
Ոչ ավանդական ծառայությունների ուսումնասիրություն (Բուժման ընթացքում և ավարտի ժամանակ) 

Հաճախորդի ID: ____________________   Հաճախորդի անունը: _________________________________________ 

Այսօրվա ամսաթիվը: _____/_____/_____ 

Մենք կցանկանայինք ավելին իմանալ ձեր փորձի մասին ոչ ավանդական ծառայություններից, որոնցից 

օգտվում եք Արմիունիթի (Armunity) ծրագրի միջոցով Դիդի Հիրշում (at Didi Hirsch MHS): Ձեր ներդրումը կօգնի 

մեզ ավելի լավ հասկանալ ձեր փորձարութիւնը և կատարելագործել մեր մատուցած ծառայությունները: Ոչ 

ավանդական Ծառայությունները, ծառայություններ են որոնք, Դիդի Հիրշը ձեզ կապեց համայնքի մէջ: Այս 

ծառայությունները պարտադիր չեն ձեր հոգեբանական բուժման համար, բայց դեռևս օգնում են ձեզ աջակցելու 

ձեր վերականգնման, համայնքին մէջ լինելու և կայունության կառուցման ճանապարհին: Ոչ ավանդական 

ծառայությունների օրինակներ են պարային խմբերը, արվեստի խմբերը, համայնքի սոցիալական ակումբները, 

մարզանքի գործունեությունը, կրթական դասընթացները, օժանդակ խմբերը և այլն: 

Ո՞ր ոչ ավանդական ծառայություններն եք մասնակցել, Արմիունիթի ծրագրի միջոցով: Ստուգեք բոլորը, որոնց  

մէջ մասնակցած էք: 

□ Արմիունիթի Պարի խումբ □ Արմիունիթի Արվեստի խումբ 

□ 
Արմիունիթի Անդեղ ծառայություններ 

(Chiropractic)  □ 
Ոչ մէկը, ես ոչ մէկին չեմ մասնակցել «Արմիունիթի» - ի 

միջոցով 

Ո՞ր ոչ ավանդական ծառայություններն եք մասնակցել ծրագրից դուրս: Նշեք այն ամենը, ինչ դուք մասնակցել եք: 

□ Ոչ մէկը, ես ոչ մէկին չեմ մասնակցել □ Հավատի վրա հիմնված գործունեություն կամ 

կրոնական խմբեր 

□ 
Մարզանքի գործունեությունը (օրինակ ՝ 

վազք, քայլում, քայլարշավ, լող, պար և այլն) □ 
Մասնագիտական դասընթացներ / Աշխատանքային 

կրթություն 

□ Արվեստի խումբ  □ Աջակցության խմբեր 

□ 
Համայնքային սոցիալական / խմբակներում 

(օրինակ, գրքերի ակումբներ, երաժշտական 

ակումբներ, խոհանոցային, հիւսքի, եւ այլն) 
□ 

Անդեղ (Chiropractic) ծառայություններ, 

ասեղնաբուժություն, ճնշում (acupressure) կամ 

մարձանքի թերապիա 

□ 
Կրթական դասընթացներ (օր. ՝Անգլերէնի 

(ESL) դասեր, համակարգչային 

դասընթացներ, GED դասեր և այլն) 
□ Մտախոհութեան (Meditation) դասեր 

□ Այլ ծառայություններ - Եթե այլ, խնդրում ենք թվարկել բոլոր այն ծառայությունները, որոնց մասնակցել եք. 

 

 
 



Ոչ ավանդական ծառայությունների ուսումնասիրություն (Բուժման ընթացքում և ավարտի ժամանակ) 

 
 
 
 

 

Հաճախորդի ID: __________________   Հաճախորդի անունը: ______________________________________ 

 

Այսօրվա ամսաթիվը: _____/_____/_____ 

 

      

Ընդհանուր առմամբ, որքանո՞վ եք գոհ ոչ 

ավանդական ծառայություններից, որոնց 

մասնակցել եք: 

Շատ դժգոհ Դժգոհ Չեզոք Գոհ  Շատ գոհ 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

      

Որպես ոչ ավանդական ծառայությունների 

անմիջական արդյունք, որին ես մասնակցեցի 

Արմիունիթի ծրագրի միջոցով…: 

Բնաւ չեմ 

համաձայնիր 

Չեմ 

համաձայնիր 
Չեզոք 

Համաձայն 

եմ 

Շատ 

համաձայն 

եմ 

 Ես ավելի ֆիզիկապես աշխոյժ եմ: ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 Ես ավելի շատ ուժ (energy) ունեմ: ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
Ես ինձ ավելի քիչ եմ մտահոգ / 

անհանգիստ զգում: 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 Ես ինձ ավելի լավ եմ զգում: ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
Ես հանդիպել եմ նոր մարդկանց կամ նոր 

ընկերներ եմ ունեցել: 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
Ես ինձ ավելի շատ կապված եմ զգում իմ 

համայնքի հետ: 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ոչ ավանդական ծառայությունները իմ բուժման 

կարևոր մասն են եղել: 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Խնդրում ենք բացատրել, թե ինչն է ձեզ դուր եկել կամ դուր չի եկել, ոչ ավանդական ծառայություններից, որին 

մասնակցել եք: 
 

   

   

Ի՞նչ այլ ոչ ավանդական ծառայություններ կցանկանայիք առաջարկվել Արմիւնիթի ծրագրի միջոցով: 

   

   
 

 


