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Origo Group AB

Skriv ut

Bromma, Föräldrar Förskola

Tyck till om ditt barns förskola
Du besvarar följande påståenden om ditt barns förskola genom att kryssa i en av de sex rutorna efter
påståendet, där 1 står för Instämmer inte alls och 5 Instämmer helt samt Vet ej om du inte har
kunskap om frågan.

ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾد درﺑﺎره ﭘﯾشدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد

 ﯾﮑﯽ از ﺷش ﮐﺎدر ﮐﻧﺎر ﻋﺑﺎرت ﻣرﺑوطﮫ را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد ﮐﮫ،ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرات زﯾر در ﻣورد ﭘﯾشدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد؛ ﺑرای اﯾن ﮐﺎر
. ﯾﺎ اﮔر اطﻼﻋﯽ در ﻣورد ﻋﺑﺎرت ﻣرﺑوطﮫ ﻧدارﯾد ﭘﺎﺳﺦ "ﻧﻣﯽداﻧم" ﺑدھﯾد، ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓق اﺳت5  ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟف و1 در آن

Svenska

Farsi/ﻓﺎرﺳﯽ

Instämmer inte alls

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟف

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

ﻛﺎﻣﻼً ﻣواﻓق

Vet ej

ﻧظری ﻧدارم

SAMMANFATTANDE OMDÖME
Jag är som helhet nöjd med mitt barns
förskola.

ﺳﺎﯾر ﺳؤاﻻت
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑرای ﻓرزﻧد ﻣن اﻣن و
.ﻣطﻣﺋن اﺳت

Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg
och säker för mitt barn.

.ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻣن از ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻓرزﻧدم راﺿﯽ ھﺳﺗم

Jag kan rekommendera mitt barns förskola.

.ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻓرزﻧدم را ﺑﮫ دﯾﮕران ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧم

Instämmer inte alls

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟف

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

ﻛﺎﻣﻼً ﻣواﻓق

Vet ej

ﻧظری ﻧدارم

UTVECKLING OCH LÄRANDE
Jag upplever att den pedagogiska miljön
(material och dess tillgänglighet) på mitt barns
förskola uppmuntrar till lek, utveckling och
lärande.
Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att

ﭘﯾﺷرﻓت و ﯾﺎدﮔﯾری
(اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺣﯾط آﻣوزﺷﯽ )ﻣطﺎﻟب درﺳﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯾت دﺳﺗرﺳﯽ آﻧﮭﺎ
. ﭘﯾﺷرﻓت و ﯾﺎدﮔﯾری را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد، ﺑﺎزی،در ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻓرزﻧدم
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻓرزﻧدم ﺗﺷوﯾق ﺷده اﺳت ﮐﮫ زﺑﺎن ﺧود )ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻟﻐﺎت و
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utveckla sitt språk (utveckla sitt ordförråd, sin
förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka
tankar, att lyssna och utveckla sitt skriftspråk).

Origo Group AB

، اﺑراز ﻋﻘﯾده و ﻧظرات، ﭘرﺳﯾدن ﺳؤاﻻت،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ارﺗﺑﺎط دادن روﯾدادھﺎ
.ﺷﻧﯾدن و زﺑﺎن ﻧوﺷﺗﺎری( را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sitt matematiska tänkande (mängd,
antal, ordning, mätning, tid).

اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻓرزﻧدم ﺗﺷوﯾق ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻔﮑر رﯾﺎﺿﯽ ﺧود
. زﻣﺎن( را ﭘرورش دھد، اﻧدازه ﮔﯾری، ﺗرﺗﯾب، ﮐﻣﯾت ھﺎ،)ﻣﻘدارھﺎ

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga
fenomen (sambanden i naturen mellan
människor, växter och djur).

اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻓرزﻧدم ﺗﺷوﯾق ﺷده اﺳت ﮐﮫ درک ﺧود را از ﭘدﯾده ھﺎی
. ﮔﯾﺎھﺎن و ﺣﯾواﻧﺎت( ﭘرورش دھد،طﺑﯾﻌﯽ )ارﺗﺑﺎطﺎت طﺑﯾﻌﯽ ﺑﯾن اﻓراد

Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka
sig i olika former (lek, bild, rörelse, sång och
musik, dans och drama).

اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻓرزﻧدم ﺗﺷوﯾق ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧود را ﺑرای اﯾﺟﺎد
 آواز ﺧواﻧدن و، ﺣرﮐت،و اظﮭﺎر ﺧود ﺑﮫ روش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف )ﺑﺎزی
. رﻗص و ﻧﻣﺎﯾش( ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد،ﻣوﺳﯾﻘﯽ

Jag upplever att förskolan ger mitt barn
möjlighet att ta del av och möta olika sorters
kulturutbud (genom att förskolan tar emot eller
besöker teater, musik, dans, samarbetar med
bibliotek, besöker museer och liknande).

اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻓرﺻت ھﺎﯾﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻓرزﻧد ﻣن ﻗرار
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف روﯾدادھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ ھﻣراه اﻓراد آﮔﺎه از
 روﯾدادھﺎی،ﻧظر ﻓرھﻧﮕﯽ )ﻣﯾزﺑﺎن ھﺎی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾد از ﺳﺎﻟن ﺗﺋﺎﺗر
 ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾد از ﻣوزه ھﺎ( ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ و رﻗص
.ﺑﺎﺷد و ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧد

Jag upplever att mitt barn använder digitala
verktyg/hjälpmedel i sitt lärande.

ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری/ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻓرزﻧدم از وﺳﺎﯾل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
.ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧد

Har du några övriga synpunkter inom
frågeområdet som du vill framföra?

آﯾﺎ دﯾدﮔﺎه دﯾﮕری در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﭘرﺳشھﺎ دارﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﯾد آﻧﮭﺎ را ﻣطرح
ﮐﻧﯾد؟

Instämmer inte alls

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟف

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

ﻛﺎﻣﻼً ﻣواﻓق

Vet ej

ﻧظری ﻧدارم

NORMER OCH VÄRDEN

ھﻧﺟﺎرھﺎ و ارزﺷﮭﺎ

Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på
förskolan.
Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sina sociala förmågor (utveckla sin
empati, initiativförmåga, ansvarskänsla,
tolerans och omtanke inför andra).
Jag upplever att personalen på förskolan
bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt.

.اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻓرزﻧدم در ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻓرزﻧدم ﺑرای ارﺗﻘﺎی ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود ﺗﺷوﯾق
 ﺑردﺑﺎری و، اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت، ﻗدرت اﺑﺗﮑﺎر،ﻣﯾﺷود)ارﺗﻘﺎی ﺣس ھﻣدﻟﯽ
(ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ رﻓﺗﺎری ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻓرزﻧدم
.دارﻧد

Jag upplever att barnen på förskolan ges lika
möjligheter att utvecklas oberoende av kön,
etnisk tillhörighet, religion eller
funktionsnedsättning.

،اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن در ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻧس
. ﻓرﺻت ھﺎی ﻣﺳﺎوی ﺟﮭت رﺷد داده ﻣﯽ ﺷود، دﯾن ﯾﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ آﻧﮭﺎ،ﻧژاد

Har du några övriga synpunkter inom
frågeområdet som du vill framföra?

آﯾﺎ دﯾدﮔﺎه دﯾﮕری در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﭘرﺳشھﺎ دارﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﯾد آﻧﮭﺎ را ﻣطرح
ﮐﻧﯾد؟

Ja

ﺑﻠﮫ

Nej

ﺧﯾر

Vet ej/Vill ej svara
Upplever du att ditt barn har diskriminerats av
förskolans personal?

ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد
آﯾﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﻓرزﻧدﺗﺎن از طرف ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﮭدﮐودک ﺗﺣت ﺗﺑﻌﯾض ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟ ﻣﻧظور از ﺗﺑﻌﯾض اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی از طرف
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 ھوﯾت ﯾﺎ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﮭدﮐودک در ﯾﮑﯽ از ھﻔت اﺻل ﺗﺑﻌﯾض ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﺳﯾت
، ﻣﻌﻠوﻟﯾت، دﯾن ﯾﺎ اﻋﺗﻘﺎدات دﯾﮕر، واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧژادی،اظﮭﺎرات ﻓراﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
.ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ و ﯾﺎ ﺳن ﻣورد ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت
Kön

ﺟﻧﺳﯾت

Könsöverskridande identitet eller uttryck

ھوﯾت ﯾﺎ اظﮭﺎرات ﻓراﺟﻧﺳﯾﺗﯽ

Etnisk tillhörighet

واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧژادی

Religion eller trosuppfattning

دﯾن ﯾﺎ اﻋﺗﻘﺎدات

Funktionsnedsättning

ﻣﻌﻠوﻟﯾت

Sexuell läggning

ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ

Ålder

ﺳن

Vill ej uppge/Vet ej
Vilken av följande sju diskrimineringsgrunder
var orsaken till att du upplevde att ditt barn har
diskriminerats av förskolans personal?

 ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮕوﯾم/ﻧﻣﯽ داﻧم
در ﮐدام ﯾﮏ از اﯾن ھﻔت اﺻل ﺗﺑﻌﯾض ﺷﻣﺎ ﺣس ﮐردﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ از
طرف ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﮭد ﮐودک ﻣورد ﺗﺑﻌﯾض واﻗﻊ ﺷده اﺳت؟

Ja

ﺑﻠﮫ

Nej

ﺧﯾر

Vet ej/Vill ej svara

ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد

Har du tagit upp händelsen med personalen
på din förskola?

 آﯾﺎ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ اﯾد؟. ب.

Instämmer inte alls

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟف

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

ﻛﺎﻣﻼً ﻣواﻓق

Vet ej

ﻧظری ﻧدارم

SAMVERKAN MED HEMMET

ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﮫ

Mitt barns utveckling och lärande
dokumenteras och synliggörs.

.ﭘﯾﺷرﻓت و ﯾﺎدﮔﯾری ﻓرزﻧدم ﻣﺳﺗﻧد و ﺗﺻدﯾق ﻣﯽ ﺷود

Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande
i verksamheten (genom utvecklingssamtal,
föräldramöten och andra forum).

ﻓرﺻت ھﺎﯾﯽ ﺟﮭت ﺷرﮐت و اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ )از طرﯾق ﺟﻠﺳﺎت
. ﺟﻠﺳﺎت اوﻟﯾﺎ و ﺳﺎﯾر ﮐﺎﻧون ھﺎ( در اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻗرار داده ﺷده اﺳت،رﺷد

Jag känner mig välkommen att ställa frågor
och framföra synpunkter på verksamheten.

ھﻧﮕﺎم ﭘرﺳﯾدن ﺳؤاﻻت و ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن ﻧظرات درﺑﺎره آﻣوزﺷﮕﺎه از
.ﻣن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﺷود

Jag har fått information om förskolans mål och اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره اھداف و روش ھﺎی ﮐﺎر ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻗرار
arbetssätt.
.داده ﺷده اﺳت
Jag uppplever att personalen på förskolan
bemöter mig på ett respektfullt sätt.
Jag upplever att jag på ett enkelt sätt kan
kommunicera digitalt med mitt barns förskola.
Har du några övriga synpunkter inom
frågeområdet som du vill framföra?

.اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ رﻓﺗﺎری ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣن دارﻧد
ﺑﮫ ﻧظرم ﻣن ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﺎ ﻣﮭد ﮐودک ﻓرزﻧدم ارﺗﺑﺎط اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
.داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم
آﯾﺎ دﯾدﮔﺎه دﯾﮕری در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﭘرﺳشھﺎ دارﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﯾد آﻧﮭﺎ را ﻣطرح
ﮐﻧﯾد؟

Ja

ﺑﻠﮫ

Nej

ﺧﯾر

Vet ej/Vill ej svara
Har du som vårdnadshavare blivit
diskriminerad i kontakt med förskolan

ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻧزﻵﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان اوﻟﯾﺎء در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﮭد ﮐودک ﻣورد
ﺗﺑﻌﯾض ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد؟ ﻣﻧظور از ﺗﺑﻌﯾض اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی از
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verksamhet?
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،طرف ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﮭدﮐودک در ﯾﮑﯽ از ھﻔت اﺻل ﺗﺑﻌﯾض ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﺳﯾت
، دﯾن ﯾﺎ اﻋﺗﻘﺎدات دﯾﮕر، واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧژادی،ھوﯾت ﯾﺎ اظﮭﺎرات ﻓراﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
. ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ و ﯾﺎ ﺳن ﻣورد ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد،ﻣﻌﻠوﻟﯾت

Kön

ﺟﻧﺳﯾت

Könsöverskridande identitet eller uttryck

ھوﯾت ﯾﺎ اظﮭﺎرات ﻓراﺟﻧﺳﯾﺗﯽ

Etnisk tillhörighet

واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧژادی

Religion eller trosuppfattning

دﯾن ﯾﺎ اﻋﺗﻘﺎدات

Funktionsnedsättning

ﻣﻌﻠوﻟﯾت

Sexuell läggning

ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ

Ålder

ﺳن

Vill ej uppge/Vet ej
Vilken av följande sju diskrimineringsgrunder
var orsaken till att du upplevde dig
diskriminerad i kontakt med förskolans
personal?

 ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮕوﯾم/ﻧﻣﯽ داﻧم
در ﮐدام ﯾﮏ از اﯾن ھﻔت اﺻل ﺗﺑﻌﯾض ﺷﻣﺎ ﺣس ﮐردﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از طرف
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﮭد ﮐودک ﻣورد ﺗﺑﻌﯾض واﻗﻊ ﺷده اﯾد؟

Ja

ﺑﻠﮫ

Nej

ﺧﯾر

Vet ej/Vill ej svara

ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد

Har du tagit upp händelsen med personalen
på din förskola?

 آﯾﺎ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ اﯾد؟. ب.

Instämmer inte alls

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟف

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

ﻛﺎﻣﻼً ﻣواﻓق

Vet ej

ﻧظری ﻧدارم

KOST, RÖRELSE OCH HÄLSA
Jag är nöjd med informationen jag får om
maten på förskolan.
Jag upplever att mitt barns förskola serverar
en varierad och näringsrik mat.
Jag upplever att mitt barn uppmuntras till
fysiska aktiviteter.
Har du några övriga synpunkter inom
frågeområdet som du vill framföra?
ÖVRIGA FRÅGOR

 ﺗﺣرک و ﺑﮭداﺷت،ﻏذا
ﻣن از اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ﻏذاھﺎی ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧم راﺿﯽ
.ھﺳﺗم
،اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻓرزﻧدم طﺑق ﯾﮏ رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﻣﺗﻧوع
.ﻣﻐذی ﻏذا ﺳرو ﻣﯽ ﮐﻧد
.اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻓرزﻧدم ﺗﺷوﯾق ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑدﻧﯽ اﻧﺟﺎم دھد
آﯾﺎ دﯾدﮔﺎه دﯾﮕری در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﭘرﺳشھﺎ دارﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﯾد آﻧﮭﺎ را ﻣطرح
ﮐﻧﯾد؟
ﭘرﺳشھﺎی دﯾﮕر

Har du några övriga synpunkter som du vill
framföra?

آﯾﺎ دﯾدﮔﺎه دﯾﮕری دارﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﯾد آﻧﮭﺎ را ﻣطرح ﮐﻧﯾد؟

Resultatet av undersökningen beräknas vara  اﮔر ﻣﺎﯾﻠﯾد ﺑﮫ.اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﺗﺎ اواﺳط ﻣﺎه ﻣﮫ ﭘردازش ﺷود
klart i mitten av maj, ange din e-post om du vill
 ﻟطﻔﺎ ﯾﮏ آدرس اﯾﻣﯾل،ﻣﺣض آﻣﺎده ﺷدن ﻧﺗﺎﯾﺞ اطﻼﻋﺎت را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد
få information via mail när resultaten är klara.
.اراﺋﮫ دھﯾد
K:210, S:7601, L:17

https://reports.origogroup.com/?action=27&lang=17&kommun=210&skolar=7601
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