نموذج اإلحالة لبرنامج  Shifting Gearsفي بيرث
شكرا على اهتمامك ببرنامج  Shifting Gearsشفتنج جيرز .لالنضمام إلى البرنامج يرجى اكمال األسئلة أدناه.
ً

عرفتك على البرنامج.
يمكنك ملء النموذج بمفردك  ،أو اذا رغبت بالمساعدة بدعم من المجموعة أو المنظمة التي ّ
إذا كانت لديك أي أستفسار حول النموذج أو البرنامج  ،فيرجى االتصال على جهات االتصال أدناه.
شكرا لك مقدما على تحليك بالصبر إذا استغرق األمر منا بضعة
فريق شفتنج جيرز سيقوم بالرد في أقرب وقت ممكن ،
ً
أيام للرد على استفساراتك.
البريد إلكتروني jrogers@thebikestation.org.uk
يعمل شفتنج جيرز بواسطة ( The Bike Stationشركة اعادة التدوير لصنع الدراجات وإعادة التدوير لتجارة الدراجات
المحدودة).
* اساسي (الرجاء االجابة عن االسئلة االساسية التي تحتوي الرمز *)
 .1أي من المنظمات المشاركة التالية قامت باحالتك إلى شفتنج جيرز ؟ *
اختر دائرة واحدة فقط

o
o
o
o
o
o

MoveAhead
 - Perth Autism Supportدعم التوحد بيرث
 - Perth Syrian Support Groupمجموعة بيرث لدعم سوريا
) - PKAVS Carers Hub (Adultsمركز الرعاية بيكافس (للبالغيين)
) - PKAVS Carers Hub (Young Adultsمركز الرعاية بيكافس (للشباب)
) PKC Throughcare Aftercare Team (Unaccompanied Asylum Seeking Childrenفريق رعاية ما
بعد الرعاية ( )PKCمن خالل الرعاية (األطفال طالبو اللجوء غير المصحوبين)

 .2ما هو اسم جهة االتصال الرئيسية الخاصة بك في المنظمة المشاركة أعاله؟
________________________
اسمك وتفاصيل االتصال
 .3االسم االول *
________________________
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 .4اسم العائلة *
________________________

 .5يرجى تقديم عنوان بريدك اإللكتروني أو رقم هاتفك *
________________________
 .6ما هي الطريقة المفضلة لالتصال بك؟ *
اختر دائرة واحدة فقط
 oبريد إلكتروني
 oرسالة نصية
 oمكالمة هاتفية
 oالواتس اب

تفاصيل
شخصية
اخرى
(اختياري)

سنستخدم هذه المعلومات فقط لتقييم من يتعامل مع البرنامج .لن يتم مشاركة المعلومات مع أي
شخص آخر .ليس عليك تقديم هذه المعلومات إذا كنت تفضل عدم القيام بذلك.

 .7ما هو عنوانك بالرمز البريدي ؟
______________________________

 .8ما هي الفئة العمرية التابعة لك ؟
اختر دائرة واحدة فقط
16-24 o
25-34 o
35-44 o
45-54 o
55-64 o
65-74 o
 75 oواكبر
 .9أي مما يلي يصفك بدقة أكبر؟ (حدد أكبر عدد من المواصفات التي تمثلك)
اختر دائرة واحدة فقط

o
o
o

ذكر
انثى
ليس ثنائي
2

 oمتحول جنسيا
 oخنثى
 oافضل عدم القول
اخرى __________________________ :

 .10أي من الفئات التالية تختار أن تصف عرقك؟ (ستتمكن من تحديد التفاصيل في السؤال التالي)
اختر دائرة واحدة فقط
 oأبيض (بما في ذلك االسكتلندي والبريطاني واأليرلندي والغجر  /المسافر والبولندي وأي أبيض آخر)
 oالمجموعات العرقية المختلطة أو المتعددة  ،انتقل إلى السؤال رقم 16
 oآسيوي  ،اسكتلندي آسيوي أو بريطاني آسيوي (بما في ذلك الباكستاني أو الباكستاني االسكتلندي أو باكستاني
بريطاني  ،هندي  ،هندي اسكتلندي أو هندي بريطاني  ،بنجالديشي  ،بنجالديشي االسكتلندي أو البنغالديشي
البريطاني أو الصيني أو الصيني االسكتلندي أو البريطاني الصيني  ،أي دولة اسيوية أخرى .آسيا) انتقل إلى السؤال
رقم 12
 oأفريقي  -أفريقي  ،اسكتلندي أفريقي أو بريطاني أفريقي (بما في ذلك األفارقة واألفارقة اسكتلندي أو أفريقي
بريطاني  ،أي أفريقي آخر) انتقل إلى السؤال رقم 13
 oالكاريبي أو األسود (بما في ذلك الكاريبي أوالكاريبي االسكتلندي أو الكاريبي البريطاني ،أسود أو أسود اسكتلندي أو
أسود بريطاني أو أي كاريبي آخر أو أسود) انتقل إلى السؤال 14
 oمجموعة عرقية أخرى (بما في ذلك العرب  ،والعرب االسكتلنديون  ،والعرب البريطانيون  ،وأي مجموعة عرقية
أخرى) انتقل إلى السؤال 15
 oيُفضل عدم التصريح انتقل إلى السؤال 17
العرق
 .11كيف تختار أن تصف عرقك؟ الرجاء اختيار واحد من الخيارات أو الوصف بجانب "أخرى"
اختر دائرة واحدة فقط
 oاالسكتلندية انتقل إلى السؤال 17
 oالبريطانية انتقل إلى السؤال 17
 oااليرلندي انتقل إلى السؤال رقم 17
 oالغجر  /المسافر :انتقل إلى السؤال 17
 oالبولندية انتقل إلى السؤال 17
 oاخرى________________ :

 .12كيف تختار أن تصف عرقك؟ الرجاء اختيار واحد من الخيارات أو الوصف بجانب "أخرى"
اختر دائرة واحدة فقط

o
o
o

الباكستانية انتقل إلى السؤال 17
االسكتلندي الباكستاني انتقل إلى السؤال رقم 17
باكستاني بريطاني انتقل إلى السؤال رقم 17
3

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

هندي انتقل إلى السؤال 17
االسكتلندي الهندي انتقل إلى السؤال رقم 17
بريطاني هندي انتقل إلى السؤال رقم 17
بنغالديشية انتقل إلى السؤال 17
االسكتلندي البنجالديشي انتقل إلى السؤال 17
البريطانيون البنغالديشيون انتقل إلى السؤال رقم 17
صيني انتقل إلى السؤال رقم 17
االسكتلندية الصينية انتقل إلى السؤال 17
الصينيون البريطانيون انتقل إلى السؤال رقم 17
اخرى________________ :

 .13كيف تختار أن تصف عرقك؟ الرجاء اختيار واحد من الخيارات أو الوصف بجانب "أخرى"
اختر دائرة واحدة فقط
 oافريقي انتقل إلى السؤال رقم 17
 oاالسكتلندي األفريقي انتقل إلى السؤال 17
 oالبريطاني األفريقي انتقل إلى السؤال رقم 17
 oاخرى________________ :

 .14كيف تختار أن تصف عرقك؟ الرجاء اختيار واحد من الخيارات أو الوصف بجانب "أخرى"
\

اختر دائرة واحدة فقط

o
o
o
o
o
o
o
.15

الكاريبي تخطى إلى السؤال 17
اسكتلندي الكاريبي تخطي إلى السؤال 17
البريطاني الكاريبي تخطي إلى السؤال رقم 17
أسود تخطي إلى السؤال 17
االسكتلندي األسود انتقل إلى السؤال 17
البريطاني االسود انتقل إلى السؤال رقم 17
اخرى________________ :

كيف تختار أن تصف عرقك؟ الرجاء اختيار واحد من الخيارات أو الوصف بجانب "أخرى"
اختر دائرة واحدة فقط

o
o
o
o

العرب انتقل إلى السؤال 17
العرب االسكتلنديين انتقل إلى السؤال 17
العرب البريطاني انتقل إلى السؤال 17
اخرى________________ :
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 .16كيف تختار أن تصف عرقك؟ يرجى وصف العرق المختلط أو المجموعة العرقية المتعددة
_________________________________________________________

المشاركة
في
Shifting
Gear
-خياراتك

 Shifting Gearsهو برنامج مجتمعي يوفر الدراجات واي عالقة بانشطة ركوب الدراجات.
بصفتك مشار ًكا يمكنك التقدم للحصول على دراجة تم تجديدها مع ملحقاتها (خوذة ,أضواء
وقفل) و /أو تقدم لالنضمام إلى أي من العروض التي تقدمها .Shifting Gears
المشاركة في نشاط واحد ال تعني أنه يتعين عليك االنضمام الى النشاطات األخرى.
سنهدف إلى تزويدك بالخدمات والدعم الذي تحتاجه للحصول على أقصى استفادة من فرص
ركوب الدراجات وتعلم المهارات المتعلقة بالدراجة.
األماكن على جميع أنشطة  Shifting Gearsمحدودة لذلك بينما سنهدف إلى استيعاب كل
طلبات المشاركين ،قد ال يكون من الممكن االنضمام إلى جميع االنشطة التي تقدمت بها.

 .17الرجاء إخبارنا بأي خدمات  Shifting Gearsالتي تهتم بها (حدد أكبرعدد ممكن كما تحب)
ضع عالمة على كل ما ينطبق عليك.

اريد دراجة
أرغب في االنضمام إلى دروس ركوب الدراجات الجماعية لتعلم ركوب الدراجة أو تطوير الثقة في
مهارات ركوب الدراجات
أريد أن أتعلم المهارات العملية األساسية للحفاظ على دراجتي لتعمل بشكل جيد وإصالح ثقوب العجالت
أرغب في الذهاب في الجوالت الجماعية مع آخرين في برنامج Shifting Gears
أرغب في الحصول على مؤهل في صيانة الدراجات الهوائية
أرغب في الحصول على مؤهل لقيادة الجوالت الجماعية لالشخاص اآلخرين
أرغب في الحصول على مؤهل لتعليم مهارات ركوب الدراجات للبالغين أو األطفال
أرغب في اكتساب خبرة عملية في  The Bike Stationو وظيفة مدفوعة األجر بدوام جزئي

للحصول
على دراجة
هوائية

اكمل الجزء التالي اذا اردت الحصول على دراجة هوائية

 .18كم طولك؟ الرجاء التحديد
اختر دائرة واحدة فقط

o
o
o
o
o
o
o

 4قد ًما ( 122سم)
 4قد ًما وبوصة ( 124.5سم)
 4قد ًما وبوصتين ( 127سم)
 4قد ًما و 3بوصات ( 129.5سم)
 4قد ًما و 4بوصات ( 132سم)
 4قد ًما و 5بوصات ( 134.5سم)
 4قد ًما و 6بوصات ( 137سم)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

 4قد ًما و 7بوصات ( 139.5سم)
 4قد ًما و 9بوصات ( 142سم)
 4قد ًما و  9بوصات ( 144.5سم)
 4قد ًما و  10بوصات ( 147.5سم)
 4قد ًما و  11بوصة ( 150سم)
 5قد ًما ( 152.5سم)
 5قد ًما وبوصة ( 155سم)
 5قد ًما و 2بوصة ( 157.5سم)
 5قد ًما و 3بوصة ( 160سم)
 5قد ًما و 4بوصات ( 162.5سم)
 5قد ًما و 5بوصات ( 165سم)
 5قد ًما و 6بوصات ( 167.5سم)
 5قد ًما و 7بوصات ( 170سم)
 5قد ًما و 8بوصات ( 172.5سم)
 5قد ًما و 9بوصات ( 175سم)
 5قد ًما و 10بوصات ( 177.5سم)
 5قد ًما و 11بوصة ( 180.5سم)
 6قد ًما ( 183سم)
 6قد ًما و بوصة ( 185.5سم)
 6قد ًما و 2بوصة ( 188سم)
 6قد ًما و 3بوصات ( 190.5سم)
 6قد ًما و 4بوصات ( 193سم)
 6قد ًما و 5بوصات ( 195.5سم)
 6قد ًما و 6بوصات ( 198سم)
 6قد ًما و 7بوصات ( 200.5سم)
 6قد ًما و 8بوصات ( 203سم)
 6قد ًما و 9بوصات ( 205.5سم)
 6قد ًما و 10بوصات ( 208سم)
 6قد ًما و 11بوصة ( 210.5سم)
 7قد ًما ( 213سم)

 .19متى تفضل أن تأخذ دراجتك؟ الرجاء تحديد احدى االيام التالية( .إذا كنت ترغب في وقت هاديء الرجاء اختيار
الثالثاء أو األربعاء أو الخميس ألن المحل مغلق لعامة الناس في هذه األيام) .إذا لم تستطع الوصول ل The Bike
 Stationأو ال يمكنك الوصول بأي من هذه األوقات  ،يرجى االتصال بنا
إلى محطة الدراجة أو ال يمكنك القيام بأي من هذه األوقات  ،يرجى االتصال بنا أو
اختر دائرة واحدة فقط

o
o

الثالثاء  4:00-1:00مساء
االربعاء  1:00-10:00ظهرا
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o
o

الخميس  6:00-2:00مساء
السبت  4:30-1:30مساء

حصص
القيادة
الجماعية

إذا كنت ترغب في االنضمام إلى دروس ركوب الدراجات مع مجموعات صغيرة الرجاء
إكمال القسم التالي

 .20ما هو مستوى دروس ركوب الدراجات الذي يناسبك؟
اختر دائرة واحدة فقط

o
o
o

حصص مبتديئين  -لم أركب دراجة من قبل نهائيا.
حصص لبناية الثقة  -يمكنني ركوب الدراجة ولكني أحتاج إلى دعم للبدء.
حصص تطوير – لدي الثقة بركوب الدراجة ولكن أرغب في الحصول على تدريب إضافي لتحسين مهاراتي
والقيادة بأمان على الطرق.

متطلبات إضافية (اختياري)

 .21هل لديك أي احتياجات وصول أو دعم من شأنها أن تساعدك على المشاركة في البرنامج؟ أم أن هناك أي شيء يجب
أن ندركه سيساعدنا على التواصل معك ودعمك كمشارك في Shifting Gears؟ (هذه المعلومات سيتم مشاركتها فقط
مع فريق مشروع  Shifting Gearsوفريق االتصال في المنظمة الشريكة التي اوصلتك الى منظمتنا).

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 .22هل تحتاج إلى حضانة اطفال لتتمكن من المشاركة في أنشطة  Shifting Gears؟
اختر دائرة واحدة فقط

o
o

نعم انتقل الى السؤال 23
ال انتقل الى السؤال 24

أماكن لحضانة االطفال
 .23يرجى إخبارنا بعدد األطفال الذين يحتاجون إلى مكان في الحضانة وأعمارهم  -سنهدف إلى تلبية متطلباتك في اقرب
فرصة ممكنة
___________________________________________
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معلومات تساعدنا في تقييم نجاح البرنامج

 .24نريد أن نفهم سبب اهتمامك ببرنامج  Shifting Gearsيرجى تحديد الخيارات أدناه التي توضح سبب رغبتك في أن
تكون جزء من البرنامج (اختر أي عدد تريده من الخيارات).
ضع عالمة على كل ما ينطبق عليك.

افضل التجول بالدراجة بدالً من المشي  /النقل العام  /القيادة
توفير المال من تكاليف السفر
تحسين الصحة أو اللياقة البدنية
تحسين الصحة العقلية
التواصل مع الناس في الحصص واألنشطة
تعلم مهارات جديدة أو تحسين المهارات الحالية
تحسين فرص العمل
______________________
اخرى:

 .25عادات التجول :كيف تتنقل اآلن؟
للسطر الواحد اختر شكل دائري واحدة فقط
ابدا

مرة او
مرتين
بالشهر

مرة كل
اسبوعين

مرة كل
اسبوع

يومين الربع
باالسبوع

 +5خمسة
ايام واكثر
باالسبوع

على االقدام
بالسيارة
بالباص
بالتاكسي
بالدراجة الهوائية
الدراجة النارية
اخرى

 .26تجربة ركوب الدراجات :متى كانت آخرمرة ركبت الدراجة بها بانتظام؟
اختر شكل دائري واحد فقط
لم أقم باستخدام دراجة من قبل
عندما كنت طفال
منذ أكثر من عشر سنوات
منذ أكثر من خمس سنوات
خالل السنوات الخمس الماضية
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 .27ما مدى ثقتك في ركوب الدراجة؟
اختر شكل دائري واحدة فقط
 1مبتديء

 2ثقة متدنية

 3متوسط

 4جيد

 5ثقة ممتازة

الثقة لركوب الدراجة

 .28هل لديك أي خبرة في صيانة أو إصالح الدراجات؟
اختر شكل دائري واحد فقط
 1ال خبرة

 2متدني

 3متوسط

 4جيد

 5خبرة ممتاز

خبرة في الصيانة-
اصالح اكثر االعطال

 .29الصحة والرفاهية :على مقياس من ( 1أدنى) إلى ( 5أعلى) كيف تقيم وضعك الحالي*.
للسطر الواحد اختر شكل دائري واحد فقط
 1متدني جدا

 2متدني

 3متوسط

 4جيد

 5ممتاز

اللياقة البدنية
الصحة العقلية
الصحة العامة
الثقة لتجربة أشياء
جديدة
الثقة لمشاركة األنشطة
االجتماعية
القدرة على
الوصول الى
فرص عمل
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المشاركة
في
Shifting
Gears
 -حقوقك

إذا كنت ترغب في االنضمام إلى دروس ركوب الدراجات مع مجموعات صغيرة الرجاء
إكمال القسم التالي.
سنستخدم فقط عنوان البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف الذي قدمته لنا لالتصال بك حول
خدمات  Shifting Gearsالتي تهتم بها ،اال اذا وافقت على خدمات اتصاالتنا األخرى التالية.
لن يتم مشاركة هذه المعلومات مع أي احد اال مع فريق مشروع .Shifting Gears
سيتم تخزين التفاصيل الخاصة بك بشكل آمن فيما يتماشى مع قوانين حماية البيانات العامة
(.)GDPR
في أي وقت يمكنك أن تقرر ترك البرنامج وسحب موافقتك لتخزين واستخدام أي معلومات أو
صورا قدمتها لنا.
ً
لالنسحاب
تستطيع التواصل مع  The Bike Stationباستخدام الموقع
)(jrogers@thebikestation.org.uk
أو للقيام بذلك نيابةً عنك اطلب من جهة االتصال الخاصة بك مع شركاء منظمة Shifting
 .Gearsللمزيد من المعلومات حول حقوقك  ،يرجى االطالع على سياستنا للخصوصية
(المتوفرة على الموقع .) www.thebikestation.org.uk
لديك أيضًا الحق في طلب نسخة من جميع معلوماتك التي نحتفظ بها ومع من شاركناها .يمكن
تقديم الطلبات بعدة طرق  ،بما في ذلك كتابيًا أو شفهيًا .يجب عليك توجيه طلبك إلى
jrogers@thebikestation.org.uk

 .30أوافق على المشاركة في البرنامج والسماح ل  Shifting Gearsعلى االتصال بي لترتيب المشاركة في األنشطة التي
اخترتها* .
اختر دائرة واحدة فقط
 oنعم
 oال

ابقاءك
على اطالع
على اخر
التحديثات-
وبالطريقة
التي
تفضلها

إذا كنت ترغب في أن نرسل لك معلومات أخرى  ،بما في ذلك التحديثات العامة ومعلومات
حول  Shifting Gearsأو خدمات أخرى واألنشطة في  ، The Bike Stationيمكنك اإلشارة
إلى ذلك أدناه.

 .31أوافق على اتصالكم بي بخصوص التحديثات العامة حول *. Shifting Gears
اختر دائرة واحدة فقط
 oنعم
 oال
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 .32أوافق على اتصالكم بي بخصوص المعلومات حول خدمات التسويق األخرى والعروض الترويجية من The Bike
*. Station
اختر دائرة واحدة فقط
 oنعم
 oال
توفير
مالحظات
على
البرنامج

نود أيضًا أن نبقى على اتصال لنطلب منك مالحظات حول تجربة مشاركتك في Shifting
 .Gearsستساعدنا هذه المالحظات على إجراء تغييرات في البرنامج باإلضافة إلى تقديم
تقريرإلى ممولينا حول فوائد .Shifting Gears
خيارا بشأن كيفية مشاركتك التجارب  ،سندعوك لتقديم مالحظات بطرق
للتأكد من أن لديك
ً
مختلفة ,على سبيل المثال :من خالل االستطالعات ،في الدردشة عبر الهاتف أو شخصيًا أو
عبر البريد اإللكتروني .يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد أن تقدم مالحظاتك في كل مرحلة.
قد نستخدم مالحظاتك كجزء من تقاريرنا ومنشوراتنا  ،أو في محتوى على موقعنا اإللكتروني
والمواد الترويجية ووسائل التواصل االجتماعي و  /أو البيانات الصحفية .ومع ذلك،
لن يتم استخدام اسمك أو بياناتك الشخصية (على سبيل المثال  ،ستكون مالحظاتك باسم
مجهول) ما لم تمنحنا إذنًا محددًا.

 .33أوافق ان تتصلوا بي لطلب مالحظات حول *. Shifting Gears
اختر دائرة واحدة فقط

o
o

نعم
ال

 .34أوافق على ان يتم استخدام التعليقات التي أقدمها بدون ذكر اسمي (بدون ذكر معلوماتي الشخصية) في التقارير وفي
االتصاالت الخارجية*.
اختر دائرة واحدة فقط

o
o

نعم
ال

التقاط
صورك
واستخدامها

نود الحصول على موافقتك على التقاط صور لك عند استالم دراجتك ومشاركاتك في أي أنشطة
أخرى ضمن  .Shifting Gearsالصور يمكن أن تساعدنا في شرح كيفية عمل البرنامج
ويظهر للناس ما نقوم به .ومع ذلك فإننا نفهم أن بعض األشخاص ال يرغبون في الظهور في
الصور التي تُظهر وجوههم أو في أي صور على اإلطالق.
في أدناه بيان الموافقة على الصور وطلب إذنك اللتقاط صورك واستخدامها.
أعطي الموافقة على التقاط أو تسجيل الصورالثابتة والمتحركة التي تتم بواسطة ،أو بالنيابة عن،
أو
الموفرة بأي فرع يتبع "( The Bike Stationصوري") الستخدامها في أي من المواد
الترويجية واإلعالنية للمحطة .يمكن أيضًا استخدام الصور لـشركاء  The Bike Stationأو
المؤسسات اإلعالمية.
أنا أفهم أنه يمكن استخدام الصور في مواد مثل المنشورات والملصقات والمواقع اإللكترونية
والتقارير ووسائل التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت والبيانات الصحفية والتسويق العام.
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أنا أفهم أن لدي الحق في سحب الموافقة وإذا سحبت موافقة الصورالتي سيتم استخدامها ،
ستتوقف
 The Bike Stationعن نشر أي منشور جديد أو استخدام صوري ،ولكن لعدة سنوات قد
تظهر الصور السابقة التي تم إنتاجها أو نشرها بالفعل في المواد المطبوعة واإللكترونية.

 .35أوافق على بنود الموافقة أعاله (الستخدام صورتي (صوري) الصور الفردية) *
اختر دائرة واحدة فقط
 oنعم
 oال

 .36اوافق على بنود الموافقة أعاله (الستخدام صورتي (صوري) مع صور المجموعات ) *
اختر دائرة واحدة فقط
 oنعم
 oال
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