
1 

የ ኢንዲያናፖሊስ የህዝብ ቤተ መፃህፍት መፃህፍት 

ዕጩ ጠባቂ ጥናት 2021-2023 ስትራቴጂክ ዕቅድ 

"የእርስዎ ድምጽ, የእርስዎ ራዕይ, የእርስዎ ላይብረሪ" 

የኢንዲያናፖሊስ የህዝብ ቤተ መፃህፍት የእኛን 2021-2023 ስትራቴጂክ ዕቅድ ሥራ እየጀመረ ነው እና እኛም ከአርስዎ መስማት እንፈልጋለን! የእርስዎ 
ግብረመልስ ህብረተሰቡን እንዴት በተሻለ ማገልገል እንዳለብን ያሳውቀናል። ሙሉ ጥናቶች የሚደገፍ ቢሆንም፣ ሁሉም ጥያቄዎች አማራጭ ናቸው እና 
ለመሳተፍ ቢያንስ 13 ዓመት መሆን አለብዎት።
ለ50$ ስጦታ ካርድ የተረከቡት ጥናቶች በስዕል ውስጥ ገብቶ መግባት ይችላል!

የሚከተሉትን ከሆነ ብቻ እባክህ ይህንን ጥናት ይውሰዱ:

- አንተ ማሪዮን ካውንቲ፣ ኢንዲያናፖሊስ በ ውስጥ ግን ስፒድዌይ፣ ኢንዲያናፖሊስ ውስጥ የማይኖሩ ከሆነ

- ባለፉት 12 ወራት ውስጥ አንድ የኢንዲያናፖሊስ የህዝብ ቤተ መፃህፍት ቅርንጫፍ የጎበኙ መሆን የለበትም

- ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ማንኛውም የኢንዲያናፖሊስ የህዝብ ቤተ መፃህፍት ቁስ (በመስመር ላይ ጨምሮ) ተጠቅመው ካልሆነ

- ባለፉት 12 ወራት ውስጥ በመስመር ላይ ማንኛውም የኢንዲያናፖሊስ የህዝብ ቤተመፃህፍት ሀብቶች ያልደረሱ ከሆነ

1. አንተ ትክክለኛ የኢንዲያናፖሊስ የህዝብ ቤተ መፃህፍት መፃህፍት ካርድ (ባለፉት 36 ወራት ውስጥ የታደሰ አዲስ ካርድ ወይም ካርድ) አለዎት?

 አዎ

 አይ

 እርገጠኛ ያልሆነ

2. እኔ ኢንዲያናፖሊስ የህዝብ ቤተመፃህፍት ለማህበረሰቡ አስፈላጊ አካል እንደሆነ እቆጥራለሁ።

 እርግጠኛ አይደለሁም / ብዬ አላውቅም

 እጅግ አልስማማም

 አልስማማም

 ገለልተኛ አስተያየት

 እስማማለሁ

 በእጅጉ እስማማለሁ

3. በሚቀጥሉት 12 ወራት ውስጥ የኢንዲያናፖሊስ የህዝብ ቤተመፃህፍት አገልግሎቶች የመጠቀም እድል እንዴት ነው?

 እርግጠኛ አይደለሁም / ብዬ አላውቅም

 በጣም አጠራጣሪ

 የሚያጠራጥር

 ገለልተኛ እድላቸውን

 ሊሆን የሚችል

 በጣም ሊሆን የሚችል

4. ባለፉት 12 ወራት ከቤተ መፃህፍቱ ያስቀርዎት ተግዳሮትች ምንድን ናቸው ? (የሚመለከተውን ሁሉ ምረጥ)

 ሠራተኞች ተቀባዪች አይደሉም

 ለመጎብኘት በጣም ስራ ይበዛብኛል

 እኔ በሌሎች መንገዶች ወዘተ መጻሕፍት፣ ሙዚቃ፣
ፊልሞች፣ እጠቀማለሁ

 እኔ ቤተ መጻሕፍት ተጠቅሜ አላውቅም

 የተወሰነ ገደብ የለኝም

 እኔ መጽሐፍት ክፍያዎች ወይም ቅጣቶች አለኝ

 ቤተ መጽሐፍቱ የምፈልጋቸው ቁሳቁሶች የሉትም

 የትራንስፖርት ችግሮች

 እኔ ለቤተ መፃህፍት ካርድ የሚያስፈልገውን የግል መረጃ ለመስጠት

አፈልግም

 እኔ ደህንነት አይሰማኝም ምንክኒያቱም:

_____________________________________________

 ሌላ ________________________________________

https://bit.ly/indypl2020survey
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5. ወደ ቤተ የሚከተለውን ያቀርባል ያውቃሉ? (ለእያንዳንዱ ንጥል ለ "አዎ" ወይም "አይ" ይፈትሹ) 
 

 አዎ አይ 
ነጻ መጽሐፍት   
ነጻ ዲቪዲዎች   

ነፃ የኮምፒዩተር ክፍሎች   
ነፃ የሙያ አገልግሎቶች   

ነጻ የእንስሳት ፕሮግራሞች   
ነጻ ሙዚቃ ፕሮግራሞች   

ነጻ ኮንሰርቶች   
ነጻ STEM ፕሮግራሞች   

ነጻ ኮምፒውተር ኮድ የማድረግ ፕሮግራሞች   
ነጻ ደራሲ ክስተቶች   

ነጻ የፋይናንስ ትምህርት ወርክሾፖች   
ነጻ መጽሐፍ ክለቦች   

ነጻ የበጋ ንባብ ፕሮግራም   
ነጻ የጤና እና የደህንነት ፕሮግራሞች   

ነጻ የመስመር ላይ የምርምር መሣሪያዎች   
ነጻ ታሪክ ጊዜ   

ነጻ የሞያ እና ጥበብ ፕሮግራሞች   
ነፃ የህዝብ ኮምፒውተሮች   

ነጻ Wi-Fi   
ነጻ ቡክሞቢል   

ነጻ መጽሐፍት ካርድ   
ነጻ ፊልም ዥረት   

 
6. እርስዎ ቁጥር 5 ውስጥ መልስዎ "አይ" ከሆነ፣ ሃብቱ በቅርንጫፍ ውስጥ እንደተገኘ ከወቁ ሄደው የማየት እድልዎ ከፍተኛ ነው? 

 አዎ 

 አይ 

 እርገጠኛ ያልሆነ 
 

7. ቤተ መፃህፍቱን የበለጠ እንዲጠቀሙ ለማድረግ  ምን ማድረግ እንችላለን?(የሚመለከተውን ሁሉ ይምረጡ።)

 ምግብ / መጠጥ መሸጥ 

 ፕሮግራሞች / መጻሕፍት / ከፍላጎቶቼ ጋር የሚስማሙ 
ቁሳቁሶችን ማቅረብ 

 ይበልጥ ተቀባይ ሠራተኞች መቅጠር 

 መጽሐፍት ቅጣቴን / ክፍያዎቼን ማስቀረት 

 ከሕዝብ መጓጓዣ ጋር ቅርንጫፎችን በተሻለ ማሰለፍ 

 እኔ የምፈልጋቸው ቁሳቁሶች ወይም ፕሮግራሞች ሲኖሩ 
እኔን ማሳወቅ  

 የቤተ መፃህፍት ቁሳቁሶችን ወደ ቤት ማጓጓዝ 

 ሌላ ___________________________________________
 

8. በማህበረሰብዎ ፍላጎቶች ውስጥ ምን በአካባቢዎች ነው የኢንዲያናፖሊስ የህዝብ ቤተመፃህፍት ሀብቶች፣ አገልግሎቶች፣ ወይም ፕሮግራሞች ጋር  

ማገዝ የሚችለው?  

(የሚመለከተዎን ሁሉ ይምረጡ እና በተሰጠው ክፍት ቦታ ውስጥ ዝርዝር ይስጡ።) 
 

 የደህንነት _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 የጤና ጥበቃ _________________________________________________________________________________________________________________________ 

 የፋይናንስ ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 የተመጣጠነ ምግብ __________________________________________________________________________________________________________________ 

 ትምህርት ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ወላጅነት______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ማንበብ እና መፃፍ ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 ቴክኖሎጂ ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ስራ መፈለግ እና ማዘጋጀት __________________________________________________________________________________________________________ 

 የአእምሮ ህመም ______________________________________________________________________________________________________________________ 
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 የመኖሪያ ቤት እጦት ____________________________________________________________________________________________________________ 

 የመዝናኛ ንባብ/ማዳመጥ _______________________________________________________________________________________________________ 

 ሌላ (እባክዎን ይግለጹ) _________________________________________________________________________________________________________ 
 

9. የ ኢንዲያናፖሊስ የህዝብ ቤተ መፃህፍት በተሻለ ማህበረሰቡን ለማገልገል ለማሻሻል የሚችል ውስጥ አንዳንድ መንገዶች ምንድን ናቸው? 
 

 
10. ቤተ መፃህፍቱ መገልገያዎች እና ፕሮግራሞችን በተመለከተ ለመነጋገር ምርጡ መንገዶች ምንድን ናቸው? (የሚመለከተውን ሁሉ ምረጥ) 

 ለደንበኞች ወርሃዊ ኢ-ጋዜጣ ኢሜይል ማድረግ 

 ሬዲዮ 

 ቲቪ 

 የሠፈር ጋዜጣ 

 ማህበራዊ ሚዲያ 

 ውስጥ-ቅርንጫፍ ማስታወቂያ (ማለትም በራሪ፣ ተለጣፊዎች፣ ወዘተ) 

 ላይብረሪ ድረገፅ 

 ከተማ ዙሪያ በፖስተሮች 

 IndyGo አውቶቡስ ማስታወቂያዎች 

 የተለያዩ የማህበረሰብ ቡድኖች (ማለትም የሠፈር ማህበራት፣ የጤና ክሊኒክ፣ ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ፣ ትምህርት ቤቶች፣ ወዘተ) 
አማካኝነት ግንኙነቶች  

 በዓላት እና የማህበረሰብ ክስተቶች 

 ሌላ ______________________________________________________________ 
 

11. የኢንዲያፖሊስ የህዝብ ቤተ መፃህፍት የሞጠቀሙ ቢሆን ኖሮ፣ የትኛው የቅርንጫፍ የቤት ቅርንጫፍ ያደርጉ ነበር? (አንድ ምረጥ)

 ቢች ግሮቭ 

 Bookmobile 

 ብራይትዉድ 

 ማዕከላዊ መጽሐፍት 

 ኮሌጅ አቬኑ 

 ዴካተር 

 ኢግል 

 ኢስት 38 ኛው ስትሪት 

 ኢስት ዋሽንግተን ስትሪት 

 ፋውንቴን አደባባይ 

 ፍራንክሊን መንገድ 

 በጋርፊሌዴ ፓርክ 

 በግሌንዴል 

 ሐውቪል 

 የ የልጆች ቤተ-መዘክር ላይ 
ኢንፎዞን 

 አርቪንግተን 

 ሎውረንስ 

 ሚሺጋን መንገድ 

 ኖራ 

 ፓይክ 

 ሳውዝፖርት 

 ድስቶቹንም ፓርክ 

 ዋረን 

 ዌይን 

 ምዕራብ ኢንዲይ 

 እርገጠኛ ያልሆነ

 
12. እድሜህ ስንት ነው? _________________ 
 
13. የእርስዎ ዚፕ ኮድ ምንድን ነው? ______________________________ 
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14. የእርስዎ ዘር ምንድን ነው? (የሚመለከተውን ሁሉ ምረጥ)

 እስያዊ 

 አሜሪካዊ ሕንዳዊ / ተወላጅ አሜሪካዊ 

 ጥቁር / አፍሪካዊ አሜሪካዊ 

 ላቲን / ሂስፓኒክ 

 ባለ ሁለት-የዘር / ባለብዙ-የዘር 

 ነጭ 

 ወደ እመርጣለሁ ___________________________________ ራስን መግለጽ
 
 

15. የእርስዎ ጾታ ምንድን ነው? 
a. ወንድ 
b. ሴት 
c. ወደ እመርጣለሁ ራስን ይገልጻሉ: ______________________________ 

 
 
 
 
የ $ 50 ስጦታ ካርድ መሳል ብቁ ለመሆን, የሚከተሉትን የእውቂያ መረጃ ያቅርቡ: 

 
ስም: __________________________________________________________________________________________________________ 
 
ስልክ ቁጥር: _________________________________________________________________________________________________ 
 
ኢሜይል: ____________________________________________________________________________________________________ 
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