
 1 [پلڻیں]

 کمیونڻی سروے  -) East Greenbush Community Libraryایسٹ گرین بش کمیونڻی الئبریری (
 

اور ہم آپ کے خیاالت سننا چاہتے ہیں! چاہے آپ فی الحال الئبریری استعمال کرتے ہیں یا نہیں، جتنا  -یہ سننے کا وقت ہے 
اتنا ہی بہتر ہم کمیونڻی پروگراموں اور خدمات کی منصوبہ بندی زیاده ہم آپ اور آپ کی دلچسپیوں کے بارے میں جانتے ہیں، 

کرسکتے ہیں۔ براه کرم اس سروے کا استعمال ہمیں یہ بتانے کے لئے کریں کہ آپ آج ایسٹ گرین بش کمیونڻی الئبریری کے 
 بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ مستقبل میں اسے کیا بنانا چاہتے ہیں۔

 
میونڻی الئبریری سرکولیشن ڈیسک یا بک ڈراپ پر واپس کیا جاسکتا ہے، یا میل کیا جاسکتا ہے: سروے کو ایسٹ گرین بش ک

 Survey, 10 Community Way, East Greenbush, NY 12061متوجہ: 
 

تک واپس کرنے کی   3/17اسڻریڻجک منصوبہ بندی کے عمل کے حصے کے طور پر جائزه لینے کے لئے سروے کو 
 وابات گمنام ہیں۔ضرورت ہے۔ سروے کے ج

 
 آپ کی رائے میں، ایسٹ گرین بش کمیونڻی الئبریری کتنی اہم ہے...؟  1
 بالکل بھی اہم نہیں  بہت اہم نہیں  کسی حد تک اہم بہت اہم  

     آپ اور آپ کا خاندان  

     کمیونڻی  

 
الئبریری کی طرف سے فراہم کرده کون سی خدمات آپ کے خیال میں مجموعی طور پر کمیونڻی کی ضروریات کو پورا کرنے  2

 کے لئے سب سے اہم ہیں؟ 
 کم سے کم ہے  5سب سے زیاده اہم ہے،  1،برائے کرم اہمیت کے لحاظ سے درجہ بندی کریں

 کمیونڻی اجتماع کی جگہ پیش کرنا _ __ 
 پڑھنے کی ابتدائی محبت کو فروغ دینا  ___  
 تفریحی اور معلوماتی مواد تک رسائی فراہم کرنا (مثال کے طور پر پرنٹ اور ڈیجیڻل کتابیں، میگزین، اور ڈیڻا بیس)  ___  
 تقریبات اور پروگراموں کی میزبانی  _ __ 
 بصورت دیگر رسائی نہیں ہے ان لوگوں کے لئے ڻیکنالوجی تک رسائی فراہم کرنا جن کے پاس  ___  

 
) مندرجہ ذیل میں کتنا حصہ East Greenbush Community Libraryآپ کے خیال میں ایسٹ گرین بش کمیونڻی الئبریری ( 3

 ڈالتی ہے؟  
 بہت زیاده نہیں  کچھ  بہت زیاده   
    پڑھنے کا ابتدائی شوق پیدا کرنا 
    کمیونڻی کے احساس کو فروغ دینا  
    لوگوں کے لئے تعلیمی مواقع پیدا کرنا ہر عمر کے  

لوگوں کو نئی ڻکنالوجیوں کے بارے میں جاننے کے لئے ایک قابل اعتماد، قابل   
    اعتماد جگہ فراہم کرنا

    حل کرنے کے لئے اجتماع کی جگہ کے طور پر کام کرنا شہر میں مسائل کو  

    لوگوں کو وقت گزارنے کے لئے ایک آرام ده، خوش آمدید جگہ فراہم کرنا 

    مالزمت کی تربیت حاصل کرنے میں مدد کرنا لوگوں کو مالزمت تالش کرنے یا  
    لوگوں کو معلومات تالش کرنے میں مدد 
    ڻیکنالوجی کے ساتھ مدد فراہم کرنا  

 
  



  

ایسٹ گرین بش کمیونڻی الئبریری آپ کی اپنی زندگی میں مندرجہ ذیل چیزوں کو سنبھالنے میں کتنا حصہ آپ کے خیال میں  4
 ڈالتی ہے؟ 

 بہت زیاده نہیں  کچھ  بہت زیاده   
    ایسی معلومات تالش کرنا جو قابل اعتماد اور قابل اعتماد ہو 
    ایک مصروف دنیا سے نمڻنا  
    ایک شخص کے طور پر بڑھنا  
    نئی چیزیں سیکھنا  
    ایسی معلومات حاصل کرنا جو آپ کو فیصلے کرنے میں مدد کرتی ہیں  

 
 ماه میں آپ نے ایسٹ گرین بش کمیونڻی الئبریری کو کس طرح استعمال کیا ہے؟   12گزشتہ  5

 الگو ہونے والے تمام چیزوں کو چیک کریں 

  استعمال شده ڈرائیو تھرو پک اپ / واپسی  نے ذاتی طور پر الئبریری کا دوره کیا   

  نے ورچوئل پروگرام میں شرکت کی   ڈاؤن لوڈ کرده ڈیجیڻل مواد (جیسے کتابیں، موسیقی، فلمیں)   

   الئبریری کی ویب سائٹ کو تحقیق یا ڈیڻا بیس تک رسائی حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا  

    
  آپ الئبریری میں کتنی بار گئے؟  میںماه  12گزشتہ  6
 مہینے میں کم از کم ایک بار  مہینے میں کئی بار   ہفتے میں کم از کم ایک بار  

میں صرف ویب سائٹ استعمال    مہینے میں ایک سے کم   
 کرتا ہوں 

 میں صرف ڈیجیڻل مواد ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں 

میں صرف ڈیجیڻل مواد ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں...   
 _______________________________________________ 

 

7 

) کے عملے نے East Greenbush Community Libraryمہینوں میں، کیا ایسٹ گرین بش کمیونڻی الئبریری ( 12گزشتہ 
کبھی آپ یا آپ کے بچوں کو معلومات کا اشتراک کرنے یا مواد فراہم کرنے کے لئے الئبریری کی عمارت کے عالوه کسی اور 

براه کرم کسی بھی وقت الئبریری کے عملے نے کسی ایسی تنظیم کا دوره کیا ہو جس سے آپ تعلق جگہ پر دیکھا ہے؟ 
 ۔[ب] رکھتے ہیں، کمیونڻی سینڻر، یا آپ کے کام کی جگہ

 ہاں  

 نہیں  
 اگر ہاں، تو کہاں؟__________________________________  

 
 ذیل میں دی گئی کون سی تبدیلیآپ کو الئبریری کا زیاده دوره کرنے کی ترغیب دے گی؟  8

 ان سب کو چیک کریں جو الگو ہوتے ہیں۔ 
 الئبریری کے مواد کی بہتر دستیابی   زیاده آسان الئبریری آپریڻنگ گھنڻے   
 زیاده خوش آمدید محسوس کر رہے ہیں   ایسے پروگرام جو میری زندگی سے متعلق ہیں   
 کوئی تبدیلی نہیں  عوامی نقل و حمل کی دستیابی  

 دیگر (براه مہربانی وضاحت کریں):_________________________              

 
 
 
 
 



 3 [پلڻیں]

 ؟کتنے اہم ہیںالئبریری کے ذاتی استعمال میں مندرجہ ذیل آپ کے لئے  9

کسی حد تک  بہت اہم  
 اہم

بالکل بھی 
 دستیاب نہیں اہم نہیں

     دستیابی ذاتی طور پر یا فون پر مدد کرنے کے لئے عملے کی 
 جسمانی مجموعہ/مواد 

     (کتابیں، فلمیں، موسیقی، رسالے، اخبارات، وغیره)

     دوستانہ، باخبر عملہ
معلوماتی، تعلیمی، تفریحی اور ثقافتی تقریبات سمیت تمام عمر کے 

     لئے پروگرام اور کالسیں

 الئبریری ڻیکنالوجی اور سامان 
     (کمپیوڻر، وائی فائی، ہاٹ اسپاڻس، کاپیئر، فیکس، اسکینر، وغیره) 

ڈیجیڻل آالت پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے مواد کی دستیابی (ای 
     بکس، آڈیو بکس، موسیقی، فلمیں)

     انفرادی طور پر ڻیکنالوجی کی حمایت 
     مطالعہ کے کمرے کی دستیابی 

     میڻنگ روم کی دستیابی  
     ڈرائیو تھرو پک اپ ونڈو 

     ایسی جگہیں جو خاموش اور فعال استعمال کی اجازت دیتی ہیں
     ت کا بیرونی حصہ جو صاف ستھرا اور دلکش ہو عمار

 
 

 مجموعی طور پر، آپ مندرجہ ذیل الئبریری کے وسائل اور خدمات سے کتنے مطمئن ہیں؟   10

کسی حد تک  بہت مطمئن   
 مطمئن 

بالکل مطمئن  
 نہیں

دستیاب  
 نہیں

     ذاتی طور پر یا فون پر مدد کرنے کے لئے عملے کی دستیابی 
فلمیں، موسیقی، رسالے، اخبارات، جسمانی مجموعہ/مواد (کتابیں،  

     وغیره) 

     دوستانہ، باخبر عملہ
معلوماتی، تعلیمی، تفریحی اور ثقافتی تقریبات سمیت تمام عمر کے 

     لئے پروگرام اور کالسیں

الئبریری ڻیکنالوجی اور سامان (کمپیوڻر، وائی فائی، ہاٹ اسپاڻس، 
     کاپیئر، فیکس، اسکینر، وغیره) 

تیابی (ای ڈیجیڻل آالت پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے مواد کی دس
     بکس، آڈیو بکس، موسیقی، فلمیں)

     انفرادی طور پر ڻیکنالوجی کی حمایت 
     ی مطالعہ کے کمرے کی دستیاب

     میڻنگ روم کی دستیابی  
     ڈرائیو تھرو پک اپ ونڈو 

     ایسی جگہیں جو خاموش اور فعال استعمال کی اجازت دیتی ہیں
     عمارت کا بیرونی حصہ جو صاف ستھرا اور دلکش ہو 

  



  

 ان سب کو چیک کریں جو الگو ہوتے ہیں۔ جب آپ الئبریری کا دوره کرتے ہیں تو آپ عام طور پر کیا کرتے ہیں؟  11
 استعمال کریں   wifiالئبریری کے کمپیوڻر یا   کسی کالس، پروگرام یا لیکچر میں شرکت کریں   
 اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں  انفرادی تکنیکی مدد حاصل کریں  
 کانفرنس روم کا استعمال کریں   کتابیں یا دیگر مواد چیک کریں  
 بچوں کے کمرے کا دوره کریں  عملے کے رکن سے مدد حاصل کریں   
 دوستوں کے ساتھ مالقات   بس بیڻھ کر پڑھیں، مطالعہ کریں، دیکھیں یا میڈیا سنیں   
 ڈرائیو تھرو ونڈو کا استعمال کریں  ایک سرگرمی کٹ اڻھائیں   
 کاپی، پرنٹ، فیکس یا اسکین   دور سے کام کریں  

دیگر (براه مہربانی وضاحت کریں):  
 ______________________________________________________ 

 
ان سب کو چیک کیا آپ فی الحال موبائل ڈیوائسز پر مواد (ای بکس، آڈیو بکس، فلمیں اور میوزک) ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں؟  12

 کریں جو الگو ہوتے ہیں۔
 نہیں  یا دیگر ای بک فروشوں سے ای بکس خریدتا ہوں  Amazon.comجی ہاں، میں   
 دیگر (براه مہربانی وضاحت کریں):__________________  ہاں، الئبریری سے عنوانات ڈاؤن لوڈ کریں   

 
ان سب کو چیک کریں جو الگو ہوتے آپ عام طور پر الئبریری کی خبروں اور واقعات کے بارے میں کیسے معلوم کرتے ہیں؟  13

 ہیں۔
 الئبریری کی ویب سائٹ   سوشل میڈیا (فیس بک، انسڻاگرام، وغیره)  
 اخبار  الئبریری ای میل نیوز لیڻر  
 ی پرنٹ نیوز لیڻر الئبریر  الئبریری پرنٹ نیوز لیڻر   
 دوستوں، رشتہ داروں وغیره سے زبانی کالم۔  الئبریری کا عملہ  
 شہر کے ارد گرد پوسڻرز یا پروازیں  میں نے الئبریری کی کوئی خبر نہیں سنی  

دیگر:   
 ________________________________ 

 

   
) کو کون سے الفاظ بہترین طور پر بیان  East Greenbush Community Libraryایسٹ گرین بش کمیونڻی الئبریری ( 14

) کا استعمال کرتے ہوئے East Greenbush Community Libraryالئبریری (کرتے ہیں؟ براه کرم ایسٹ گرین بش کمیونڻی 
 اپنے کسی بھی خاص تجربے کا اشتراک کرنے کے لئے آزاد محسوس کریں، مثبت یا منفی۔
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) آپ کو یا آپ کے خاندان کو زیاده خوش East Greenbush Community Libraryایسٹ گرین بش کمیونڻی الئبریری ( 15
 آمدید محسوس کرنے کے لئے کیا کر سکتی ہے؟ 

 
  

 
) کے لئے آپ کے وژن کو سمجھنا East Greenbushہماری منصوبہ بندی کے عمل کے حصے کے طور پر، ہم ایسٹ گرین بش (

چاہتے ہیں یہ جوابات الئبریری خدمات کو ترجیح دینے اور الئبریری کے نئے اقدامات کی تجویز دینے کے لئے ضروری ہیں۔ براه 
 کرم مندرجہ ذیل سواالت کے جوابات دے کر ہماری مدد کریں۔ 

16 
آپ کس طرح کی کمیونڻی میں رہنا چاہتے ہیں اس کی وضاحت کرنے کے لئے تین الفاظ یا جملے کیا ہیں؟ (مثال کے طور پر: 

براه کرم خواہش مند اور مستقبل کے بارے میں سوچیں اور کمیونڻی کے بارے میں جواب دیں، نہ کہ رحم دل، خوش آمدید). 
 الئبریری کے بارے میں۔ 

  

  
 یہ آپ کے لئے کیوں اہم ہے؟  17

  

  
 یہ اس سے کس طرح مختلف ہے جس طرح آپ اب چیزوں کو دیکھتے ہیں؟   18

  



  

 اس طرح کی تبدیلی پیدا کرنے کے لئے کون سی چیزیں ہونے کی ضرورت ہے؟   19

  

  
 کا تجربہ کہاں کرتے ہیں؟الئبریری کے عالوه، آپ کی کمیونڻی میں آپ کمیونڻی کے تعامل کی سب سے بڑی سطح  20

 اسکول کی تقریبات (مثال کے طور پر کھیل، ڈرامہ، کنسرٹ، والدین / طلباء تنظیمیں)   
 ٹ بال، رقص)ڻاؤن اسپانسرڈ تفریحی سرگرمیاں (جیسے ف  
 مقامی کھانے پینے کی جگہیں (مثال کے طور پر رات، بڑی سکرین پر کھیل دیکھنا، دیگر فرقہ وارانہ اجتماعات)  
 ایمان پر مبنی تقریبات (مثال کے طور پر ہفتہ وار خدمات، فنڈ ریزنگ، اجتماعات)   

)، گرل  Book Clubs)، بک کلبز (Kiwanis)، کیوانیز (Garden Clubکلب اسپانسرڈ سرگرمیاں (جیسے گارڈن کلب (  
 ))Boy Scouts)، بوائے سکاؤڻس ( Girl Scoutsاسکاؤڻس (

 دیگر (براه مہربانی وضاحت کریں): ________________________________________   
  

 

 
 
 
 

 ڈیموگرافکس 
 تمام جوابات کو خفیہ رکھا جاتا ہے اور پروگراموں اور خدمات کی منصوبہ بندی کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ 

  
 ____________________________________________ آپ کس شہر میں رہتے ہیں؟ 21
 +75       74-60       59-45       44-30       29-20       19-12  آپ کی عمر کیا ہے؟ 22
 ان سب کو چیک کریں جو الگو ہوتے ہیں۔کیا آپ اپنے گھر کا حصہ بن کر کسی بچے یا بچے کی پرورش کر رہے ہیں؟  23

 سال سے کم عمر کے بچے کی پرورش کر رہا ہوں 6ہاں، میں   نہیں، میں کسی بچے کی پرورش نہیں کر رہا ہوں  

سال کی عمر کے ایک بچے   18-6جی ہاں، میں   
 کی پرورش کر رہا ہوں 

 کا ایک بچہ ہے سال سے زیاده عمر  18ہاں، میرے گھر میں  

 الگو ہونے والے تمام چیزوں کو چیک کریںکیا آپ فی الحال...؟  24
 زگار/مالزمخود رو  جزوقتی مالزمت   کل وقتی مالزم  
 طالب علم (مکمل یا جزوقتی)  مالزمتوں کے درمیان   گھر پر رہنے والے والدین  

سال میں ریڻائر ہونے کا  5-10  
 عمر رسیده والدین کی دیکھ بھال  ریڻائر ہو چکے ہیں   اراده رکھتے ہیں 

بالغ ساتھی، بہن بھائی یا بچے کی   
 دیکھ بھال

مشرقی گرین بش کا ایک نیا   
 سال سے کم) 3رہائشی (

سالوں میں ایسٹ گرین بش سے  5اگلے  
 دور جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں

دیگر (براه مہربانی وضاحت کریں):   
 ___________________________________________________ 

  
 _______________________________________ گھر میں بولی جانے والی بنیادی زبان کیا ہے؟  25



 7 [پلڻیں]

  
 الگو ہونے والے تمام چیزوں کو چیک کریں  آپ کی نسل یا قومیت کیا ہے؟ 26

 ایشیائی/ایشیائی امریکی   
 سیاه فام/کیریبین/افریقی امریکی  
 ہسپانوی/الطینی   
 مشرق وسطی  
 یکی/امریکی ہندوستانی/االسکا مقامی مقامی امر  
 بحر الکاہل کے جزائر  
 گھورا  
 کثیر نسلی یا کثیر نسلی   
 دیگر (براه مہربانی وضاحت کریں): ________________________________________   
 جواب نہ دینے کو ترجیح دیں   
  

 
 کیا کچھ اور ہے جو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں؟   27

  

 
 
 
 

 سروے مکمل کرنے کے لئے وقت نکالنے کے لئے آپ کا شکریہ۔ 
 

اگر آپ کے پاس مزید معلومات ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا سروے کے نتائج مکمل ہونے کے بعد اس کی ایک کاپی 
 ایڈریس یہاں درج کریں: __________________________________دیکھنا چاہتے ہیں تو، براه کرم اپنا ای میل 

 
 
 


