزلك؟    

 _______________  كم عدد االشخاص الذين يعيشون في منزلك؟

 



 إسباني_____ لسُت من أصل   _____ من أصل إسباني  ما هي ساللتك؟

                   _____ من السكان األصليين ألمريكا أو أالسكا                  ما عرقك؟

 _____ آسيوي أمريكي/ من جزر المحيط الهادئ _____ أمريكي من أصل أفريقي/أسود                              

 __________________ غير ذلك: ____   _____ أبيض                             

 2القسم 

( مشاكل قانونية تعتقد أنها مهمة.  5يرجى مراجعة فئات المشاكل القانونية وأنواعها المدرجة أدناه. يرجى اختيار خمس )
 يرجى وضع عالمة النجمة )*( بجوار المشاكل الخمس التي تعتقد أنها األكثر أهمية. 

 المستهلك 

 التمييز االئتماني _____     _____ تحصيل الديون 
 _____ قروض السيارات     _____ اإلفالس

 _____ الحجز الضريبي    _____ القروض الطالبية
 _____ غير ذلك: _______________   _____ إساءة معاملة كبار السن/استغاللهم

 اإلعاقات/الرعاية الصحية

 ق في مستشفى الطب النفسي أو _____ الحقو  _____ مساعدة ذوي اإلعاقات على تحقيق االستقاللية
 مراكز اإلعاقات اإلنمائية                                                                                        

 _____ التأمين الصحي   _____ الحصول على الرعاية الصحية
 _____ رعاية الصحة النفسية    _____ معونات المحاربين القدماء

               _____ تمويل المعدات الطبية      ___ الفواتير الطبية__
 _____ غير ذلك: _______________ 

 
 التعليم 

  _____تعليم ذوي االحتياجات الخاصة     _____ الفصل المؤقت من المدرسة
 _____ غير ذلك 

 
 التوظيف

 _____ رفض معونات البطالة   _____ التمييز الوظيفي
 _____ المواصالت   التدريب المهني _____ 

 _____ غير ذلك   
 

 العالقات األسرية/المنزلية

 _____ حضانة/زيارة الطفل     _____ إعالة الطفل 
 _____ األبوة      _____ رعاية التبني

 المنزلي _ العنف____      _____ الطالق
        األسرة اآلخرين_____ إساءة معاملة أفراد     _____ إساءة معاملة األطفال 

  _____ غير ذلك: _______________      _____ الرعاية النهارية 
        

 اإلسكان

 _____ اإلخالء   _____ اإلسكان العام/المدعوم 
 _____ ظروف اإلسكان     _____ التمييز اإلسكاني 

 _____ غير ذلك: ______________    _____ حبس الرهون العقارية 



     
 العامة المعونات

 _____ تأمين ميديكير/ميديكيد     _____ طوابع الغذاء 
 _____ معونات دخل الضمان اإلضافي    _____ معونات الضمان االجتماعي 
  _____ غير ذلك: _______________    _____ معونة الرفاه/المساعدة العامة

 3القسم      
 

 $ 9,999 -$ 5,000 _____   $ 4,999 -$ 0_____  ما الدخل السنوي ألسرتك؟ 
    _____10,000 $- 14,999$  _____15,000 $- 19,999$ 
 $ فأكثر 25,000_____  24,000$ -$ 20,000_____    

 
 _____ ال _____ نعم    هل لديك وظيفة حاليًا؟

 _____ شهور/سنوات   إذا كنت عاطاًل عن العمل، فمنذ متى وأنت بال عمل؟  

 _____ ال _____ نعم   هل تعتمد على المواصالت العامة؟

 _____ ال _____ نعم هل بإمكانك الوصول إلى كمبيوتر وخدمة إنترنت؟ 

 _____ ال _____ نعم  هل اللغة اإلنجليزية لغتك األولى/األساسية؟ 

 _____ ال _____ نعم  إلى مجموعة أو مؤسسة مجتمعية؟  هل تنتمي 

 _______________________________________   يرجى ذكر المجموعة أو المؤسسة:

 

 4القسم 

 

 _____ ال _____ نعم   هل أنت موظف في مؤسسة مجتمعية؟

 _____ ال _____ نعم هل أنت من قادة المجتمع أو المسؤولين المنتخبين؟ 

 _____ ال _____ نعم   هل أنت قاٍض أو موظف بالمحكمة؟

 _____ ال _____ نعم    هل أنت قائد بنقابة محامين؟ 

 _____ ال _____ نعم   ؟ NLSهل أنت موظف لدى مركز 

 _____ ال خالل العام الماضي؟ ____ نعم  NLSهل أحلَت شخًصا ما إلى مركز  

 

 شكًرا لك عىل إتمامك لالستبيان. 
 . لها أهمية خاصة لدينا ك ووجهات نظرك وأفكارك ؤ آرا

 مكتب شالالت نياغرا مكتب بافالو  مكتب باتافيا 

45 Main St. 237 Main St., Suite 400 225 Old Falls St., 3rd 

Batavia, New York 14020 Buffalo, New York 14203 Floor Niagara Falls, New York 14303 

 716.284.8831: الهاتف  716.847.0650: الهاتف 585.343.5450: الهاتف

 716.284.8040: الفاكس 716.847.0227 : الفاكس 585.343.5503: الفاكس
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