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ேசைவகள் �ற�த்த உங்களின் அ�பவம் - ஆரம்ப �காதார வைலயைமப்ப� ஆய்வ�  
(Your Experience of Service Primary Health Network [YES PHN] Survey) 

உங்கள் பின்��ட்டம் �க்க�யமானதா�ம். ேசைவ �கா்ேவா�டன் இந்த ேகள்விக்ெகாத்� உ�வாக்கப்பட்�ள்ள�. ச�றப்பான ேசைவகைளக் 
கட்�ெய�ப்ப�வதற்காக ஒன்�பட்�ப் பணியாற்ற, வழங்�ன�க்�ம், �கா்ேவா�க்�ம் உதவ�வைத இ� இலக்காகக் ெகாண்�ள்ள�. இந்த 
ஆய்விைனப் �ா்த்த�ெசய்வ� அவரவா் வி�ப்பத்த�ற்�ாிய�. இந்த ஆய்வில் ேசகாிக்கப்ப�ம் தகவல்கள் யாவ�ம் ெகா�த்தவா் ெபயைரக் 
ெகாண்��க்கா�. ேசகாிக்கப்பட்ட தகவல்கள் எ�வ�ேம உங்கைள அைடயாளம் காண்பதற்� உபேயாக�க்கப்படமாட்டா�. எல்லாக் 
ேகள்விக�க்�ம் நீங்கள் பத�லளித்தால் அ� உதவியாக இ�க்�ம், ஆனால் நீங்கள் பத�லளிக்க வி�ம்பாத எந்தெவா� ேகள்விையய�ம் 
தயவ�ெசய்� ந�ரப்பா� ெவற்ற�டமாக வி�ங்கள். 

 

ஒவ்ெவா� ேகள்விக்�ம், ஒ� ெபட்�யில் இைதப்ேபால தயவ�ெசய்� ஒ� ப�ள்ள� இடவ�ம். ..  
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பின்வ�ம் விடயங்கைள எத்தைன தடைவகள் நாம் ெசய்ேதாெமன இந்தக் ேகள்விகள் ேகட்க�ன்றன… 
கடந்த 3 மாதங்கள் அல்ல� அத��ம் �ைறந்த காலத்த�ல் இந்த ேசைவகளில��ந்� நீங்கள் ெபற்�க்ெகாண்ட பராமாிப்ப� 
�ற�த்� ச�ந்த�க்ைகயில், பின்வ�ம் விடயங்களில் உங்கள� அ�பவம் என்னவாக இ�ந்த�? 

 

ெ
பா
�
ந்த

ா�
 

(ஒவ்ெவா� ேகள்விக்�ம் ஒ� பத�ைலத்  
ெதாிவ�ெசய்ய�ங்கள்) 

ஒ�ெபா��ம் 
இல்ைல 

அாிதாக ச�லேநரங்களில் வழைமயாக எப்ெபா��ம் 

1. இந்த ேசைவையப் பாவிக்�ம்ேபா� நீங்கள் 
வரேவற்கப்பட்டதாக உணா்ந்தீா்கள் 

 1 2 3 4 5 
 

2. இந்த ேசைவையப் பாவிக்�ம்ேபா� நீங்கள் 
பா�காப்பாக இ�ப்பதாக உணா்ந்தீா்கள் 

 1 2 3 4 5 
 

3. உங்க�க்�த் ேதைவப்பட்டேபா� இந்தச் ேசைவ 
உங்க�க்�க் க�ைடத்த� 

 1 2 3 4 5 
 

4. நீங்கள் வி�ம்பினால், உங்க�க்கான ஆதரவ� அல்ல� 
பராமாிப்பில் உங்கள் உறவினா்க�ம், நண்பா்க�ம் 
ஈ�ப�வதற்� உங்க�க்� வாய்ப்ப�க்கள் இ�ந்தன 
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5. நீங்கள் வி�ம்பியேவைளயில், உங்கள� உடல் 
ஆேராக்க�யத்ைத ந�ா்வக�ப்பதற்� உதவ�ம் தகவல் 
அல்ல� ஆேலாைனைய உத்த�ேயாகத்தா்கள் 
வழங்கக்��யதாக இ�ந்த�.  
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6. உங்கள் தனித்�வம் மற்�ம் வி�ம�யங்கள் 
மத�ப்பளிக்கப்பட்டன (அதாவ�, உங்கள் கலாச்சாரம், 
மதநம்பிக்ைக அல்ல� பால�ன அைடயாளம் 
ேபான்றைவ) 
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7. இந்தச் ேசைவயான�, பின்��ட்டம் அல்ல� 
�ைறப்பா�க�க்� கவனமாகச் ெசவிம�த்� அவற்ைறப் 
பின்பற்ற�ய�. 

 1 2 3 4 5 
 

8. ��வ�கைள எ�ப்பத�ல் உங்க�க்� உள்ள உாிைமைய 
இந்தச் ேசைவ மத�த்த� 

 1 2 3 4 5 
 

9. க�ைடக்கக்��ய ஆதரவ� அல்ல� பராமாிப்ப� உங்கள் 
ேதைவகைளப் �ா்த்த�ெசய்�ள்ள� 

 1 2 3 4 5 
 

 

பின்வ�ம் விடயங்கைள நாம் எவ்வளவ� ச�றப்பாகச் ெசய்ேதாெமன இந்தக் ேகள்விகள் ேகட்�ன்றன… 
கடந்த 3 மாதங்கள் அல்ல� அதனி�ம் �ைறந்த காலத்த�ற்�ள் இந்த ேசைவயில��ந்� நீங்கள் ெபற்�க்ெகாண்ட 
பராமாிப்ப� �ற�த்�ச் ச�ந்த�க்ைகயில், பின்வ�ம் விடயங்களில் தங்களின் அ�பவம் என்னவாக இ�ந்த�? 

 

ெ
பா
�
ந்த

ா�
 

(ஒவ்ெவா� ேகள்விக்�ம் ஒ� பத�ைலத் ெதாிவ�ெசய்ய�ங்கள்) ேபாதா� ந�யாயமான� நல்ல� ம�கவ�ம்  நல்ல� ச�றப்பான� 

10. உங்க�க்�த் ேதைவப்பட்டால், ஒ� சக ேவைலயாள் 
/அ�பவப்பட்டற�வ� வாய்ந்த ேவைலயாைள அ��தல்  1 2 3 4 5 
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11. இந்த ேசைவ பற்ற� உங்க�க்�க் க�ைடக்கக்��ய தகவல்கள் 
(அதாவ�, எவ்வா� இந்த ேசைவ ெசயற்ப�க�ற�, உங்கள� 
உாிைமகள் மற்�ம் ெபா�ப்ப�க்கள், எவ்வா� பின்��ட்டம் 
வழங்�வ�, ேபான்றைவ) 
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12. உங்கள் ேதைவகள் எல்லாவற்ைறய�ம் க�த்த�ல் ெகாள்�ம் ஒ� 
த�ட்டத்ைத உங்க�டன் இைணந்� உ�வாக்�தல் (ஆதரவ�, 
ஒத்�ைழப்ப� மற்�ம் ெதாடா் நடவ�க்ைக உட்பட) 
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��மக்கள் கணிப்ப� ெதாடா்பான ேகள்விகள் 

ச�ல மக்கள் ��க்களிடம��ந்� க�ைடக்�ம் பின்��ட்டத்ைத நாம் தவறவி�க�ேறாமாெவனத் ெதாிந்� ெகாள்வதற்� இந்தப் ப�த�யில் 
இ�க்�ம் தகவல்கள் எமக்� உதவ�க�ன்றன. ஏைனேயாைர விடவ�ம் ஒ� ச�றந்த அல்ல� ேமாசமான அ�பவத்ைத ச�ல மக்கள் ��க்கள் 
ெகாண்�ள்ளனவா என்பைதய�ம் அ� எமக்�த் ெதாிவிக்�ம். ேசைவகைள ேமம்ப�த்�வதற்காக எம� �யற்ச�களில் கவனம் ெச�த்�வதற்� 
இதைன அற�ந்த��ப்ப� எமக்� உதவ�க�ற�. இந்தப் ப�த�யில் ேசகாிக்கப்பட்ட எந்தத் தகவல்க�ம் உங்கைள அைடயாளம் காண 
உபேயாக�க்கப்படமாட்டா�. 

PHN (ஆரம்ப �காதார வைலயைமப்ப�) ஆய்வ� ேசைவ பற்ற�ய உங்கள் அ�பவம் 
 

கடந்த 3 மாதங்கள் அல்ல� அதற்�ம் �ைறந்த காலத்த�ல் இந்தச் ேசைவய�டனான உங்களின் அ�பவத்த�ன் விைளவாக, தயவ�ெசய்� 
பின்வ�வனவற்ைற மத�ப்பிடவ�ம்… 

(ஒவ்ெவா� ேகள்விக்�ம் ஒ� பத�ைலத் ெதாிவ�ெசய்ய�ங்கள்) ேபாதா� ந�யாயமான� நல்ல� ம�கவ�ம்  
நல்ல� 

ச�றப்பான� 

13.  எத�ா்காலத்த�ற்கான உங்கள் நம்பிக்ைக உணா்வில் இந்த 
ேசைவ ஏற்ப�த்த�ய பாத�ப்ப� 

 1 2 3 4 5 

14.  தங்களின் ெசாந்த ஆேராக்க�யம் மற்�ம் நல்வாழ்விைனக் 
கவனிப்பதற்�, உங்க�ைடய த�றைமகள் மற்�ம் 
உபாயங்களில் இந்த ேசைவ ஏற்ப�த்த�ய தாக்கம் 

 1 2 3 4 5 

15.  தங்களின் அன்றாட வாழ்க்ைகையச் சமாளிப்பதற்கான 
தங்களின் த�றைமயில் இந்த ேசைவ ஏற்ப�த்த�ய தாக்கம்  1 2 3 4 5 

16.  ஒட்�ெமாத்தமாக, கடந்த 3 மாதங்களில் இந்த 
ேசைவய�டனான உங்கள் அ�பவத்ைத எவ்வா� 
மத�ப்பி�வீா்கள்? 

 1 2 3 4 5 

17. ...... (எ�தவ�ம்) ஆல், என� அ�பவம் ச�றப்பானதாக இ�ந்த��க்�ம். 
 
 
 

18. இந்த ேசைவபற்ற�ய ச�றப்பான விடயங்களாவன ...... (எ�தவ�ம்) ஆ�ம். 
 
 
 

 

19.உங்கள் பால�ன அைடயாளம் 
என்ன? ■1 ஆண் ■2 ெபண் ■3 ஏைனயைவ   

20. வீட்�ல் நீங்கள் ேப�ம் பிரதான 
ெமாழ� என்ன? ■1 

ஆங்க�லம் ■2 
ஏைனயைவ   

21. நீங்கள் �ா்வீகமானவரா (Aboriginal) 
அல்ல� ெராெறஸ் நீாிைண 
தீைவச் (Torres Strait Island) 
ேசா்ந்தவரா? 

■1 இல்ைல ■3 ஆம் - ெராெறஸ் நீாிைண தீைவச் ேசா்ந்தவா் 

■2 ஆம் - �ா்வீகக்��மகன் ■4 ஆம் - �ா்வீக மற்�ம் ெராெறஸ் நீாிைண தீைவச்ேசா்ந்தவா் 

22. தங்கள் வய� என்ன? 
■1 18 ஆண்�க�க்�க் 

கீழானவா் 
■3 25 இல��ந்� 44 

வ�டங்கள் 
■5 65 வ�டங்கள், அத்�டன் 

அதற்�ம் ேமற்பட்டவா் 

■2 18 இல��ந்� 24 
வ�டங்கள் 

■4 45 இல��ந்� 64 
வ�டங்கள் 

  

23. இந்த ேசைவயில��ந்� 
ஆதரைவேயா அல்ல� 
பராமாிப்ைபேயா எவ்வளவ� 
காலமாக நீங்கள் ெபற்� 
வ�க�றீா்கள்? 

■1 1 நா�க்�ம் 2 
வாரங்க�க்�ம�ைடயில் 

■3 1 க்�ம் 3 
மாதங்க�க்�ம�ைடயில் 

■5 6 மாதங்க�க்�ம் ேமலாக 

■2 3 இல��ந்� 4 வாரங்கள் ■4 4 இல��ந்� 6 வாரங்கள்   

24. இந்த ேசைவக்� உங்கைளச் 
ச�பாாி� ெசய்தவா் யாா்? 

■1 ��ம்ப ைவத்த�யா்/ஜ�பி ■3 
ேவெறா� �காதார 
உத்த�ேயாகத்தா் ■5 ஏைனேயாா், தயவ�ெசய்� 

�ற�ப்பிடவ�ம் 

■2 தாத� ■4 நாேனதான்   

25. இந்த ேசைவையத் 
ேதா்ந்ெத�ப்பத�ல் எவ்வளவ� 
ஈ�பாட்�டன் இ�ந்தீா்கள்? 

■1 �ற்றாகேவ 
ஈ�பா�ெகாண்��க்கவி
ல்ைல 

■2 ஒ� ச�ற�தளவ� 
ஈ�பட்�ள்ேளன் 

■3 �ற்றாக ஈ�பட்�ள்ேளன் 

26. இந்த ஆய்ைவப் �ா்த்த�ெசய்வதற்� 
யாராவ� ஒ�வா் உங்க�க்� 
உதவினாரா? 

■1 இல்ைல ■3 ஆம் - இந்தச் ேசைவயில��ந்� ஒ�வா் 

■2 ஆம் - ��ம்பம் அல்ல� 
நண்பா் 

■4 ஆம் - ேவ�யாராவ� ஒ�வா்  

இந்த ஆய்ைவப் �ா்த்த� ெசய்வத�ல் ெசலவான உங்கள் ேநரத்த�ற்� நன்ற�. ந�ைனவில் ைவத்�க்ெகாள்�ங்கள், இந்த ஆய்வில் 
ஏேத�ம் ஒன்� உங்கைள ந�ைலத�மாறச் ெசய்த��ந்தால், நீங்கள் உங்கள் உள்�ா் ைவத்த�யா், உளநல பணியாள�டன் 

ேப�ங்கள்; அல்ல� 13 11 14 இல் உதவிக்கான ெதாைலத் ெதாடா்பில் (Lifeline) அைழக்கவ�ம். 

© ஆஸ்த�ேரல�ய அரசாங்க �காதார த�ைணக்கழத்த�ன் ந�த�ய�டன்,(விக்ேடாாியா) �காதார த�ைணக்கழச் ெசயலாளா் உ�வாக்க�னாா்.  
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