ﭘﺭﺳﺷﻧﺎﻣﻪء ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﮐﻳﮑﺱ KEKS
ﺳﻼﻡ!
ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﺷﻣﺎ ﺟﺯﻭ ﮐﻳﮑﺱ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ـ ﻳﮏ ﺷﺑﮑﻪ ﺍی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻫﻣﺩﮔﺭ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ ﺗﺎ ﺍﻳﻥ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺗﺭ
ﺑﺳﺎﺯﻳﻡ؛ ﺑﺩﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ،ﺍﻳﻧﮏ ﺍﻳﻥ ﭘﺭﺳﺷﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ .ﺳﺎﻝ ﮔﺫﺷﺗﻪ ،ﺍﻓﺯﻭﻥ ﺑﺭ  ٦٠٠٠ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ ﺍﺯ  ١٦٠ﻣﺭﮐﺯ
ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ،ﭼﻧﻳﻥ ﭘﺭﺳﺷﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻧﺩ!
ﭘﺎﺳﺧﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﮔﻣﻧﺎﻡ ﻣﻳﻧﻭﻳﺳﻳﺩ .ﻫﻳﭻ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺑﻳﻧﺩ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻭﺍﻻﺕ ،ﭼﮕﻭﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺩ .ﺳﭘﺱ
ﻧﺗﺎﻳﺞ ﺁﻥ ،ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﺭﺍی ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﺧﻭﺩ ﺷﺎﻥ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻳﺷﻭﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮔﺎﻩ ،ﻣﺎ ﻭ ﺷﻣﺎ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻣﺩﮔﺭ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﻳﻡ ﺗﺎ ﺁﻧﺭﺍ ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺯ ﺣﺎﻻ ﺑﺳﺎﺯﻳﻡ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻡ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺭﺍی ﺷﻣﺎ ﺩﺷﻭﺍﺭ ﺑﺎﺷﺩ ﺯﻳﺭﺍ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺷﺎﻳﺩ ﮔﻣﺎﻥ ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﺳﺋﻠﻪ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ
ﻭﻗﺕ ﻭﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ .ﺍﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﻭﺷﺵ ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺁﻧﭼﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺩ "ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ" ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺩﻫﻳﺩ.
ﺑﺭﺍی ﺷﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﻧﻳﺯ ﻓﺭﺍﻫﻡ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﺗﺑﺻﺭﻩء ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﭘﺭﺳﺷﻧﺎﻣﻪ ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﺷﻣﺎ ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﺑﻧﻭﻳﺳﻳﺩ.
ﺩﺭ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻥ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻫﻡ ﻓﮑﺭ ﮐﻧﻳﺩ:
• ﭘﺭﺳﺷﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺕ ﺑﺧﻭﺍﻧﻳﺩ.
• ﻫﺭﮔﺎﻩ ﺷﻣﺎ ﻣﻁﻣﻳﻥ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻳﺩ ،ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺳﻭﺍﻝ ﮐﻧﻳﺩ!
• ﺍﮔﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻳﮏ ﭘﺭﺳﺵ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺭﻳﺩ ،ﺟﻭﺍﺏ ﺑﺩﻫﻳﺩ ﮐﻪ "ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ".
• ﺁﻧﭼﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻳﺩ ،ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺑﺩﻫﻳﺩ.
ﺗﻭﺟﻪ!
ﺷﻣﺎﺭ ﺍﻳﻥ ﭘﺭﺳﺷﻬﺎ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺍﻧﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺍﻳﻧﺭﺍ ﻣﻳﺩﺍﻧﻳﻡ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻬﻡ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﻫﻣﻪء ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺩﻫﻳﺩ.
ﺍﺯ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺷﻣﺎ ﻭﻗﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺻﺭﻑ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﭘﺭﺳﺷﻧﺎﻣﻪ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﺩ ،ﺳﭘﺎﺳﮕﺯﺍﺭی ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ.
ﺑﺎ ﺍﺣﺗﺭﺍﻣﺎﺕ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻪ،
ﮐﻳﮑﺱ

1

?1. Ungefär hur ofta brukar du besöka din mötesplats en vanlig vecka

 .٢ﻣﻌﻣﻭﻻً ﭼﻧﺩ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻫﻔﺗﻪء ﻣﻌﻣﻭﻟﯽ ،ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ )(OBS efter skoltid, inte under rasttid.
ﺧﻭﻳﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻳﮑﻧﻳﺩ؟ )ﺗﻭﺟﻪ! ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺳﻭﺍﻝ ،ﺩﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﭘﺱ ﺍﺯ ﻣﮑﺗﺏ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ،ﻧﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﮓ ﺗﻔﺭﻳﺢ(
 ٣ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ
 ٢ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ
 ١ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ
ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﺑﻪ ﻧﺩﺭﺕ

3 dagar i veckan
2 dagar i veckan
1 dag i veckan
Mer sällan

 ٧ Oﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ
 ۶ Oﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ
 ۵ Oﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ
 ۴ Oﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ

7 dagar i veckan
6 dagar i veckan
5 dagar i veckan
4 dagar i veckan

O
O
O
O

Ditt svar skall gälla efter skoltid (om du svarar på det) ELLER rastöppet (om du svarar på
)det
– INTE sammanlagt. Om du besöker mötesplatsen olika många gånger olika veckor så svara
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ )ﺍﮔﺭ ﮐﻪ ﺟﻭﺍﺏ ﺑﺩﻫﻳﺩ( ﭘﺱ ﺍﺯ ﻭﻗﺕ ﻣﮑﺗﺏ ﺑﺎﺷﺩ .ﻳﺎ )ﺍﮔﺭ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺍﻳﻧﺭﺍ hur ofta du är där i genomsnitt.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺩﻫﻳﺩ( ﺩﺭ ﻭﻗﺕ ﺗﻔﺭﻳﺢ؛ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻣﻪ ﺟﻣﻌﺎً .ﺍﮔﺭ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺑﻪ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﺧﻭﻳﺵ ﻣﻳﺭﻭﻳﺩ،
ﺁﻧﮕﻪ ،ﺣﺩ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﺁﻧﺭﺍ ﺑﻧﻭﻳﺳﻳﺩ.

Här kommer sex frågor om hur det är på din
mötesplats
ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ،ﺷﺵ ﺗﺎ ﺳﻭﺍﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩءﭼﮕﻭﻧﮕﯽ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﺷﻣﺎ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﺳﺕ

1. Där stoppar personalen den som försöker göra det
otrevligt för andra.

 .١ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ،ﺟﻠﻭ ﮐﺳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﺎﺧﻭﺷﺎﻳﻧﺩی ﺭﺍ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﻣﻳﮑﻧﺩ ﻣﻳﮕﻳﺭﻧﺩ.
ﮐﻣﺗﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ  O Stämmer sällanﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer alltid
ﻫﺭﮔﺯ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ  O Stämmer aldrigﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer oftast
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ  O Vet ejﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer ibland
Personalen ska stoppa personer som är otrevliga eller bråkar. Är det inga som brukar vara
otrevliga eller bråka kan det vara svårt att veta hur personalen skulle göra – då får du
antingen svara som du tror de skulle göra eller ”vet ej” .
ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺟﻠﻭ ﺁﻧﻬﺎﺋﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺩ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻳﺎ ﺟﻧﮓ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﮕﻳﺭﻧﺩ .ﻓﺭﺿﺎ ً ﺍﮔﺭ ﮐﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﺑﺩﺍﺧﻼﻗﯽ ﻳﺎ ﺟﻧﮓ ﺑﮑﻧﺩ ،ﺩﺍﻧﺳﺗﻥ ﺍﻳﻥ
ﻣﺳﺋﻠﻪ ﻣﺷﮑﻝ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﭼﮑﺎﺭ ﺑﮑﻧﻧﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺻﻭﺭﺕ ،ﺷﻣﺎ ﺧﻭﺩ ﺗﺎﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺩﻫﻳﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﺷﻣﺎ ،ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﭼﯽ ﺑﺎﻳﺩ
ﺑﮑﻧﻧﺩ ،ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺩ ﻫﻡ ﺑﮕﻭﻳﻳﺩ ﮐﻪ "ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ".

 .٢ﺩﺭ ﺁﻧﺟﺎ.ﻣﻥ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻣﻳﮑﻧﻡ2. Där känner jag mig trygg .

ﮐﻣﺗﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ  O Stämmer sällanﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer alltid
ﻫﺭﮔﺯ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ O Stämmer aldrigﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer oftast
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ O Vet ej .ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer ibland
Trygg betyder att du inte känner dig orolig för att det skall hända något som får dig att bli
ﺍﻣﻧﻳﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺳﺋﻠﻪ ﺍی ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﮕﺭﺍﻧﯽ ledsen/må dåligt på din mötesplats.
ﻧﻣﻳﮑﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺕ ﺑﺷﻭﻳﺩ ﻳﺎ ﺣﺎﻝ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﺷﻣﺎ ﺧﺭﺍﺏ ﺷﻭﺩ.

 .٣ﺩﺭ ﺁﻧﺟﺎ ،ﻓﺿﺎ ﺧﻭﺏ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ3. Där är stämningen god..

ﮐﻣﺗﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer sällanﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer alltid
ﻫﺭﮔﺯ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ  O Stämmer aldrigﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕO Stämmer oftast
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ  O Vet ejﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer ibland
2

God stämning betyder att alla som brukar vara på din mötesplats är trevliga mot varandra, att
man inte behöver oroa sig för att någon är otrevlig. Det betyder att det inte finns olika
grupper som bråkar med varandra på mötesplatsen utan att alla kan samsas.
 ﻧﻳﺎﺯی ﻧﻳﺳﺕ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ،ﻓﺿﺎی ﺧﻭﺏ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ﮐﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻣﻭﻻً ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﻫﻣﺩﮔﺭ ﺧﻭﺵ ﺧﻠﻖ ﻫﺳﺗﻧﺩ
 ﺍﻟﺑﺗﻪ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺳﺧﻥ ﺍﻳﻥ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﮔﺭﻭﻩ.ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺑﺩﺧﻠﻘﯽ ﻳﮏ ﻧﻔﺭ ﺑﺎ ﺷﺧﺹ ﺩﻳﮕﺭی ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﮕﺭﺍﻧﯽ ﮐﻧﺩ
. ﻫﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻡ ﮐﻧﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﻧﺩ،ﺑﻧﺩﻳﻬﺎی ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻣﺩﮔﺭ ﺟﻧﮓ ﮐﻧﻧﺩ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺭﻋﮑﺱ

4. Där känns det som att jag är med i en gemenskap.
. ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﮐﻪ ﻣﻥ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﺿﺎی ﺍﻳﻥ ﺟﻣﺎﻋﺕ ﻣﻳﺑﺎﺷﻡ.۴

O Stämmer alltid
O Stämmer sällan ﮐﻣﺗﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ
O Stämmer oftast
O Stämmer aldrigﻫﺭﮔﺯ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ
O Stämmer ibland  ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕO Vet ej ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ
Att känna gemenskap innebär att känna att man hör ihop med andra, att man inte känner sig
utanför eller ensam och inte har någon att vara med.
 ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﻧﺯﻭﺍ ﺑﻭﺩﻥ ﻳﺎ ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ ﺭﺍ،ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻭﺟﻬﻪ ﻣﺷﺗﺭک ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺭ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﻳﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ
.ﻧﻣﻳﮑﻧﺩ ﻭ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﻣﻳﮑﻧﺩ ﺍﻭ ﮐﺳﯽ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭی ﺑﺎﺷﺩ

5. Där känner jag att jag kan vara mig själv.
. ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺣﺱ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﮐﻪ ﻣﻥ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻡ ﺷﺧﺹ ﺧﻭﺩﻡ ﺑﺎﺷﻡ.۵

O Stämmer alltid
O Stämmer sällan ﮐﻣﺗﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ
O Stämmer oftast
O Stämmer aldrigﻫﺭﮔﺯ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ
O Stämmer ibland  ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕO Vet ej ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ
Att vara sig själv betyder att man inte känner att man behöver vara på ett annat sätt eller
tycka andra saker än man gör när man är för sig själv. Det betyder också att man känner sig
respekterad för den man är oavsett ålder, kön, bakgrund, sexuell läggning eller t ex
funktionsnedsättning
ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻧﻔﺭ ﺷﺧﺹ ﺧﻭﺩﺵ ﺑﺎﺷﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻓﮑﺭ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﮔﻭﻧﻪ ی ﺩﻳﮕﺭی ﺑﺎﺷﺩ ﻳﺎ ﻁﻭﺭ ﺩﻳﮕﺭی
 ﺗﻣﺎﻳﻝ، ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﺟﻧﺱ،ﺷﺧﺹ ﺧﻭﺩ ﺑﻭﺩﻥ ﻧﻳﺯ ﻳﻌﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻓﮑﺭ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺩﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻅﺭﺩﺍﺷﺕ ﺳﻥ.ﻓﮑﺭ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﺧﻭﺍﺳﺕ ﺧﻭﺩﺵ ﻧﺑﺎﺷﺩ
ﺟﻧﺳﯽ ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻭﻟﻳﺕ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ

6. Där gäller samma regler oavsett vilken personal som är på plats.

. ﻣﻘﺭﺭﺍﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﮐﺩﺍﻡ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻧﺟﺎ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﻳﮏ ﭼﻳﺯ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ.۶
O Stämmer alltid  ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕO Stämmer sällanﮐﻣﺗﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ
O Stämmer oftast ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕO Stämmer aldrig ﻫﺭﮔﺯ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ
O Stämmer ibland  ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕO Vet ej ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ
Det betyder att mötesplatsen har tydliga regler och gör på samma sätt om någon bryter mot
dem - att det inte spelar någon roll vem det är som jobbar just den dagen.
ﺍﻳﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻘﺭﺭﺍﺕ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﺷﻣﺎ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻫﻣﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﺭﺍ ﻧﻘﺽ ﻣﻳﮑﻧﺩ ﻳﮑﺳﺎﻥ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﻓﺭﻗﯽ
.ﻫﻡ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﭼﯽ ﮐﺳﯽ ﺩﺭ ﺁﻧﺟﺎ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﺩ
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Här kommer fem frågor om mötesplatsens lokaler, öppettider och
utbud
ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ﺳﻭﺍﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩء ﺳﺎﻟﻭﻧﻬﺎ،ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﺯ ﺑﻭﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻋﺭﺿﻪ ﻧﻣﻭﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ.

1. På min mötesplats kan man ägna sig åt olika aktiviteter utan att störa
varandra.

 .١ﺩﺭ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﻣﻥ ،ﻣﺎ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺳﺭﮔﺭﻣﻳﻬﺎی ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ ﺷﻭﻳﻡ ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺭﺍی ﻳﮏ ﺩﻳﮕﺭ ﻣﺯﺍﺣﻣﺕ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﮐﻧﻳﻡ.
ﮐﻣﺗﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer sällanﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer alltid
ﻫﺭﮔﺯ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ  O Stämmer aldrigﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕO Stämmer oftast
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ  O Vet ejﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer ibland
Det betyder att det finns utrymme och möjlighet att göra olika saker samtidigt utan att störa
varandra.
ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﻫﻡ ﻓﺿﺎ ﻭ ﻫﻡ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺍﻳﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻣﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﮑﻧﻳﻡ ﺑﯽ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻫﻣﺩﮔﺭ
ﺭﺍ ﻣﺯﺍﺣﻣﺕ ﻧﻣﺎﻳﻳﻡ.

2. På min mötesplats är det bra inredning. (Möbler, affischer, med mera.).

 .٢ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﻣﻥ ﻣﺛ ْ
ﻼ ﻣﻳﺯﻫﺎ ﻭ ﭼﻭﮐﻳﻬﺎی ﺁﻥ ﺩﺭﺳﺕ ﻣﻳﺑﺎﺷﻧﺩ.

ﮐﻣﺗﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer sällanﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer alltid
ﻫﺭﮔﺯ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ  O Stämmer aldrigﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer oftast
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ  O Vet ejﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer ibland
Bra inredning betyder att stolar, soffor, lampor, bord och liknande fungerar och är bra.
ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺧﻭﺏ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﭼﻭﮐﻳﻬﺎ ،ﮐﻭچ ﻫﺎ ،ﻣﻳﺯﻫﺎ ،ﭼﺭﺍﻏﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻳﺑﺎﺷﻧﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺕ ﺍﻧﺩ.

3. På min mötesplats finns det fungerande utrustning/material. (Biljardköer,

datorer, spel, skivor, med mera.).
 .٣ﻭﺳﺎﻳﻝ ﻭ ﻣﻭﺍﺩ ﮐﺎﺭﮐﺭﺩﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺻﻔﻭﻑ ﺑﻳﻠﻳﺎﺭﺩ ،ﮐﻣﭘﻳﻭﺗﺭﻫﺎ ،ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﮐﻣﭘﻳﻭﺗﺭی ،ﺳﯽ ﺩی ﻫﺎ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﻣﻥ
ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ.

ﮐﻣﺗﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer sällanﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer alltid
ﻫﺭﮔﺯ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ  O Stämmer aldrigﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕO Stämmer oftast
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ  O Vet ejﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer ibland
Det betyder att t ex musikutrustning, sportmaterial, pysselmaterial med mera inte är trasigt
ﺍﻳﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﺛﻼً ﻭﺳﺎﻳﻝ ﻣﻭﺳﻳﻘﯽ ،ﻟﻭﺍﺯﻡ ﻭﺭﺯﺷﯽ ،ﻣﻭﺍﺩ och/eller väldigt slitet eller inte fungerar.
ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺩﺳﺗﯽ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ ﺧﺭﺍﺏ ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ.

4. På min mötesplats är det öppet de tider då jag helst vill besöka den.
 .۴ﺩﺭ ﻭﻗﺗﻬﺎﺋﻳﮑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﻣﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ،ﻣﻥ ﺑﺎ ﮐﻣﺎﻝ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺁﻧﺟﺎ ﺑﺭﻭﻡ.
ﮐﻣﺗﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer sällanﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer alltid
ﻫﺭﮔﺯ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ  O Stämmer aldrigﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕO Stämmer oftast
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ  O Vet ejﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer ibland
Vi vill veta om mötesplatsen anpassar sina tider efter ungdomarnas behov och önskemål.
ﻣﺎ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ،ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﺯ ﺑﻭﺩﻥ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺿﺭﻭﺭﺕ ﻭ ﺧﻭﺍﻫﺵ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺭﻋﺎﻳﺕ ﻣﻳﮑﻧﺩ.
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5. På min mötesplats finns det saker att göra som jag tycker det är kul att delta
i.

 .۵ﺩﺭ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﻣﻥ ،ﭼﻳﺯﻫﺎﺋﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﺷﺭﮐﺕ ﻧﻣﻭﺩﻥ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﻟﺏ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ.

ﮐﻣﺗﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer sällanﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer alltid
ﻫﺭﮔﺯ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ  O Stämmer aldrigﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕO Stämmer oftast
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ  O Vet ejﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer ibland
Med ”saker som det är kul att delta i” menas om det brukar finns något du tycker roligt göra.
Naturligtvis skall man kunna sitta och ”hänga”, men det är bra om man också kan välja att
delta i eller ordna någon aktivitet.
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ " ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ" ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﻥ ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﻬﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻳﮏ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺭﺍ .ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻫﺪ.

Här kommer fyra frågor om hur du upplever personalens sätt att vara
mot dig
ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﭘﺭﺳﺵ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩء ﺑﺭﺩﺍﺷﺕ ﺷﻣﺎ ﺍﺯ ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ ﻁﺭﺯ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ.

1. Personalen tycker det är positivt att JAG kommer.

 .١ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺧﻭﺏ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺁﻧﺟﺎ ﻣﻳﺭﻭﻡ.

ﮐﻣﺗﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer sällanﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer alltid
ﻫﺭﮔﺯ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ  O Stämmer aldrigﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕO Stämmer oftast
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ  O Vet ejﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer ibland
Vi vill veta om du känner att personalen tycker det är bra och trevligt att just du kommer och
att de visar det för dig.
ﻣﺎ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻣﻳﮑﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺭﻓﺗﻥ ﺷﺧﺹ ﺧﻭﺩ ﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﺟﺎ ﺧﻭﺏ ﻭ ﺟﺎﻟﺏ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﻳﺯ ﺑﺭﺍی ﺷﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺧﻭﺷﯽ ﺧﻭﺩ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﻳﺩﻫﻧﺩ.

2. Personalen brukar prata med mig om hur jag har det/mår.

 .٢ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻥ ﻣﻌﻣﻭ ْ
ﻻ ﺣﺭﻑ ﻣﻳﺯﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺭ ﻣﻥ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﻣﻳﮕﺫﺭﺩ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﭼﻁﻭﺭ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ.
ﮐﻣﺗﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer sällanﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer alltid
ﻫﺭﮔﺯ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ  O Stämmer aldrigﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕO Stämmer oftast
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ  O Vet ejﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer ibland
Vi vill veta om personalen brukar prata med dig och att du känner att de är intresserade av
hur du har det/mår
ﻣﺎ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﻣﻌﻣﻭﻻً ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑﺕ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﻭﻣﺎﻳﻝ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺩﺍﻧﻧﺩ ﺑﺭ ﺷﻣﺎ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﻣﻳﮕﺫﺭﺩ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺷﻣﺎ
ﭼﻁﻭﺭ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ.

3. Personalen brukar uppmuntra mig att komma med idéer och förslag.

 .٣ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﻣﺭﺍ ﻣﻌﻣﻭﻻً ﺗﺷﻭﻳﻖ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﻧﻅﺭﺍﺕ ﻭ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩﺍﺕ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻡ.
ﮐﻣﺗﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ  O Stämmer sällanﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer alltid
ﻫﺭﮔﺯ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ  O Stämmer aldrigﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer oftast
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ  O Vet ejﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer ibland
Vi vill veta om personalen uppmuntrar dig att komma med idéer och förslag på olika
aktiviteter som man kan göra på mötesplatsen.
ﻣﺎ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺷﻭﻳﻖ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﺭﺍی ﺍﺟﺭﺍی ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎی ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ ﺩﺭ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﺧﻭﻳﺵ
ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻧﻅﺭﺍﺕ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﺩ.
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4. Jag känner förtroende för personalen.

 .۴ﻣﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻡ.
ﮐﻣﺗﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ  O Stämmer sällanﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer alltid
ﻫﺭﮔﺯ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ  O Stämmer aldrigﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer oftast
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ  O Vet ejﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer ibland
Att känna förtroende innebär att du litar på personen, att du känner att personen kommer att
göra sitt bästa för att vara schysst mot dig.
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻴﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺧﺮﺝ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ.

Här kommer fem frågor om delaktighet
ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ،ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ﭘﺭﺳﺵ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩء ﺍﺷﺗﺭﺍک ﻭﺭﺯﻳﺩﻥ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﺳﺕ
De ungdomar som deltar i olika sorters grupper kan också få fylla i vår
särskilda gruppenkät.
ﺁﻥ ﻋﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﻭﻫﻬﺎی ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ ﺍﺷﺗﺭﺍک ﻣﻳﻭﺭﺯﻧﺩ ،ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺭﺳﺷﻧﺎﻣﻪء ﮔﺭﻭﻫﯽ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺩﻫﻧﺩ.

?1. Hur många gruppenkäter har du fyllt i detta år
 .١ﺷﻣﺎ ﭼﻧﺩ ﺗﺎ ﭘﺭﺳﺷﻧﺎﻣﻪء ﮔﺭﻭﻫﯽ ﺭﺍ ﺍﻣﺳﺎﻝ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺭی ﻧﻣﻭﺩﻩ ﺍﻳﺩ؟
ﻫﻳﭻ O Ingen
ﺩﻭ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ O Två – Fyra
ﻳﮏ ﺩﺍﻧﻪ O En
ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ﻳﺎ ﺑﻳﺷﺗﺭ O Fem eller fler
Ungdomar som deltar i olika sorters grupper kan också få fylla i vår särskilda gruppenkät. En
grupp kan t ex vara en tjejgrupp eller filmgrupp som träffas en gång i veckan eller två
ungdomar som arrangerar ett LAN på gården.
ﺁﻥ ﻋﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﻭﻫﻬﺎی ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ ﺍﺷﺗﺭﺍک ﻣﻳﻭﺭﺯﻧﺩ ،ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺭﺳﺷﻧﺎﻣﻪء ﮔﺭﻭﻫﯽ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺩﻫﻧﺩ .ﻳﮑﯽ
ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻫﻬﺎ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﮐﻪ ﮔﺭﻭﻩ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﺩ ﻳﺎ ﻫﻡ ﮔﺭﻭﻩ ﻓﻠﻡ ﮐﻪ ﻫﻔﺗﻪ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﻡ ﺩﻳﺩﺍﺭ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﻳﺎ ﻫﻡ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﮐﻠﺏ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ی ﻻﻥ ﺭﺍ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﻣﻳﺩﻫﻧﺩ.

2. Personalen brukar uppmuntra mig att ta ansvar för aktiviteter.

(Vara med och planera och genomföra).
 .٢ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ،ﻣﻌﻣﻭﻻً ﻣﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺕ ﭘﺫﻳﺭﻓﺗﻥ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ ﺗﺷﻭﻳﻖ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ )ﻳﻌﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺯی ﮐﺭﺩﻥ ﻭ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻧﻣﻭﺩﻥ
ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺍﺷﺗﻥ( .
ﮐﻣﺗﺭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ  O Stämmer sällanﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer alltid
ﻫﺭﮔﺯ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ  O Stämmer aldrigﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer oftast
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ  O Vet ejﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ O Stämmer ibland
Med att ta ansvar för olika aktiviteter menar vi t ex att ordna en turnering en kväll eller att
tillsammans arrangera något större som t ex en festival.
ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺕ ﭘﺫﻳﺭﻓﺗﻥ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎی ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﺛﻼً ﻳﮏ ﺷﺏ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻳﮏ ﺗﻭﺭﻧﻣﻧﺕ ﻳﺎ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺛﻼً ﻳﮏ ﺟﺷﻧﻭﺍﺭﻩ
ﺑﺯﺭﮔﺗﺭ ﺭﺍ ﻓﺭﺍﻫﻡ ﺳﺎﺯﻳﻡ.

3. Jag har varit med på möten och beslutat/bestämt om saker som rör min
mötesplats.

)(Till exempel om aktiviteter, ekonomi, öppettider, regler.
 .٣ﻣﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﭼﻳﺯﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﻭﺭﺩ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﻣﻥ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﻡ ﻳﺎ ﻓﻳﺻﻠﻪ ﻧﻣﻭﺩﻩ ﺍﻡ
ﻣﺛﻼً ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎی ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ ،ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ،ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﺯ ﺑﻭﺩﻥ ﻭ ﻣﻘﺭﺭﺍﺕ(
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ  O Vet ejﻧﺧﻳﺭ  O Nejﺑﻠﻪ O Ja
Ett sådant möte kan t ex vara ett stormöte dit alla på mötesplatsen är välkomna eller ett möte
i ett gårdsråd. Det viktiga är att det är ungdomar, och inte personalen, som bestämt. (Även
)om personalen kan ha varit med och sagt vad de tycker.
ﭼﻧﻳﻥ ﺟﻠﺳﻪ ﺍی ﻣﺛﻼً ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﮐﻪ ﺟﻠﺳﻪ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺎ ﮐﻣﺎﻝ ﻣﻳﻝ ﺑﻪ ﺁﻧﺟﺎ ﺑﻳﺎﻳﻧﺩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺟﻠﺳﻪ ﺷﻭﺭﺍی ﮐﻠﺏ .ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ
ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ ،ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﻧﻪ ﺁﻧﭼﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﻧﺩ) .ﻫﺭ ﭼﻧﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻧﺟﺎ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﻭ ﺁﻧﭼﻪ
ﺭﺍ ﮐﻪ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﻣﻳﮕﻭﻳﻧﺩ(.
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4. Jag har varit med och planerat en eller flera aktiviteter.

)(Till exempel ett läger eller ett arrangemang.
 .۴ﻣﻥ ﺩﺭ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﺧﻭﺩ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺑﺭﺍی ﻳﮏ ﭼﻧﺩ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﺕ
ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻡ) .ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻧﻣﻭﻧﻪ ﻳﮏ ﺍﺭﺩﻭ )ﮐﻣﭘﻳﻧﮓ( ﻳﺎ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻳﮏ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ(.
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ  O Vet ejﻧﺧﻳﺭ  O Nejﺑﻠﻪ O Ja
Vi undrar om du varit med och diskuterat hur ni skall göra, vad saker skall kosta och liknande
för att aktiviteten skall bli som ni tänkt. Naturligtvis kan ni haft hjälp av personal.
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻧﮑﻪ ﭼﮑﺎﺭ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﮑﻧﻳﺩ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﻳﺩ ﻭ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺿﯽ ﭼﻳﺯﻫﺎ ﭼﻘﺩﺭ ﻣﺻﺭﻑ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ
ﻫﻣﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺑﺭﺍی ﺧﺭﺝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎی ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻅﺭ ﺷﻣﺎ.

5. Jag har varit med och tagit ansvar när en eller flera aktiviteter genomförts.
 .۵ﻣﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺭﺍی ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻧﺩ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺕ ﺁﻧﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﻡ.

ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ  O Vet ejﻧﺧﻳﺭ O Nej

ﺑﻠﻪ O Ja

Att ta ansvar betyder att du eller tillsammans med någon kompis haft en uppgift som du/ni
kunnat sköta själva och att resultatet har berott på hur du/ni valt att göra. Du/ni kan t ex ha
skött caféet, varit DJ’s eller varit med och skött en turnering (varit domare, fört protokoll, …).
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﻳﮏ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺍی ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺩ ﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﭼﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ .ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﻣﺜﻼً
ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺩﺭ ﺩی ﺟﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺗﻮﺭﻧﻤﻨﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ )ﺩﺍﻭﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ،
ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻳﺎ (....

Till sist kommer några frågor om dig
ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ،ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
Dessa frågor finns med för att det är viktigt för oss att alla trivs och får ett bra
bemötande oavsett kön, bakgrund, ålder, skolresultat eller eventuell
funktionsnedsättning. Tyvärr är det inte alltid så och därför ställer vi dessa frågor för
att få reda på hur det är på din mötesplats. Om det finns skillnader så vill vi veta det,
så att vi kan göra något åt det! Det är därför vi ställer dessa frågor om dig.
ﺍﻳﻥ ﺳﻭﺍﻻﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺧﺎﻁﺭ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﺳﺋﻠﻪ ﺑﺭﺍی ﻣﻬﻡ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﻫﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺑﺭ ﻫﻣﻪ ﺧﻭﺵ ﺑﮕﺫﺭﺩ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ
ﺩﺭﻧﻅﺭﺩﺍﺷﺕ ﺟﻧﺱ ،ﺳﻭﺍﺑﻖ ،ﻋﻣﺭ ،ﻧﺗﺎﻳﺞ ﻣﮑﺗﺏ ،ﻳﺎ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﻌﻠﻭﻟﻳﺕ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻳﺷﺎﻣﺩ ﺧﻭﺏ ﺻﻭﺭﺕ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﻭﺩ .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺧﺎﻁﺭ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺷﻣﺎ ﻣﻳﭘﺭﺳﻳﻡ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﺷﻣﺎ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ .ﺍﮔﺭ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﺋﯽ
ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ ،ﻣﺎ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﺗﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﮐﺎﺭی ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﺭ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﻳﺩ! ﺩﻟﻳﻝ ﭘﺭﺳﺵ ﻣﺎ ﻫﻡ ﻫﻣﻳﻥ ﺍﺳﺕ.

?1. Kön

ﭘﺳﺭ O Pojke

ﻧﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻡ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺩﻫﻡO Jag vill inte svara.

 .١ﺟﻧﺱ

ﺩﺧﺗﺭ O Flicka

ﭼﻳﺯ ﺩﻳﮕﺭیO Annat

Vi vill veta om vi når ungdomar av olika kön och om alla ungdomar får samma möjligheter
och bemötande på mötesplatsen oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck. Om du känner
dig obekväm med att svara på denna fråga kan du kryssa i svarsalternativet ”Vill ej svara”.
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﻪ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﻫﺭﮔﻭﻧﻪ ﺟﻧﺳﻳﺕ ﺩﺳﺗﺭﺳﯽ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﻭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺁﻳﺎ ﺑﺭﺍی ﻫﻣﻪ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﻥ
ﺯﻣﻳﻧﻪ ﻓﺭﺍﻫﻡ ﻣﻳﮕﺭﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﭘﻳﺷﺎﻣﺩ ﻳﮑﺳﺎﻥ ﺑﺭﺧﻭﺩﺍﺭ ﮔﺭﺩﻧﺩ ﺁﻧﻬﻡ ﺑﺩﻭﻥ ﺩﺭﻧﻅﺭﺩﺍﺷﺕ ﺟﻧﺳﻳﺕ ،ﻫﻭﻳﺕ ﺟﻧﺳﯽ ﻳﺎ ﺍﻅﻬﺎﺭ
ﻭ ﺍﺑﺭﺍﺯ ﺟﻧﺳﯽ .ﺍﮔﺭ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﺭﺍی ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﺎﺁﺭﺍﻣﯽ ﻣﻳﮑﻧﻳﺩ ،ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﻭﺷﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ " ﻧﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻡ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺩﻫﻡ" ﺭﺍ ﻋﻼﻣﺕ ﭼﻠﻳﭘﺎ ﺑﺯﻳﻧﺩ.
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2. Är en eller båda dina föräldrar födda utanför Sverige?
 ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﻭﻳﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﻳﺎ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﻧﺩ؟، ﺁﻳﺎ ﭘﺩﺭ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻣﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺭ ﺩﻭی ﺷﺎﻥ.٢
O Ja ﺑﻠﻪ
O Nej ﻧﺧﻳﺭ
O Vet ej ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ

Vi vill veta om vi når ungdomar med olika bakgrund och om alla ungdomar får samma
möjligheter och bemötande på mötesplatsen oavsett bakgrund.
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﮔﺫﺷﺗﻪ ﻫﺎی ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺑﺩﻭﻥ ﺩﺭﻧﻅﺭﺩﺍﺷﺕ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﻳﺷﺎﻣﺩ
.ﻳﮑﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻧﺩ

3. Vilken årskurs går du i?
 ﺷﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﮐﺩﺍﻡ ﺳﺎﻝ ﺗﻌﻠﻳﻣﯽ ﺭﺍ ﻣﻳﺧﻭﺍﻧﻳﺩ؟.٣
O 6:an
ﺷﺷﻡ
O 7:an
ﻫﻔﺗﻡ
O 8:an
ﻫﺷﺗﻡ
O 9:an
ﻧﻬﻬﻡ

O
O
O
O

O Har slutat 9:an, men går inte på gymnasiet

åk 1
åk 2
åk 3
Äldre

ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ
ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ
ﺳﺎﻝ ﺳﻭﻡ
ﺑﺯﺭﮔﺗﺭ

(Över

Gymnasieålder)

ﺁﻳﺎ ﺻﻧﻑ ﻧﻬﻡ ﺭﺍ ﺗﻣﺎﻡ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻳﺳﻪ ﺩﺭﺱ ﻧﻣﻳﺧﻭﺍﻧﻳﺩ

)ﺑﻪ ﺳﻥ ﺑﺎﻻﺗﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻟﻳﺳﻪ
(ﻣﻳﺭﻭﻡ

Vi vill veta om vi når ungdomar i olika åldrar och om alla ungdomar får samma möjligheter
och bemötande på mötesplatsen oavsett hur gamla de är.
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺳﻧﻳﻥ ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺑﺩﻭﻥ ﺩﺭﻧﻅﺭﺩﺍﺷﺕ ﺳﻥ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﺍﺯ
.ﭘﻳﺷﺎﻣﺩ ﻳﮑﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻧﺩ

Denna fråga besvaras bara om du går i 8:an, 9:an eller på gymnasiet.
. ﻧﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻟﻳﺳﻪ ﻣﻳﺭﻭﻳﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻳﺩ،ﺍﻳﻥ ﭘﺭﺳﺵ ﺭﺍ ﺗﻧﻬﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻧﻑ ﻫﺷﺕ

4. Har du minst E (=godkänt) i svenska, matematik och engelska?
 ﺭﻳﺎﺿﯽ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﺩ؟، )ﮐﺎﻣﻳﺎﺏ( ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺿﻣﻭﻧﻬﺎی ﺳﻭﻳﺩیE  ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﺩﺳﺕ ﮐﻡ ﻧﻣﺭﻩ.۴

O Ja ﺑﻠﻪ

O Nej  ﻧﺧﻳﺭO Vet ej ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ

Vi vill veta om alla är välkomna och uppskattade för den de är och får samma möjligheter
och bemötande oavsett hur det går för dem i skolan.

5. Har du någon sorts funktionsnedsättning?
 ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﺩﺍﻡ ﻣﻌﻠﻭﻟﻳﺕ ﮐﺎﺭی ﺩﺍﺭﻳﺩ؟.۵
O Ja  ﺑﻠﻪO Nej ﻧﺧﻳﺭ
Vi vill veta om vi når ungdomar med funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning menar
vi t ex om man har en hörselskada, sitter i rullstol, har ADHD eller dyslexi. Denna fråga finns
med för att det är viktigt för oss att veta om alla ungdomar får samma möjligheter och
bemötande på mötesplatsen oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte.
 ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻭﻟﻳﺕ ﺍﻳﻥ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺭ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﺛﺎﻝ ﺁﺳﻳﺏ.ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻭﻟﻳﺕ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻣﻳﺭﺳﻳﻡ
 ﺑﻳﻣﺎﺭی ﺍﺧﺗﻼﻝ ﻓﺭﻁ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺗﻭﺟﻪ )ﺁی ﺩی ﺍچ ﺩی( ﻳﺎ ﻣﺷﮑﻝ ﺧﻭﺍﻧﺵ، ﺍﺯ ﮔﺭﺩﻭﻧﻪ ﻣﻌﻳﻭﺑﻳﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻧﻣﺎﻳﺩ،ﺷﻧﻭﺍﻳﯽ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ
 ﺳﻭﺍی ﻫﺭ ﮔﻭﻧﻪ، ﺍﻳﻥ ﻣﺳﺋﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺧﺎﻁﺭ ﻳﺎﺩ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺑﺭﺍی ﻫﻣﻪ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ.ﻭ ﻧﮕﺎﺭﺵ )ﺩﻳﺳﻠﻳﮑﺳﯽ( ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ
. ﺭﻭﻳﻪ ﻳﮑﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ،ﻣﻌﻠﻭﻟﻳﺕ ﻳﺎ ﻋﺩﻡ ﺁﻥ
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6. Upplever du att du har blivit orättvist behandlad på din mötesplats?
(OBS! Du kan kryssa i flera alternativ)

Ditt kön/könsroller  ﻧﻘﺵ ﺟﻧﺳﯽ ﺷﻣﺎ/ﺟﻧﺱ ﺷﻣﺎ
Din ålder ﺳﻥ ﺷﻣﺎ
Din etniska bakgrund ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻭﻣﯽ ﺷﻣﺎ
Din religionﻣﺫﻫﺏ ﺷﻣﺎ
Din sexuella läggning ﺗﻣﺎﻳﻝ ﺟﻧﺳﯽ ﺷﻣﺎ ﺍ
Din funktionsnedsättning
ﻣﻌﻠﻭﻟﻳﺕ ﺷﻣﺎ

Andra orsaker eller mobbad

Ja, av andra
besökare/  ﺍﺯ،ﺑﻠﻪ

Nej/ ﻧﺧﻳﺭ

Ja, av
personal/ﺑﻠﻪ ﺗﻭﺳﻁ
ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ

På grund av: ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O

O

O

ﺳﺎﻳﺭ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﻫﺎ

 ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﭼﻧﻳﻥ ﺑﺭﺩﺍﺷﺕ ﻣﻳﮑﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﮔﻭﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ؟ )ﺗﻭﺟﻪ! ﺷﻣﺎ.۶
.(.ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﮔﺯﻳﻧﻪ ﺭﺍ ﻋﻼﻣﺕ ﭼﻠﻳﭘﺎ ﺑﺯﻧﻳﺩ

ﺩﻻﻳﻝ ﺩﻳﮕﺭی ﻳﺎ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻳﺩﮔﯽ
”Orättvist behandlad” kan betyda olika saker för olika personer, det viktigaste är din egen
upplevelse. Du ska så klart svara nej om du inte blivit orättvist behandlad.
 ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻣﺗﺭ ﺍﺯ ﻫﻣﻪ ﺍﺳﺕ ﺍﻳﻧﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺭﺩﺍﺷﺕ،" ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩ ﺷﺩﻩ" ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﻫﺭ ﮐﺳﯽ ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺩﺍﮔﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ
 ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺭﻭﺷﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﻳﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﻏﻳﺭﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻪ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ ﺷﻣﺎ ﻫﻡ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺧﻳﺭ ﺭﺍ.ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺑﺎﺭﻩ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ
.ﺑﺩﻫﻳﺩ
• Kön/Könsroller – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av hur andra
ser på eller uppfattar ditt kön eller hur du valt att definiera dig själv och uttrycka dig.
•
 ﻧﻘﺵ ﺟﻧﺱ ـ ﺍﮔﺭ ﺷﻣﺎ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺑﺭﺩﺍﺷﺕ ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻧﺱ ﺷﻣﺎ ﻳﺎ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻭ ﺍﺑﺭﺍﺯ ﺑﻳﺎﻥ/ﺟﻧﺱ
.ﺷﻣﺎ ﺍﺯ ﺧﻭﺩ ﺗﺎﻥ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﻁﻭﺭی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
•
• Ålder – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av hur gammal du är.
•
. ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ،ﺳﻥ ـ ﺍﮔﺭ ﺷﻣﺎ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺷﻣﺎ ﭼﻧﺩ ﺳﺎﻝ ﻋﻣﺭ ﺩﺍﺭﻳﺩ
• Etnisk bakgrund – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av var du
kommer ifrån, din kultur och dina traditioner.
•
 ﺩﺍﺭﺍی ﭼﯽ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﻭ ﺭﺳﻭﻣﯽ ﻫﺳﺗﻳﺩ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻭﻣﯽ ـ ﺍﮔﺭ ﺷﻣﺎ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺷﻣﺎ ﺍﺯ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺁﻳﻳﺩ
.ﻁﻭﺭ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ
• Religion – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av vilken tro du har,
t ex för att du är muslim eller kristen.
•
 ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻏﻳﺭ،ﺩﻳﻥ ـ ﺍﮔﺭ ﺷﻣﺎ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺷﻣﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﭼﯽ ﻋﻘﻳﺩﻩ ﺍی ﻫﺳﺗﻳﺩ ﻣﺛﻼً ﻣﺳﻠﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﺳﻳﺣﯽ
.ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ
• Sexuell läggning – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av vilket
kön de personer som du blir kär i eller kåt på har. Blir du kär i personer av samma kön
så är du t ex homosexuell, om du blir kär i ett någon med annat kön är du t ex
heterosexuell eller bisexuell om du kan bli kär i människor oavsett vilket kön de har.
•
ﺗﻣﺎﻳﻝ ﺟﻧﺳﯽ ـ ﺍﮔﺭ ﺷﻣﺎ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺟﻧﺳﻳﺕ ﮐﺳﺎﻧﻳﮑﻪ ﺷﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺎﻥ ﻣﻳﺷﻭﻳﺩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﻭﺕ ﻣﯽ ﺁﻳﻳﺩ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ
ﺍﮔﺭ ﺷﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺳﯽ ﺷﻭﻳﺩ ﮐﻪ ﻫﻣﺟﻧﺱ ﺧﻭﺩ ﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺩ ﻣﺛﻼً ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺷﻣﺎ ﻫﻣﺟﻧﺳﮕﺭﺍ ﻣﻳﺑﺎﺷﻳﺩ ﻳﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﻭ.ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﻣﻳﺷﻭﺩ
ﺍﺯ ﺟﻧﺱ ﺩﻳﮕﺭی ﺑﺎﺷﺩ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺷﻣﺎ ﺩﮔﺭ ﺟﻧﺳﮕﺭﺍ ﻳﺎ ﺩﻭﺟﻧﺳﻪ ﮔﺭﺍ ﻫﺳﺗﻳﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺳﯽ ﺷﻭﻳﺩ ﺑﺩﻭﻥ ﺩﺭﻧﻅﺭﺩﺍﺷﺕ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
.ﺩﺍﺭﺍی ﮐﺩﺍﻡ ﺟﻧﺱ ﻣﻳﺑﺎﺷﻧﺩ
• Funktionsnedsättning – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av att
du t ex har en hörselskada, sitter i rullstol, har ADHD eller dyslexi.
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ﻋﺫﺭ ﻣﻌﻠﻭﻟﻳﺕ ـ ﺍﮔﺭ ﺷﻣﺎ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺑﻳﻣﺎﺭی ﺍﺧﺗﻼﻝ ﻓﺭﻁ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺗﻭﺟﻪ )ﺁی ﺩی ﺍچ ﺩی( ﻳﺎ
ﻣﺷﮑﻝ ﺧﻭﺍﻧﺵ ﻭ ﻧﮕﺎﺭﺵ )ﺩﻳﺳﻠﻳﮑﺳﯽ( ﺩﺍﺭﻳﺩ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ..
• Andra orsaker eller mobbad – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund
någon annan orsak än de vi skrivit om ovan eller om du blivit mobbad.
•
ﺩﻻﻳﻝ ﺩﻳﮕﺭی ﻳﺎ ﺁﺯﺍﺭ ﺑﻳﻧﯽ ـ ﺍﮔﺭ ﺷﻣﺎ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﭼﻳﺯ ﺩﻳﮕﺭی ﺟﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﻳﺎﺩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ
ﻁﻭﺭ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ ﻳﺎ ﻣﻭﺭﺩ ﺁﺯﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﻳﺩ.

•

7. Är Du med i någon förening, t ex tränar fotboll eller annan idrott, spelar
?teater eller liknande

 .٧ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﻋﺿﻭ ﮐﺩﺍﻡ ﺍﻧﺟﻣﻥ ﻳﺎ ﮐﻠﺏ ﻫﺳﺗﻳﺩ ﻣﺛ ْ
ﻼ ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ ﺗﻣﺭﻳﻥ ﮐﺭﺩﻥ ﻳﺎ ﺩﮔﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ،ﺗﺋﺎﺗﺭ ﺑﺎﺯی ﮐﺭﺩﻥ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺁﻥ؟

ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ  O Vet ejﻧﺧﻳﺭ O Nej

ﺑﻠﻪ O Ja

Vi vill veta om vi når ungdomar som är med i föreningar. Med förening menar vi t ex
idrottsföreningar, kulturföreningar, politiska förbund eller spelföreningar.
ﻣﺎ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﺍﮔﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﻳﮑﻪ ﻋﺿﻭ ﺍﻧﺟﻣﻧﻬﺎ /ﮐﻠﺏ ﻫﺎ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻣﻳﺭﺳﻳﻡ .ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺟﻣﻥ ﻳﺎ ﮐﻠﺏ ﻣﺛﻼً ﮐﻠﺑﻬﺎی ﻭﺭﺯﺷﯽ،
ﺍﻧﺟﻣﻧﻬﺎی ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ ،ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﻫﺎی ﺳﻳﺎﺳﯽ ﻳﺎ ﮐﻠﺑﻬﺎی ﺑﺎﺯی ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ.

8. Har du varit i svårigheter eller haft problem som gjort att du varit i kontakt
?med socialtjänsten, "soc", eller polisen det senaste halvåret

 .٨ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺍﻳﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺷﺵ ﻣﺎﻩ ﺍﺧﻳﺭ ،ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻭﺳﻭﻡ ﺑﻪ "
ﺳﻭﺱ" ﻳﺎ ﺑﺎ ﭘﻭﻟﻳﺱ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﻭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻳﺩ؟

ﻧﺧﻳﺭ ،ﻣﻥ ﭼﻧﻳﻥ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺷﺗﻪ ﺍﻡO Nej, jag har inte haft sådana problem .
ﺑﻠﻪ ،ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺍﻡ ﺍﻣﺎ O Ja, jag har haft problem men inte varit i kontakt med dem
ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﺱ ﻧﺑﻭﺩﻩ ﺍﻡ ،ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺍﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﺱ ﻧﺑﻭﺩﻩ ﺍﻡ.
ﺑﻠﻪ O Ja

9. Om du känner efter och frågar dig själv “Hur mår du?” – Vad skulle du då
?svara
En del ungdomar mår dåligt och känner sig stressade eller oroliga på grund av
hur de har det hemma, hur det är i skolan eller av andra anledningar. Vi vill att
alla ungdomar ska kunna delta och känna sig trygga oavsett hur de mår. Det är
därför vi ställer denna fråga.
 9.ﺍﮔﺭ ﺧﻭﺩ ﺗﺎﻥ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻭﺩ ﺑﭘﺭﺳﻳﺩ "ﺣﺎﻟﺕ ﭼﻁﻭﺭ ﺍﺳﺕ؟" ـ ﭼﻪ ﺟﻭﺍﺏ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺩﺍﺩ؟
ﻳﮏ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺷﺎﻥ ﺧﻭﺏ ﻧﺑﻭﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ ﻭﺿﻳﻌﺕ ﺩﺭ ﻣﻧﺯﻝ ،ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ ﻭﺿﻳﻌﺕ ﺩﺭ ﻣﮑﺗﺏ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻡ
ﺑﻧﺎﺑﺭ ﺩﻻﻳﻝ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺗﺷﻭﻳﺵ ﻭ ﺍﺿﻁﺭﺍﺏ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩ .ﻣﺎ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺗﺎ ﻫﻣﻪ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻅﺭﺩﺍﺷﺕ ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ ﺣﺎﻟﺕ
ﺷﺎﻥ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻣﺻﻭﻥ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﻣﻭﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﺑﮕﻳﺭﻧﺩ .ﺑﻪ ﻫﻣﻳﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﺳﻭﺍﻝ ﺭﺍ ﻁﺭﺡ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ.
O Toppen
ﻋﺎﻟﯽ
O Bra
ﺧﻮﺏ
O Okey
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ
ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺧﻮﺏ O Inte så bra
O Dåligt
ﺑﺩ
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Vi vill veta om vi når ungdomar som har/haft svårigheter. Det kan t ex ha handlat om
personliga problem eller alkohol/droger, hot, våld eller andra brott. Vi ställer denna fråga för
att få reda på om alla ungdomar får samma möjligheter och bemötande på mötesplatsen
oavsett vad man har för situation i livet i övrigt.
ﻣﺎ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻧﻳﮑﻪ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺍﻧﺩ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺑﺭﺳﻳﻡ .ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺍﻳﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺷﺧﺻﯽ ﻳﺎ
ﻣﺻﺭﻑ ﻧﻣﻭﺩﻥ ﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﻭﻟﯽ ﻳﺎ ﻣﻭﺍﺩ ﻣﺧﺩﺭ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻡ ﺍﻋﻣﺎﻝ ﺧﺷﻭﻧﺕ ﻳﺎ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺩﮔﺭ ﺟﺭﺍﻳﻡ.ﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﭘﺭﺳﺵ ﺭﺍ ﻣﻁﺭﺡ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻫﻣﻪ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﺩﺭﻧﻅﺭﺩﺍﺷﺕ ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻁﺭﺯ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﻳﮑﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ
ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﻣﻳﺑﺎﺷﻧﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ.

ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻭﻧﻪ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﺁﻧﭼﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﻡ ﺍﺯ ﺷﻣﺎ ﺑﭘﺭﺳﻳﻡ ﺑﻧﻭﻳﺳﻳﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺩﮔﺎﻩ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ
ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﺷﻣﺎ ﻣﻬﻡ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ:

__________________________________________________
__________________________________________________
____________

ﺍﮔﺭ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﻧﻳﻬﺎی ﺑﻳﺷﺗﺭی ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎﻩ ﺧﻭﺩ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﻳﺎ ﻫﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻥ ﭘﺭﺳﺷﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﻣﺎ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺻﺣﺑﺕ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ ﻳﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻳﻣﻳﻝ ﺑﻧﻭﻳﺳﻳﺩ info@keks.se. :ﺑﻪ ﻫﻣﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﺎﻝ ﻣﻳﻝ
ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺑﺳﺎﻳﺕ ﻣﺎ ﺑﺧﻭﺍﻧﻳﺩwww.keks.se. :
ﺍﺯ ﺍﺷﺗﺭﺍک ﻭﺭﺯﻳﺩﻥ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﭘﺭﺳﺷﻧﺎﻣﻪ ﺳﭘﺎﺳﮕﺯﺍﺭی ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ!
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﮔﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ،ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ.
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