
2017/18 bütçesi ve 2021/22 mali 
stratejisi görüş alışverişi.

www.haringey.gov.uk/budget

Düşüncelerinizi bildirin

Son bildirim tarihi 22 Ocak 2017

Sizin Haringey’iniz

Sizin Geleceğiniz



S1. Hangi taslağı/öneriyi destekliyorsunuz?

S2.  Üzerinde çalışmaya devam etmemizi istemediğiniz öneriler var mı, neden istemiyorsunuz?

S3. Dikkate almamız gerektiğini düşündüğünüz ancak bizim çalışmalarımıza dahil etmediğimiz değişiklikler ya da  
 öneriler var mı?

S4.  Yasal olarak, önerilerimizim / taslaklarımızın toplum içindeki farklı topluluklar üzerinde adil ya da  
 eşit olmayan etkiler yaratmayacağını kontrol etmek ve emin olmakla sorumluyuz. Daha ayrıntılı    
 bilgiye www.haringey.gov.uk/budgetequalities  adresinden erişebilirsiniz. Taslaklarımızı değerlendirerek   
 eşitlik sorunu yaratacağını düşündüğünüz herhangi bir konu varsa bize bildirmenizden memnuniyet duyarız.

Gerek görürseniz lütfen başka bir sayfaya devam edin.



Hakkınızda

Biraz zaman ayırarak bu formu doldurup geri gönderirseniz memnun oluruz.

Farklı etnik kökenler hakkında bilgi toplamak bize Haringey Belediyesi tarafından sunulan servislerden yararlanan insanların 

yapılarını ve özelliklerini daha iyi anlamamız konusunda bize yardımcı olacaktır. Yasal olarak, eylemlerimiz, işlemlerimiz ve 

kararlarımızla ayrımcılığı engellemek, fırsat eşitliğini artırmak ve toplumun farklı kesimleri arasında iyi ilişkiler geliştirmekle 

sorumluyuz.

Bu formda vereceğiniz bilgiler şahsi bilgiler niteliğinde olmayıp sadece yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak sıkı bir gizlilikle 

kullanılacaktır.

Lütfen soruları okuyun ve sizi en iyi tanımlayan tüm sınıflandırmaları işaretleyin.

1. Yaşınız?  

  16-24     25-44     45-64     65+      Söylemeyi tercih etmem

2. Engellilik 
Özgün ihtiyaçları saptayıp karşılamak için engellilik ve uzun dönem ihtiyaçları iyi anlamamız çok önemli.

Aşağıdaki belirtilenler içinde sizin durumunuza uygun en az 12 aydır devam eden ya da edecek olan bir durumunuz 

var mı?

 Engelliliğim yok

 Tam ya da kısmi görme kaybı 

 Öğrenim güçlüğü

 Fiziksel engelli

 Ruh sağlığı

 Uzun dönemli hastalık ya da durum  

 Gelişim bozukluğu                                

 Tam ya da kısmi işitme kaybı

 Başka engellilik, lütfen aşağıdaki kutuya yazın:

3.  Doğduğunuz ülke? 

4.  Etnik kökeniniz
 Lütfen etnik kökeninizi en iyi tanımlayan kutuyu işaretleyin.

Beyaz

  İngiliz, Gal, İskoç, Kuzey İrlandalı  
  İrlandalı
  Roman ya da Göçer

  Diğer etnik köken lütfen aşağıya belirtin:

       

Siyah / Afrikalı / Karayipli / Siyahi İngiliz

 Afrikalı 

 Karayipli

 Diğer Siyahi / Afrikalı / Karayipli / Siyahi İngiliz etnik  

       köken, lütfen aşağıya yazın:

       

Melez / çoklu etnik köken 

  Beyaz ve Siyahi Karayipli   

  Beyaz ve Siyahi Afrikalı                     

  Beyaz ve Asyalı

  Diğer melez /çoklu etnik köken lütfen aşağıya yazın:

      

Asyalı / Asyalı İngiliz

  Hintli Pakistanlı 

  Bangladeşli Çinli

  Diğer Asyalı / Asalı İngiliz kökenli, lütfen aşağıya yazı:

      

Diğer etnik grup

   Arap    Diğer etnik grup, lütfen yazın: 



5.   Doğuştan cinsiyet tanımınız …

 Lütfen bir seçenek işaretleyin

   Erkek    Kadın    İnterseks   Söylemeyi tercih etmem

6.  Düşüncenize göre aşağıdakilerden hangisinin sizi en iyi şekilde tanımlar?

 Lütfen bir seçenek işaretleyin

   Erkek    Kadın    Diğer lütfen belirtin: 

7.  Dininiz nedir? 

 Bu soruya cevap vermek zorunlu değil. Lütfen uygun seçeneği işaretleyin:: 

  Dinsiz

  Budist

  Hıristiyan (Anglosakson Kilisesi, Katolik, Protestan  

       ve diğer Hıristiyan mezhepler dahil)

  Hindu

  Musevi

  Islam

  Sih

   Başka bir din, lütfen aşağıya belirtin:

 

8.  Aşağıdaki betimlemelerden hangisinin sizi en iyi şekilde tanımladığını düşünüyorsunuz? 

   Karşı cinse ilgi duyan   Eşcinsel ya da lezbiyen        Biseksüel      Diğer         Söylemeyi tercih etmem

9.  Hamilelik ve Annelik?  Lütfen bir kutu işaretleyin

 Hamile misiniz?     Evet       Hayır   Söylememeyi tercih ederim 

 Geçtiğimiz 12 ay içinde bebeğiniz oldu mu?       Evet      Hayır   Söylememeyi tercih ederim 

10.  Yasal evlilik ya da birlikte yaşama durumunuz nedir? Lütfen bir seçeneği işaretleyin 

   Hiç evlenmedim ve hiç birlikte yaşama kaydı yaptırmadım

   Evli ya da birlikte yaşıyor

   Dul ya da birlikte yaşarken hayatta kalan

   Boğanmış ya da birlikte yaşaması yasal olarak sona ermiş             

   Ayrılmış ancak yasal olarak halen evli ya da birlikte yaşıyor görünüyor  

11.  Sığınmacı mısınız /Mülteci misiniz ya da sığınma talebinde mi bulundunuz? 

     Sığınmacı       Sığınma talebinde bulundum  

 Eğer sığınmacıysanız ya da talepte bulunduysanız hangi ülkenden geldiniz?   

12.  En iyi konuştuğunuz dil hangisi? 

     İngilizce  

     (İngiliz İşaret Dili de dahil) Eğer başka bir dil ise lütfen belirtin: 

Bu formu doldurup geri gönderdiğiniz için teşekkür ederiz.

Lütfen doldurduğunuz formu en geç 22 Ocak 2017 tarihine kadar ücretsiz posta ile 
geri gönderin:
Communications
6th Floor River Park House
225 High Road
N22 8HQ
Lütfen: Freepost RLXS-XZGT-UGRJ


