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 فورمھٴ فیدبک
شوند و بھ بھبود دھید بصورت محرمانھ استفاده میتمام معلوماتی کھ شما ارائھ می شما برای ارتقای خدمات ما حائز اھمیت است. فیدبک

 کنیم.صداقت شما در ارائھ جوابات، از شما تشکر میاز  کنند.خدمات ما کمک می
 

   (اختیاری):نام 

 داکتر/نرس  خدمات دریافت شده
 مشاوره/ حمایت صحت روانی 
  فرھنگ در ذھن(Culture in Mind) 
 PM + 
 مشاغل صحی وابستھ: فزیوتراپی، رژیم غذایی 
 طب سوزنی / ماساژ / ھومئوپَتی 
 ھای گروپیپروگرام 

   اندنام کارمندانی کھ بھ شما کمک کرده

) مالقات Stones Cornerآیا شما را در کلینیک استونز کرنر (
 ایم یا در محلی دیگرکرده

 کلینیک استونز کرنر 
 ____________________(آدرس) :محلی دیگر 

____________________________________________ 
 
 مارک کنید)تیکلطفا در جای مناسب (

 زیاد تقریبا کمی بھ ھیچ وجھ ھای ذیل را ارزیابی نماییدلطفا پرگراف

ھای مربوط بھ صحت خود، بھ شما کمک آیا در مورد تشویش .1
 ایم؟کرده

    

     از زمان دریافت خدمات، صحت عمومی من بھبود پیدا کرده است .2

     امامیدوارتر شدهاز زمان دریافت خدمات، نسبت بھ آینده . 3

با احترام با من رفتار شد و توانستم در مورد صحت خود تصمیم . 4
 بگیرم

        

ھای بیشتری برای ھا و استراتژیاز زمان دریافت خدمات، بھ مھارت .5
 کمک بھ مراقبت از صحت و تندرستی خود رسیده ام

        

  

 مارک کنید) تیک(لطفا در جای مناسب  اید؟کرده. کدام نوع خدمات فرھنگی/لسانی دریافت 6
 

من بھ کمک فرھنگی/لسانی 
 امضرورت نداشتھ
 

 

بھ  WWGکارمندان 
 اندلسان من صحبت کرده

 
 

 ترجمان شفاھی
 
 
 

حامیان ھمتای چند 
 فرھنگی
 

ھا لطفا توضیح دیگر کمک
 دھید:

 
 



 
 
 

 
 خیر کنید؟خود پیشنھاد میعضای فامیل آیا این خدمات را بھ دوستان و ا. 7

 
 مطمئن نیستم
 

 بلی
 

  
سطح رضایت خود را نسبت بھ . بطور عموم، 8

 کنیدقسم ارزیابی میدریافتی چی خدمات
 راضی نیستم
 

 نسبتا
 ھستم راضی
 

 تقریبا
 

 کامال راضی ھستم

 

  

 دیگر نظرات (اختیاری). 9
  

  

  

  

  

                                                                                                                             تاریخ:

 

      :                                                                                                                      امضاء
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