
TC LHIN Hospitals Demographic Questions – Tamil (visible) 

We Ask Because We Care - அக்கறை இருப்பதால் ககட்கிகைாம்  

நாங்கள் யாருக்கு கேறை சேய்கிகைாம் என்பறதயும் எங்கள் கநாயாளிகள் எத்தறகய ேிைப்புத் கதறைகள் 

இருக்கின்ைன என்பறதயும் கண்டைிைதற்காக, கநாயாளிகள் நாங்கள் ேமூகம் சார்ந்த தகைல்கறள 

கேகாிக்கிகைாம்.  கநாயாளிகள் அனுபைங்கள் மற்றும் ைிறளவுகறளப் புாிந்துசகாள்ள நாங்கள் இந்த தகைறை 

உபகயாகிப்கபாம்.  

எல்ைாக் ககள்ைிகளுக்கும் நான் பதிைளிக்க கைண்டுமா? 

இல்றை.  ககள்ைிகளுக்கு ைிரும்பினால் பதிைளிக்கைாம்.  எந்த ஒரு ககள்ைிக்கும் அல்ைது எல்ைாக் 

ககள்ைிகளுக்கும் ‘பதிைளிக்க ைிருப்பமில்றை’  என்பறத நீங்கள் சதாிவுசேய்யைாம்.  இது உங்களுக்கு 

ைழங்கப்படும் பராமாிப்றபப் பாதிக்காது.  

இந்தத் தகைறை யார் பார்றையிடுைர்?  

இந்த தகைறை உங்கள் உடல்நை பராமாிப்புக் குழுைால் மட்டுகம பார்றையிட முடியும்.  

ஆய்வுகளுக்காக உபகயாகிக்கப்படுமானால், இந்தத் தகைல் ஏறனய அறனத்து கநாயாளிகள் தரவுககளாடும் 

இறைக்கப்படும்;  கநாயாளிகள் எைறரயுகம யாரும் அறடயாளம் காை முடியாது.  

 

1. உங்களுக்கு உடல்நைப் பராமாிப்பு ைழங்குபைருடன் எந்த சமாழியில் கபசுைது அதிக சேளகாியமானது? 

ஒன்ைில் மட்டும் குைியிடவும். 

 1. அம்ஹாிக்   9.  ஆங்கிைம்  17. சகாாியன்  25. சோமாலி  33. உருது 

 2. அரபிக்  10. ஃபார்ேி  18. கநபாலி  26. ஸ்பானிஷ்  34. ைியட்னாமீஸ் 

 3. ஏஎஸ்எல் [ASL]  11. பிசரஞ்ச்  19. கபாலிஷ்  27. டகாகைாக்  35. கைறு 

(தயவுசேய்து 

குைிப்பிட்டுக் 

கூறவும்): 

 4. சபங்காலி  12. க்ாீக்  20. கபாத்துகீஸ்  28. தமிழ் 

 5. றேனீஸ் 

(கன்சடானீஸ்) 

 13. ஹிந்தி  21. பஞ்ோபி  29. டிக்ாின்யா 

 6. றேனீஸ் 

(மான்டாீன்) 

 14. ஹங்ககாியன்  22. ரஷ்யன்  30. துருக்கி  88. பதிைளிக்க 

ைிருப்பமில்றை 

 7. சேக்  15. இத்தாலியன்  23. சேர்பியன்  31. ட்வீ 

 8. டாாி  16. ககரன்  24. ஸ்கைாைாக்  32. உக்கரனியன்  99. சதாியாது 

 

2. நீங்கள் கனடாைில் பிைந்தைரா?    1. ஆம்   2. இல்றை   88. பதிைளிக்க ைிருப்பமில்றை   99. சதாியாது 

இல்றை என்ைால், எந்த ைருடத்தில் நீங்கள் கனடாவுக்கு ைந்தீர்கள்?  _____________________ 
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3. பின்ைருைனைற்ைில் எது உங்கள் இனம் அல்ைது இனக் குழுறை ோியாக ைிபாிக்கிைது?  ஒன்ைில் மட்டும் 

குைியிடவும்.   

 1. கிழக்கு ஆேியர் (உதாரைம்: றேனீஸ், ஜப்பனீஸ், 

சகாாியன்)  

 11. ைத்தீன் அசமாிக்கர் (உதாரைம்:  

ஆர்ஜன்டீனியர், ேிலிறயச் கேர்ந்தைர், ேல்ைகடானர்) 

 2. சதற்கு ஆேியர் (உதாரைம்: இந்தியர், 

பாகிஸ்தானியர், இைங்றகயர்) 

 12. சமட்டிஸ் 

 3. சதன்கிழக்கு ஆேியர் (உதாரைம்: மகைேியர், 

பிலிப்பீகனா, ைியட்னமீஸ்) 

 13. மத்திய கிழக்கு நாட்டைர் (உதாரைம்: எகிப்தியர், 

ஈரானியர், சைபனானியர்) 

 4. கருப்பு-ஆப்பிாிக்கர் (உதாரைம்: கயானியர், 

சகன்யர், கோமாலியர்) 

 14. சைள்றள ஐகராப்பியர் (உதாரைம்: ஆங்கிைம், 

இத்தாலியர், கபாத்துக்ககயர், ரஷ்யாறைச் கேர்ந்தைர்) 

 5. கருப்பு-காீபியன் (உதாரைம்: பார்கபடியன், 

ஜகமய்க்கன்) 

 15. சைள்றள ைட அசமாிக்கர் (உதாரைம்: 

ககனடியர், அசமாிக்கர்) 

 6. கருப்பு- ைட அசமாிக்கர் (உதாரைம்: ககனடியர், 

அசமாிக்கர்) 

 16. கைப்புப் பிைப்புாிறமயுள்களார் (உதாரைம்: 

கருப்பு ஆபிாிக்கர் மற்றும் சைள்றள ைட 

அசமாிக்கர்)   தயவுசேய்து குைிப்பிட்டுக் கூறவும்:  

______________________ 

 7. ஆரம்ப குடியினர் (ஃபர்ஸ்ட் கநஷன்ஸ்)  

 8. காீபியன் இந்தியர் (உதாரைம்: இந்திய 

பூர்வீகத்றதக் சகாண்ட கயானியர்)  

 17. கைறு: தயவுசேய்து குைிப்பிட்டுக் 

கூறவும்:__________________ 

 9. பூர்வீகர்/ பழங்குடியினர் - கைசைங்கும் 

உட்படுத்தப்படாதவர் 

 88. பதிைளிக்க ைிருப்பமில்றை  

 10. இனுைிட்   99. சதாியாது 

 

4. உங்களுக்கு பின்ைருைனைற்ைில் ஏதாைது இருக்கின்ைதா?  சபாருந்துகின்ை அறனத்திலும் குைியிடவும்  

 1. நீண்டகால கநாய்  9.எதுவும் இல்றை 

 2. ைளர்ச்ேிக் குறைபாடு   88. பதிைளிக்க ைிருப்பமில்றை 

 3. கபாறதப் பபாருள் அல்ைது மதுவில் தங்கும் நிறை   99. சதாியாது 

 4. கற்ைல் ாீதியான வலுவீனம்  

 5. மன கநாய்  

 6. உடல் ாீதியான வலுவீனம்  

 7. புைன் ோர்ந்த குறைபாடு (அதாைது சேைிப்புைன் 

அல்ைது பார்றை இழப்பு) 
 

 8. கைறு (தயவுசேய்து குைிப்பிட்டுக் கூறவும்): 

____________________ 
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5. உங்கள் பாலினம் என்ன?  ஒன்ைில் மட்டும் குைியிடவும். 

 1. சபண்  6. கைறு (தயவுசேய்து குைிப்பிடவும்): _____________ 

 2. இரு பால் உடலினர் (இன்டர்சேக்ஸ்)  88. பதிைளிக்க ைிருப்பமில்றை 

 3. ஆண்  99. சதாியாது 

 4. சபண் ஆைாக அடடயாளம் பகாள்பவர்  [Trans- 

Female to Male] 
 

 5. ஆண் சபண்ைாக அடடயாளம் பகாள்பவர் [Trans- 

Male to Female] 
 

 

6. உங்கள் பாலுைவு ஈர்ப்பு என்ன?  ஒன்ைில் மட்டும் குைியிடவும். 

 1.  இருபால் பாலுறவினர் [Bisexual]  7. கைறு (தயவுசேய்து குைிப்பிடவும்): ____________ 

 2. ஆண் ஒருபால் பாலுறவினர் [Gay]  88. பதிைளிக்க ைிருப்பமில்றை 

 3. எதிர்ப் பால் பாலுைவினர் [Heterosexual]  99. சதாியாது 

 4. சபண் ஒருபால் பாலுறவினர் [Lesbian]  

 5. குயீர் [Queer] (வினனாத பாலுறவுச் சார்பினர்)  

 6. டூ-ஸ்பிாிட் [Two-Spirit]  (சுனதசிய மக்களுக்குாிய 

ஒரு பதம்) 
 

 

7. ைாி கழிக்கப்படுைதற்கு முன்னான உங்கள் கடந்த ைருட சமாத்த குடும்ப ைருமானம் எவ்ைளவு? ஒன்ைில் மட்டும் 

குைியிடவும். 

 1. $0 - $29,999  88. பதிைளிக்க ைிருப்பமில்றை 

 2. $30,000 – $59,999  99. சதாியாது 

 3. $60,000 – $89,999    

 4. $90,000 – $119,999    

 5. $120,000 – $149,999  

 6. $150,000 அல்ைது அதற்கும் அதிகம்  

 

8. இந்த ைருமானம் எத்தறன நபர்களுக்கானது ?   

                       நபர்(கள்)                 88. பதிைளிக்க ைிருப்பமில்றை              99. சதாியாது 

 


