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  Liên minh  Cộng đồng  Chestermere  và  Khu vực  cho các Cộng đồng  An toàn hơn   đang thực  hiện  

một  cuộc khảo sát  để  hiểu  định nghĩa của bạn về  an toàn  là  gì, cho  dù  bạn  cảm thấy   cộng đồng  

là  an toàn  cho  tuổi trẻ  và  liệu  bạn  có  nguồn  lực  bạn  cần  để  giúp  tuổi trẻ  cảm thấy  an toàn.   

Cuộc khảo sát này  sẽ  giúp  Liên  minh  Cộng đồng  Chestermere  và  Khu vực  cho các Cộng đồng  An 

toàn hơn  hiểu  các  lĩnh vực quan  tâm  và  quan tâm   của bạn  liên quan  đến   an toàn  cộng đồng.  Đây  

là  bước  đầu tiên  quan  trọng  trong   việc  đáp ứng nhu cầu  của  cộng đồng  chúng ta.  

 Cuộc khảo sát này  có thể  được  hoàn thành  trực tuyến  cho đến  ngày  15 tháng 1  năm 2021 

Tất cả  dữ liệu  khảo sát sẽ được  trình bày  dưới dạng  thông tin  tổng hợp  và  tên   không  bắt  buộc  hoàn 

thành  nó.  

Nếu  bạn  có  bất kỳ  câu hỏi nào  về  cuộc khảo sát  này của  Liên minh  Cộng đồng  Chestermere và 

Khu vực  cho  Cộng đồng  An toàn hơn, vui lòng gửi email tới CommunitySurvey@mnp.ca 

* 1.   Liên minh Cộng đồng Chestermere  và  Khu vực  là  một  nhóm các  tổ chức  cộng đồng  đến  với nhau  

để  hiểu rõ  hơn  nhu cầu của  thanh niên trong  cộng đồng của chúng ta,  vì  nó  liên quan  đến  cảm  giác  

an toàn  và  hạnh phúc  của họ. 

Bằng cách tiến hành khảo sát  này,  bạn  hiểu  rằng: 

  Các  câu trả lời khảo sát được  giữ  ẩn danh  và  chúng tôi  sẽ  không  thu thập  thông tin  cá nhân  có  thể 

xác định  bạn.  

  Thông tin  chúng tôi  thu thập  sẽ  được  sử dụng  để  giúp các  thành viên  và  lãnh đạo  cộng đồng  hiểu 

rõ  hơn   nhu cầu  của  thanh thiếu niên  trong   cộng đồng của  chúng ta.  

Các  thông tin  thu thập được  có thể  được  sử dụng  để  cải thiện các  nguồn lực,  dịch vụ  và  cơ sở vật 

chất  cộng đồng  hiện có,  hình thành  những cái  mới  và  giúp  tăng  nhận thức  và  khả năng tiếp cận  

cho  thanh thiếu niên.  

 Tôi  đồng  ý  tiến  hành khảo sát. 

Tôi   không   muốn  tiến hành khảo  sát.  

Khảo sát  Liên minh  Cộng đồng  Chestermere  và  Khu vực  Để  Cộng đồng 

An toàn hơn   Chào mừng đến  với  Khảo sát Người chăm sóc /Người lớn! 
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* 2.  Trong suốt   cuộc khảo sát  này,  chúng tôi  đề cập  đến Thanh niên  là  một  cá nhân  hoặc   nhóm  cá  

nhân  ở   độ tuổi 25  trở xuống.  Chúng tôi  cũng  sử  dụng  thuật ngữ “Thanh niên  trong  cuộc sống  của 

bạn” để  chỉ: 

  con cái  của bạn  và/hoặc 

Thanh niên   mà  bạn  là  người  chăm sóc  

và/hoặc Thanh niên  mà  bạn  làm việc  với  tư 

cách  một phần  của  công việc  của bạn.  

 Tôi đang trả  lời  khảo sát  này  như: 

 Một  phụ huynh hoặc người chăm sóc  cho  một  (hoặc  nhiều)   Thanh niên 

 Một  chuyên  gia làm  việc  với   Thanh niên  như  một  

phần  của  công việc của  tôi 

  Cả  Cha mẹ lẫn Người chăm sóc  và  như  một phần 

trong  công việc của  tôi 

 Không là ai nêu  ở   trên,  nhưng với  tư cách là  một  thành viên  cộng đồng 

*  3.  Làm cho  cộng đồng  của chúng ta  an toàn hơn  là  mục tiêu  của chúng tôi  bởi vì sự  an toàn  là điều  

cần thiết  cho  sức  khỏe thể chất và  tâm thần  tốt. 

An toàn ,   trong  lĩnh v ực   sức khỏe  và sự an lành,  là  một  khái niệm  tương đối  mới đối  với  nhiều 

người.  Để  giúp  chúng tôi  hiểu   thêm  khái niệm  quan trọng  này,  xin vui lòng  cho  chúng tôi   biết  bạn  tin 

từ  'an toàn ' có nghĩa là gì đối với  thanh  niên  trong  cuộc sống  của bạn?  ( chọn  tất cả những  gì  phù 

hợp) 

  Cơ thể họ sẽ không  bị tổn  hại  (chấn thương  hoặc  hư 
hại) 

  Cảm xúc của họ sẽ không  bị tổn thương  (sỉ nhục  hoặc  

trải nghiệm  xấu)  Họ  sẽ không  cảm thấy  sợ hãi  hoặc  lo 

lắng  (suy nghĩ căng thẳng,  lo lắng) 

Họ  có thể thể  hiện  bản thân  mà không bị quy chụp  (ai đó 

có thành kiến  về  họ,  đôi khi là  tiêu cực) 

Họ  sẽ  được  hiểu  (cảm thấy được  nghe  và có  giá trị) 

Họ   sẽ không  bị đẩy  qua  ranh giới  của họ  (giới hạn  mà 

họ  đặt ra  để  bảo vệ  bản thân) 

Họ  có  quyền tiếp cận các  dịch vụ  khẩn cấp  (911,  cảnh sát, 

hỏa hoạn,  vv)  nếu  họ  cần  chúng 

Họ  có  một  nơi  hoặc  người  mà họ  có thể   đến  bất cứ lúc 

nào   họ  cần 

Họ  có thể   tiếp cận  các nhu yếu phẩm  cơ bản  (thực phẩm, 

nước,   nơi trú ẩn,  quần áo,  nhiệt) 

Họ  'phù hợp' (được  chấp nhận  vào  một  nhóm  vì  họ   

giống nhau)  tại  trường  của họ  hoặc  trong  cộng đồng  của 

họ 

Họ  'thuộc về'  (được  chấp nhận  trong  một  nhóm  là  chính 

mình)  tại  trường học  của  họ  hoặc  trong  cộng đồng 

Tất cả  các  điều  trên 

Điều khác  (với  tôi những gì an toàn có nghĩa là ): 

Khảo sát Liên minh Cộng đồng Khu vực và Chestermere  Để Cộng đồng An toàn hơn 
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*  4.    Bạn  cảm thấy  những  vấn đề  chính    khiến   Thanh niên  cảm thấy  không an toàn là gì?  ( chọn  tất cả 
những  gì  phù hợp) 

Xin  lưu ý,  rằng  với  mục đích   của  vấn đề  “Bắt nạt” này  có nghĩa là  mộtsự lạm  dụng quyền lực  liên tục  và 

có  chủ ý  trong các  mối quan hệ  thông qua các  hành vi  bằng lời nói,  thể chất  và/hoặc  xã hội  lặp đi lặp lại  

(bao gồm  đe dọa, quấy rối,  lạm dụng, sử  dụng ngôn ngữ bôi xấu hoặc ngôn ngữ phân biệt chủng tộc)  có    ý 

định gây ra  tổn hại thể chất,  xã hội  và/ hoặc  tâm lý.  Nó  có thể  liên quan đến  một  cá nhân  hoặc  một  

nhóm  lạm dụng   quyền lực  của họ  hoặc  nhận thức   quyền lực,  hơn  một hoặc   nhiều   người  cảm thấy  

không thể  ngăn  chặn  nó  xảy ra. 

Bắt nạt  có thể  xảy ra  trực tiếp  hoặc trực  tuyến,  thông qua  các  nền tảng  kỹ thuật số  và  thiết bị khác nhau  

và  nó  có thể  rõ  ràng  (công khai)  hoặc  ẩn  (bí mật).   Hành vi bắt nạt  được  lặp lại  hoặc  có   khả  năng  

được  lặp lại,  theo  thời gian  (ví dụ,  thông qua  việc  chia sẻ  những bản ghi kỹ thuật số).  

Bắt nạt  dưới  bất  kỳ hình thức nào  hoặc  vì  bất kỳ  lý do nào  có thể  có  tác dụng  ngay lập tức,  trung bình  và  

lâu dài  đối với  những người  tham gia,  bao gồm cả  người bên cạnh.  

Vụ việc đơn lẻ  và  xung đột  hoặc  đánh nhau ngang sức, cho  dù   trực tiếp  hoặc  trực tuyến, đều  không 

được xác định là  bắt nạt.  

Không  thuộc  (không  được  chấp nhận   vì là  chính mình) 

Không  được tham gia  (không   thể  thoải mái   tham gia  vào các  hoạt động  mà  họ   muốn) 

Bị  hét vào mặt  trong  cơn giận dữ 

Không  được  đối xử  công bằng  (không  được  đối xử bình đẳng  với  người khác)  

Bị  tấn công  thể chất  (đánh không dùng  vũ khí)  

Xung đột  (một  sự bất đồng  hoặc tranh cãi) 

Bán/sử  dụng  ma túy  mà  họ  chứng kiến  hoặc  nhận  

thức  được  Bị  tấn công  bằng  vũ khí  (dao,  súng) 

  Quấy rối trực tiếp  hoặc  bắt nạt  

quấy rối  trực tuyến  hoặc  bắt nạt 

Những người khác  đột  nhập vào nhà  của họ 

Trợ giúp  (ai đó  hoặc một  nơi nào đó  họ  có thể  tiếp cận )  là  không có  sẵn  

Sử  dụng  rượu  mà   họ  chứng kiến  hoặc  nhận thức   được 

Tất cả  các  điều  trên 

Điều khác,  xin  mô tả: 
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*  5.   Bạn  có  lo ngại  về   Thanh niên   trong  cuộc sống  của bạn  (với tư cách là một  Phụ huynh/Người chăm 

sóc  hoặc Nhà chuyên môn)  cảm thấy  không an toàn  vào  những thời điểm?  

 Có 

Không 

 Tôi  không  chắc 

 Không thích  trả  lời 
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*  6.  Nếu  bạn  quan  tâm đến việc  Thanh niên   trong  cuộc sống  của bạn  cảm thấy  không an toàn  vào  

những thời điểm, thì nơi nào  Bạn  tin rằng  họ  có  thể  cảm thấy  không an toàn?  (chọn  tất cả những  gì  phù 

hợp) 

Ở  nhà 

Tại  các doanh nghiệp 

Tại  các sự kiện  thể thao/giải trí 

Khi  ở nơi công  cộng  của chúng tai  (công viên,  sân chơi)  

Trực tuyến 

Ở  trường 

Tại  dịch vụ chăm sóc  trước  và  sau giờ  học  hoặc  chăm sóc ban ngày   Nơi 

khác,  vui lòng  mô tả: 

*  7.   Bạn có  tin  rằng  bất  kỳ  yếu  tố  cá nhân  sau đây   là  lý do   mà  Thanh niên  trong  cuộc sống  của 

bạn  cảm thấy  không an toàn?  ( chọn  tất cả những gì  có  thể  phù hợp) 

Dân tộc của họ 

Nền  văn hóa của  họ  

Bản sắc  giới tính của  họ  

Khuynh hướng  tình dục 

 Mức  thu nhập  hộ gia đình của họ 

 NgoạI hình thể  chất

Khuyết tật thể chất 

Chậm phát triển trí tuệ  

Không  thích  trả  lời  

Không phảI yeetus tố nào nêu trên 

Yếu tố khác  (vui lòng  ghi rõ) 

* 8.   Tần suất bạn  tin rằng Thanh niên   trong  cuộc sống  của bạn  có  thể  cảm thấy  không an toàn? 

Hàng ngày     

Một lần  mỗi  tuần 

Một lần  mỗi  tháng 

Tần suất khác,  xin mô tả: 

Khảo sát Liên minh Cộng đồng Khu vực và Chestermere  Để Cộng đồng An toàn hơn 



6 

* 9.   Bạn có  cảm thấy  tự tin  rằng  bạn  biết  nơi    để được  giúp đỡ  nếu    Thanh niên  trong  cuộc sống  của 

bạn  là  cảm thấy  không an toàn?  (bên ngoài  bạn  bè/gia đình của bạn) 

 Rất  tự tin 

 Phần nào  tự tin 

Không chắc chắn 

 Không tự tính lắm 

Không hề  tự tin 

10. Một  số  nơi  hoặc những  người  bạn  sẽ  đến   để được  giúp đỡ  nếu    Thanh niên  trong  cuộc sống  của
bạn  cảm thấy  không an toàn là gì? 

*   11.  Có  bất  kỳ   nơi /người  bạn  sẽ  đến   để được  giúp đỡ,  bên ngoài   Chestermere,  Langdon,  Indus 

và  khu vực  xung quanh không?  

Có   

Không 

Không  chắc 

Không thích  trả  lời 
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*   12.  Xin vui lòng  giúp  chúng tôi  hiểu  những gì  làm cho việc chuyển đi  ra  khỏi   khu vực  này là  sự 

lựa chọn  đúng đắn  cho  bạn.  ( chọn  tất cả  những  áp dụng)  Đối với  câu hỏi  này,  chúng tôi  sẽ viết tắt 

Chestermere,  Langdon,  Indus  và  khu vực  xung quanh thành " CLISA” 

 Không có  bất cứ điều gì  tương tự có  sẵn  trong  CLISA 

Nó  thuận tiện  hơn  cho  tôi  để  tiếp cận vì   công việc, 

trường học  hoặc  các  lý do khác  bên ngoài   CLISA 

Nó  riêng tư  hơn  bên ngoài   CLISA  

Tôi  có gia đình  bên ngoài   CLISA 

Tôi  có  những  mối quan hệ ở đó  từ  trước khi  tôi sống  ở  CLISA

Tôi  có  bạn bè  bên ngoài   CLISA 

 Ở nơi khác có  dịch vụ  chất lượng  tốt hơn 

Ở nơi khác Dịch  vụ  là  giá cả phải chăng  hơn  

Dịch vụ  ở đây đóng cửa  khi  tôi  cần  chúng   

Thời gian   chờ đợi  quá  dài 

Thiếu giao thông vận chuyển  trong  CLISA  

Không phải  những  điều  trên 

Điều khác,  xin  mô tả: 

*   13.   Bạn có  cảm thấy  tự tin  rằng    Thanh niên  trong  cuộc sống  của bạn  sẽ  biết   đi  đâu  để được  giúp 

đỡ  nếu   họ  không an toàn? 

 Rất  tự tin 

 Phần nào  tự tin 

Không chắc chắn 

 Không  tự tin lắm  

Không hề tự tin  

*   14.    Bạn  tin rằng   Thanh niên   trong  cuộc sống  của bạn  sẽ  chuyển sang đâu   để được  giúp đỡ?  (trừ  gia 

đình/bạn bè) 

Khảo sát Liên minh Cộng đồng Khu vực và Chestermere  để Cộng đồng An toàn hơn 
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*   15.   Bạn  cho rằng những  địa điểm  nào sau đây là “An toàn”  để   Thanh niên có thể  đi đến?    ( chọn  tất cả 

những  gì  phù hợp) 

Dịch vụ  Y tế Alberta  

Một  nơi  thờ  phượng 

Một  trường học 

Trại  Chestermere 

Trung tâm Lãnh đạo  

Cộng đồng Tòa Thị chính Chestermere   

Chestermere  Fire  Hall  Biệt khu 

RCMP Chestermere   Trung tâm 

Rec Chestermere 

Các  địa điểm cộng đồng  (ví dụ:  skate  park,  vườn cộng đồng)  

Trung tâm Rec Indus 

Langdon  Field  House  

Langdon  Fire  Hall  

Langdon  Seniors  Ok  Club  

Ngân hàng  Thực phẩm  địa phương 

Mạng  chăm sóc  cơ bản Trực tuyến  (ví dụ:  Điện thoại  Trợ giúp trẻ em) 

Thư viện công cộng 

Bước  đá  đến 

Cơ sởSức khỏe  

Tâm thần Các cửa hang/doanh nghiệp  vui lòng  nêu rõ  bên dưới  

Trợ giúp 

Whitecappers  

Không phải những nơi ở  trên 

Nơi khác,  xin  mô tả: 
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*   16.   Những  rào cản nào  có  thể  ngăn cản   Thanh niên   trong  cuộc sống   của bạn  tiếp cận  sự giúp đỡ? 

Trợ giúp  không  được  cung cấp bằng ngôn ngữ  ưa thích  của họ  

Trợ giúp  có thể  không hiểu các  tiêu chuẩn  văn hóa  của họ 

Trợ giúp  có thể  không  hiểu  bản sắc  giới tính của  họ  hoặc  khuynh hướng  tình dục   

Thiếu  nhận thức về  sự  giúp đỡ 

Trải nghiệm  xấu trước đây  từ  nơi   giúp  đỡ  

Sự giúp đỡ có thể  phân biệt  đối xử  với họ 

Họ  không   có  phương  tiện  vận chuyển   để đưa   họ  đến  nơi   giúp  đỡ  

Giờ  mà   nơi   giúp đỡ   mở,  không  thuận tiện 

Họ  có thể  không  tin  rằng  sự riêng tư  của họ  sẽ  được  bảo vệ 

Có   thể có  một sự  kỳ thị  tiêu cực  hoặc  nhận thức  về  kỳ thị  (ví dụ,  cảm thấy  xấu hổ)  gắn liền  với  nhận được  trợ giúp   

Rào cản khác,  vui lòng  mô tả: 
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*   17.  Những  gì  bạn  nghĩ rằng   Thanh niên   trong  cuộc sống  của bạn  sẽ   muốn  trải nghiệm  từ  một 

người  khi  tiếp cận trợ giúp?  ( chọn  tất cả những  gì  áp dụng) 

Họ  lắng nghe  với  sự đồng cảm  (khả  năng  hiểu  và  chia sẻ  cảm xúc)  

Họ  lắng nghe  mà không có  phán xét  ( lắng nghe  mà không đưa ra  ý kiến  cá nhân)  

Họ   kiên nhẫn  (bình tĩnh  và  không có  khiếu nại) 

Họ  khuyến khích Thanh niên   một  cách  tích cực  (tinh thần  và  cảm xúc) 

Thanh niên  có thể  để  tháo bỏ nghi ngại đề phòng  với  họ  (thư giãn  và  thôi đề phòng  hoặc  cảnh giác)  

Họ   không  khuyến khích  hoặc cho  phép  hành vi  phá hoại  tình cảm 

Họ  không  làm  giảm giá trị  kinh  nghiệm  của  Thanh niên   

Họ  luôn  trung lập 

Họ   không  nhận việc đấu tranh  của  

Thanh niên  một cách cá nhân  

Họ  giữ  lời của  họ 

Họ  luôn ổn với  sự im lặng 

Họ   kết nối   Thanh niên  với  thông tin  hoặc  hỗ trợ  khác  

Họ có  thể tiếp cận  (tại  bất kỳ  thời gian nào/ vào  buổi tối/trực tiếp) 

Họ  có   cùng  giá trị/bản sắc  như Thanh niên  (   bản sắc giới tính,  văn hóa,  tôn giáo) Họ  tôn trọng   giá trị  hoặc  bản 

sắc  của  Thanh niên  (bản   sắc giới tính,  văn hóa,  tôn giáo) 

Điều khác,  xin  mô tả: 
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*   18.  Những  gì  bạn  nghĩ rằng   Thanh niên   trong  cuộc sống  của bạn  sẽ   muốn  nhìn thấy  trong  một 

Nơi an toàn  khi  tiếp cận  trợ giúp?  ( chọn  tất cả những  gì  phù hợp) 

Họ  có thể  cảm thấy  tự tin  (tin  vào  khả năng  của  mình)   tại  nơi đó 

Không phân biệt đối  xử  (đánh giá  vì   chủng tộc,  tuổi tác ,   giới tính, tình dục)  tại nơi đó  

Họ  sẽ  không  trải nghiệm  tác hại  về cảm xúc  (nhục nhã,  cô lập,  chế giễu) tại nơi đó 

Họ  sẽ  không  trải nghiệm tác hại thể chất  (chấn thương) tại  nơi đó 

Nó  tuân theo  tiêu chuẩn  văn hóa  của họ  (tiêu chuẩn  mà họ  sống )  

Đó  là  một nơi cảm hứng  (sáng tạo) 

Nó  là nơi bao dung  (không  để  bất cứ ai  ra ngoài) 

Nó đa dạng  (rất nhiều   người  khác nhau  với  nguồn gốc  khác nhau  có thể  tiếp cận)  

Đó  là  cá nhân  ( cảm giác  như  nó  thuộc  về  họ) 

Nó  có  quy tắc  hoặc  hướng dẫn  ứng xử   phù  hợp với  thế giới quan  cá nhân  của  họ  (các  khái niệm  họ  có  về  thế  giới)   

Nơi  này là  riêng tư  và sự  riêng tư  của họ  được  tôn trọng/bảo vệ 

Họ  được  tự do   để hành  động 

 Nơi  này có  thể tiếp cận  vào   thời điểm  mà  họ  cần  

Họ  cảm thấy được chào đón 

Họ  cảm thấy  muốn 

Họ  có thể  học  ở  nơi đó 

Điều kh ác,  xin vui lòng  mô tả: 

19. Những  trợ giúp  hoặc  tài nguyên nào   sẽ  có lợi  cho  bạn với  tư cách  là  phụ huynh/Người chăm sóc  hoặc
Nhà chuyên môn? 

*   20.   Bạn có  ủng hộ  ý tưởng  xác định  rõ  các  địa điểm   trong  cộng đồng của  chúng tôi  là  “Những nơi 

An toàn”  nơi   Thanh niên  có thể  đến xin giúp đỡ  khi  họ  cảm thấy  không an toàn?  

Có    

Không 

 Không  chắc chắn 

Xin vui lòng nêu chi tiết... 
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21. Bạn  có  điều gì  khác  muốn  chia sẻ không?  Một  câu chuyện  hay  một  tình huống  sẽ   giúp  chúng 

tôi  hiểu được  quan điểm  của bạn? 
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Để   hỗ trợ  Liên  minh  Cộng đồng  Chestermere  và  Khu vực  để  hiểu rõ  hơn về   các  cộng đồng 

chúng tôi  phục vụ,  chúng tôi  yêu cầu  một số  thông tin  nhân khẩu học  bổ sung.  

  Thông tin này  có thể  được  sử dụng  để  cải thiện  các chương trình,  dịch vụ  và  cơ sở vật chất  hiện 

có.   Thông tin này  cũng  có thể  được  sử dụng  để  xác định  nguồn lực  mới  cho   Thanh niên.  

*   22.   Bạn   là  cha mẹ/Người chăm sóc  cho bao  nhiêu   Thanh niên? 

1 

2 

3 

4 

5  hoặc  nhiều hơn 

 Không  thích  nói 

 Tôi  không phải  là  Cha mẹ/Người chăm sóc 
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 Thông tin này  là  để  hiểu rõ  hơn  ai  trả lời  cuộc   khảo sát.  

 Thông tin này  có thể  được  sử dụng  để  giúp  tạo ra các  chương trình  mới  hoặc  cải thiện  các chương trình  hiện có.  Nó  cũng  có thể  

giúp  tạo ra  nguồn lực  mới  cho  thanh niên  trong  cuộc sống  của bạn. 

*   23.   L ứa  tuổi   của   Thanh  niên  mà  bạn  là  Cha mẹ  hoặc Người chăm sóc là gì  cho?  ( chọn  nhiều  

hộp kiểm cho  nhiều  lứa tuổi) 

 dưới   4  tuổi 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 Không thích  trả  lời 

Khảo sát Liên minh Cộng đồng Khu vực và Chestermere  để Cộng đồng An toàn hơn 

4 
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*   24.    Bạn  sống  ở  cộng đồng nào?  ( Chọn  tất cả những  gì  phù hợp) 

Chestermere  

Conrich  

Delacour  

Dalroy  

Langdon  

Indus 

Thành  phố Calgary 

Rural  South  East  Rockyview   

Cộng đồng khác,  vui lòng  mô tả: 

25. Thanh niên  trong  cuộc sống  của bạn, có   sống  với  bạn không?

 Có,  toàn thời gian 

Có,  bán thời gian 

Không, họ   không 

 Không   -    Tôi  là Nhà chuyện mônchỉ làm việc vơi Thanh niên thôi 

 Không thích  trả  lời 

*   26.   Bạn  làm  việc trong  cộng đồng nào?  ( chọn  tất cả những  gì  phù hợp) 

Chestermere  

Conrich  

Delacour  

Dalroy  

Langdon  

Indus 

Thành  phố  Calgary 

Rural  SE  Rockyview   

Cộng đồn khác, vui lòng mô tả: 



16 

* 27.   Thanh niên    trong  cuộc sống  của bạn ở Hội đồng Nhà trường nào?  ( Chọn  tất cả những  gì  phù hợp) 

Rockyview  School  District  

Calgary Catholic  School  Division  

Nơi khác  (vui lòng  nêu rõ) 

 Không thích  trả  lời 

* 28.   Những  hoạt động  ngoại khóa nào  Thanh niên   trong  cuộc sống  của bạn  tham  gia? 

Thể thao 

Trường học 

Các môn thể thao khác 

Piano 

Nghệ thuật Khiêu vũ 

Thuyền buồm 

 Lãnh đạo thanh niên và/hoặc Chương trình 

Chăm sóc sức khỏe Võ  thuật 

Beaver/Sparks hoặc tương đương  

Không có 

Môn khác  (vui lòng  ghi rõ) 

29. Không  có  yêu cầu  cung  cấp  tên  hoặc  thông tin  liên lạc  của bạn  khi   gửi  khảo sát.  Tuy nhiên,

nếu bạn  muốn  được  tham gia   để  giành chiến thắng  một  trong  mười thẻ quà tặng trị giá $100  và/hoặc  

quan  tâm đến  việc   tham gia  vào  công  việc  của  Liên minh của  chúng tôi.  Vui lòng  trả lời   bên dưới.  

Tên 

 Số  điện thoại liên lạc 

Email 

  Bạn có  quan tâm đến  việc   

tham gia  vào  công  việc  của  Liên  

minh không? 



17 



18  
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Cảm  ơn   bạn đã  quan tâm đến  cuộc  khảo sát  này  và  công  việc  được  thực  hiện  bởi  Liên minh  

Cộng đồng  Khu vực và Chestermere.   

 
Nếu  bạn   muốn   liên lạc  với  chúng tôi,  bạn  có thể  gửi email  cho chúng tôi  tại:     

CommunitySurvey@mnp.ca 
 

  Tài nguyên bổ sung  bao gồm: 

mailto:CommunitySurvey@mnp.ca
mailto:CommunitySurvey@mnp.ca
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Che  s termere   Publi  c  L  i 
brary 

Tiếp cận các chương trình sách,  

máy tính, thư viện và sự kiện 

403-272-9025 

www.c  hest  e  r  m er  e  p  u b  l ic  
l i  b r  a ry.com 

Chestermere  Food   Ban  
k 

  Hòm thực phẩm, H ộp  thực phẩm  

tốt,   Chương trình Bữa điểm tâm 

Trường học,  thiện nguyện   4  03  

273-0777 

www.cheste   rmerefood  
bank.ca 

 

Dịch vụ Dựa trên Niềm tin 

dịch vụ  Chu   rehes  và  tinh thần   

Danh sách  các  nhà thờ  địa 

phương   www.chestermere.ca/104   

/Chu  rehes 

 www . g oodlucktown.ca/com   m  u nity-lin  ks.html 

 

  DỊCH VỤ SỨC KHỎE TÂM THẦN 

Tiếp cận   Sức  khỏe Tâm thần 
Thông tin,  tư vấn   và  giới thiệu  đến  AHS, 

chương trình dựa trên cộng đồng   cho  dịch 

vụ cai nghiện, sức khỏe tinh thần 

403-94  3-  1  500 

I  N   AN   [M [RG 
[NC 

CA  LL  Hl 
https://www.a   Tôi  được  rta  hea  lthse  rvices.ca/  amh/am  h.aspx 

 

MHCB  Step  i  n g  

Stones  đến Sức 

khỏe  tâm thần 

Các chương trình xây dựng năng lực sức 

khỏe tinh thần  cộng đồng và trường 

học   403-945-4000 

D  i s  t ress Centre  Ca  
l  g ary 

  Hỗ trợ 24  giờ,  tư vấn  khủng 

hoảng qua  điện thoại,  tin nhắn  và  

trò chuyện 

4  03-266-4  357 

www.distresscentre.co   m 
 

 

DỊCH VỤ TRẺ EM  VÀ  THANH NIÊN 
 

Synergy 

Thanh niên   &  cộng đồng   lea  

dership  một   chương trình  chăm 

sóc sức khỏe  nd,  Không Chi phí 

coun   SELI I có  một  nd  wel  Iness   a  

ppointments  403-212-0242 

http://www.chestermere.ca/104
http://www.goodlucktown.ca/com
http://www.distresscentre.co/
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www. y  o  u rsyn  e  rgy.ca   Trường Rocky   View 

Mạnh  Pa  thuê  hội thảo,  Trước 

&   After  S chool  ms,  và các  

nguồn  hỗ trợ  gia đình 

4  03-94  5-4  000 

www.  roe  kyview.a   b  .ca 
 

Trellis   Commons 
  Chương trình thanh thiếu niên, tuổi thơ và cộng đồng  

Hỗ trợ chăm sóc và gia đình 

http://www/
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 www . g roww  i thtre l  i s.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 

I   N  A  N 

 f  M  f   R   G f   N  C 

C  A   ll    l  l 
 

 

 

 

NGUỒN LỰC 

SỨC KHỎE 

TINH THẦN 

CỘNG ĐỒNG  
O  U RCES 

C   H   f  S   1 f   R  M  f   R   f f ,  l   A  N   G   D  O  N    & 

S  O  U   1 H   f  A  S   1   R  O  C  K   V   l   f  W 

 

 

  

 

http://www.growwithtrellis.ca/
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	*   24.    Bạn  sống  ở  cộng đồng nào?  ( Chọn  tất cả những  gì  phù hợp)
	25.   Thanh niên  trong  cuộc sống  của bạn, có   sống  với  bạn không?
	*   26.   Bạn  làm  việc trong  cộng đồng nào?  ( chọn  tất cả những  gì  phù hợp)
	* 27.   Thanh niên    trong  cuộc sống  của bạn ở Hội đồng Nhà trường nào?  ( Chọn  tất cả những  gì  phù hợp)
	* 28.   Những  hoạt động  ngoại khóa nào  Thanh niên   trong  cuộc sống  của bạn  tham  gia?
	29.   Không  có  yêu cầu  cung  cấp  tên  hoặc  thông tin  liên lạc  của bạn  khi   gửi  khảo sát.  Tuy nhiên,   nếu bạn  muốn  được  tham gia   để  giành chiến thắng  một  trong  mười thẻ quà tặng trị giá $100  và/hoặc  quan  tâm đến  việc   tham gia...
	Tiếp cận   Sức  khỏe Tâm thần
	Thông tin,  tư vấn   và  giới thiệu  đến  AHS,

	Synergy
	Thanh niên   &  cộng đồng   lea  dership  một   chương trình  chăm sóc sức khỏe  nd,  Không Chi phí

	NGUỒN LỰC SỨC KHỎE TINH THẦN CỘNG ĐỒNG  O  U RCES
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