
 

 

 

 

 فردی های ویژگی
 االصل؟  التین یا هستید  االصل هسپانوی آیا .1

 این به دهم می ترجیح من  نخیر   بلی 

 ندهم پاسخ سوال
 

 بزنید  عالمت را  موارد  همه هستید؟( ها) نژاد کدام از شما .2
 میشود تطبیق که

 هاوایی بومی  آسیایی 
 نشین جزیره 

 آرام اقیانوس

 آمریکایی  آفریقایی/پوست سیاه 
  بومی/آمریکایی( هندي) سرخپوست  پوست سفید  

 (: بنویسید  لطفا  ) دیگر  آالسکا
 ندهم پاسخ  سوال این به دهم می ترجیح من 

 
سال گذشته، آیا کار فصیل یا مهاجر در  2در هر مقطیع از  .3

 مزرعه منبع اصیل درآمد شما یا خانواده تان بوده است؟
 این به دهم می ترجیح من  نخیر   بلی 

 ندهم پاسخ سوال
 

 اید؟  شده مرخص متحده ایاالت مسلح نیروهای از آیا .4
 این به دهم می ترجیح من  نخیر   بلی 

 ندهم پاسخ سوال
 

 راحت تر صحبت یم کنید؟با کدام زبان   .5

 خانواده و خانه
در حال حاضر با چند نفر از اعضای خانواده، به شمول  .6

 یم کنید؟ 
ی

 خودتان، زندگ
ندهم پاسخ  سوال این به دهم می ترجیح من   

 
 . وضعیت مسکن امروز شما چگونه است؟7

 دارم مسکن من 
 هوتل، یک در دیگران، با اقامت) ندارم مسکن من 

  در جاده، در بیرون در زندگی  سرپناه، یک در

 (پارک در یا موتر، در ساحل،
 ندهم پاسخ  سوال این به دهم می ترجیح من 

 
 

 هستید؟  خود  مسکن  دادن  دست از نگران شما آیا.   8
 این به دهم می ترجیح من  نخیر   بلی 

 ندهم پاسخ سوال
 
  ______ کوچه کنید؟ می زندگی آدرسی چه در .9

  _________  (: ٌکد  زیپ) پستی ٌکد  ایالت، شهر،

 
 منابع  و پول

  کدام اید  رسانده پایان به که را مکتب سطح باالترین .10
 است؟ 

 

 لیسه درجه از کمتر

 امتحان یا لیسه شهادتنامه 
 عمومی آموزشی توسعه

(GED) 
 

 لیسه از بیشتر

 این به دهم می ترجیح من 

 ندهم پاسخ سوال
 
 است؟  چگونه شما کاری وضعیت حاضر حال در.  11

 یا   وقت نیمه کار  بیکار  

 مؤقت 

  تمام کار 

 وقت
 نیست کار تالش در اما بیکار صورت این غیر در 

  بدون اولیه پرستار معلول، متقاعد،  محصل،: مثال  )

 :بنویسید  لطفا  ( حقوق
 ندهم پاسخ  سوال این به دهم می ترجیح من 

 
 چیست؟ شما  اصلی بیمه. 12

 Medicaid  بیمه بدون/هیچ 
 CHIP Medicaid  Medicare 
  های بیمه دیگر 

 از غیر عمومی
CHIP) ) 

  عمومی  های بیمه دیگر 
(CHIP) 

  خصوصی بیمه 

 
  خانواده اعضای و شما درآمد  مجموع گذشته سال در .13

 این است؟  بوده چقدر کنید  می زندگی آنها با که ای
 آیا که کنیم مشخص تا کند  می کمک ما به معلومات

 . خیر یا هستید  مزایا دریافت شرایط واجد شما
 ندهم پاسخ  سوال این به دهم می ترجیح من 
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در سال گذشته، آیا شما یا هر یک از اعضای  .14

 یم کنید 
ی

  اید نتوانستهخانواده ای که با آنها زندگ
 مورد نیاز بود ییک از موارد زیر را در زمانر که 

ً
واقعا

همه موارد قابل تطبیق را عالمت  دریافت کنید؟
 بزنید. 

 پوشاک  نخیر  بلی غذا  نخیر  بلی
 های سهولت نخیر  بلی

  بیل) زندگی

 آب برق،

 (وغیره

 کودک مراقبت نخیر  بلی
  طبی،) صحی  مراقبت گونه هر یا جات ادویه نخیر  بلی

 ( بینایی روانی، صحت دندان،
 لطفا  ) دیگر نخیر  بلی تلفون نخیر  بلی

 : (بنویسید 
 ندهم پاسخ  سوال این به دهم می ترجیح من 

 آیا کمبود وسایل نقلیه شما را از قرار مالقات های  .15
 ،   طبی

ی
جلسات، کار، یا تهیه وسایل مورد نیاز برای زندگ

روزمره باز داشته است؟ همه موارد قابل تطبیق را 
 عالمت بزنید. 

 
 

 یا  طبی های مالقات قرار از را من بلی،

 

 ها،  مالقات قرار طبی، غیر جلسات از را من بله،

 داشتم، نیاز آن به  که چیزهایی گرفتن  یا کارها،
 نخیر  
 ندهم پاسخ  سوال این به دهم می ترجیح من 

 
 سالمت اجتمایع و عاطف  

چند بار افرادی را یم بینید یا با آنها صحبت یم کنید  .16
که به آنها اهمیت یم دهید و احساس نزدییک یم 
کنید؟ )به طور مثال: صحبت کردن با دوستان از 
ر  طریق تلفون، مالقات با دوستان یا خانواده، رفت 

 مذهبی یا جلسات در کلوپ یا باشگاه(به مقامات 
 در بار  یک از کمتر 

 هفته 

 هفته  در بار 2 یا 1 
 هفته  در بیشتر یا بار 5  هفته  در بار 5 تا 3 
  ندهم پاسخ  سوال این به دهم می ترجیح من 

س زمانر است که شخیص احساس تنش میکند، .  17 است 
ندارد  عصبیت دارد، مضطرب است یا خوابیدن در شب را 
س دارید؟  زیرا ذهنش آشفته است. شما چقدر است 

 کمی   هیچ کامالا  
 زیاد  کمی  اندازه یک تا 
  سوال این به دهم می ترجیح من  زیاد  خیلی 

 ندهم پاسخ
 

 اختیاری 
 
 سواالت اضاف

شب متوایل را در زندان،  2آیا در سال گذشته بیش از . 18
نوجوانان گذرانده  محبس، توقیف یا کانون اصالح و تربیت 

 اید؟ 
 این به دهم می ترجیح من  نخیر   بلی 

 ندهم پاسخ سوال
 
 . آیا شما یک پناهنده هستید؟19
 
 این به دهم می ترجیح من  نخیر   بلی 

 ندهم پاسخ سوال
 

 یم کنید از نظر  .20
ی

آیا در جانی که در حال حاضر زندگ
 جسیم و رویح احساس امنیت یم کنید؟

 نیستم  مطمئن  نخیر   بلی 

 ندهم پاسخ  سوال این به دهم می ترجیح من 

یک   .21 شر یا   )
ی

زندگ یک  )شر یک  شر از  آیا  سال گذشته،  در 
 سابق خود ترسیده اید؟ 

 

 

 

 نیستم  مطمئن   نخیر   بلی 
 نداشتم شریک گذشته سال در من 
 

 ندهم پاسخ  سوال این به دهم می ترجیح من
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