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STANDARDTEXT

Språk:
Svenska 

Engelska/English 
Arabiska/العربیة 

Spanska/Espanol 
Kroatiska/Hrvatski 

Somaliska/af Soomaali 
Finska/Suomi 
Polska/Polski 

Ryska/Pусский 
Tyska/Deutsch 

Persiska/Farsi/فارسی 
Grekiska/Ελληνικά 

Serbiska/српски 
Turkiska/Türkçe 

پسر دختر

ھویت
جنسی
دیگری

دارم (اگر
احساس

می کنید بھ
گر

آیا می
خواھید بھ

اعالم
 

شما آقا ھستید یا خانم؟
1

کامال مخالف �� كامالً موافق �� نظری ندارم  

ھر وقت بھ کمک نیاز دارم،
کمک ھای الزم را از معلم ھایم

دریافت می کنم.

2

می دانم چھ انتظاری از
یادگیری ام در مدرسھ وجود

دارد.

3

احساس می کنم معلم ھایم بھ
خوبی تدریس می کنند.

4

احساس می کنم معلم ھایم بھ
خوبی بھ من انگیزه یادگیری

5
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می دھند.

احساس می کنم معلمانم از من
انتظار دارند عملکرد خوبی در

مدرسھ داشتھ باشم.

6

می توانم در سکوت و آرامش
در کالس درس کار کنم. (بھ
عبارت دیگر، طی کالس ھا،

احساس می کنم کھ می توانم ھم
بھ صورت فردی و ھم بھ

عنوان عضوی از یک گروه،
بھ خوبی روی فعالیت ھا و
تکالیف درسی خود تمرکز

کنم).

7

چرا نمی توانید در سکوت و آرامش کار کنید؟ (امکان انتخاب چند گزینھ وجود
(.دارد

 .سایر دانش آموزان عضو کالس/گروھم حواس من را پرت می کنند   
 .سایر دانش آموزانی کھ عضو کالس/گروھم نیستند حواسم را پرت می کنند   
 .اغلب بھ سختی می توانم تمرکز کنم، حتی اگر کالس ساکت باشد   
بھ سختی می توانم مکانی را پیدا کنم تا در سکوت و آرامش روی کارم   

 .تمرکز کنم
معلمانم بھ دانش آموزان مزاحم تذکر نمی دھند کھ دست از مزاحمت   

 .بردارند
سایر کارکنان بھ دانش آموزان مزاحم تذکر نمی دھند کھ دست از ایجاد   

 .مزاحمت برای دیگران بردارند
محیط/امکانات فیزیکی مثل تھویھ، گرمایش، سرمایش، ازدحام، روشنایی،   

 .سر و صدا
 سایر دالیل   

8

کامال مخالف �� كامالً موافق �� نظری ندارم  

فکر می کنم در اکثر کالس ھا،
یک محیط کار مناسب وجود

دارد.

9

من بھ مسئولیت خود برای
کمک بھ ایجاد یک محیط کار

مناسب طی کالس ھا عمل
می کنم.

10

می توانم نظراتم را (مثالً در
شورای کالس) ابراز کنم و

دیگران بھ من گوش می کنند.

11

از تأثیراتی کھ بر فعالیت ھای
مدرسھ ام دارم، راضی ھستم.

12



طی جلسات اولیا و مربیان،
درباره نقاط قوت من و نیز
حیطھ ھایی کھ نیاز بھ بھبود

دارند، صحبت می شود.

13

جلسات اولیا و مربیان بھ
گونھ ای برگزار می شود کھ
می توانم موضوعات مطرح

شده در آنھا را بفھمم.

14

از مدرسھ لذت می برم.
15

در مدرسھ احساس امنیت
می کنم.

16

بلھ خیر
نمی

خواھید
پاسخ دھید

 

آیا احساس می کنید کھ در مدرسھ مورد بدرفتاری (اھانت/آزار و اذیت)
قرار گرفتھ اید؟

17

منظور ما این است کھ بھ شما ناسزا گفتھ شده، مورد آزار و اذیت قرار گرفتھ اید، طرد شده اید، تھدید شده اید، ھل
داده شده اید، شما را نیشگون گرفتھ اند/کتک زده اند، یا بھ نحو دیگری مورد بدرفتاری قرار گرفتھ اید. (درباره کل

ترم پاییزه تا بھ حال فکر کنید).

آیا بھ ھیچ یک از کارکنان مدرسھ گفتھ اید کھ احساس می کنید در مدرسھ
مورد بدرفتاری قرار گرفتھ اید؟

18

چند بار در
ھفتھ

چند بار در
طول یک

ترم

تنھا چند
بار در

طول یک
ترم

 

ھر چند وقت یک بار احساس می کنید کھ مورد بدرفتاری قرار می گیرید؟
19

احساس می کنید از ناحیھ چھ کسی مورد بدرفتاری قرار گرفتھ اید؟

 شاگردی در کالس من   
 شاگرد دیگری در مدرسھ   
 معلم من   
 فرد بالغ دیگری در مدرسھ   

20

کامال مخالف �� كامالً موافق �� نظری ندارم  

اگر با من یا دانش آموز دیگری
بدرفتاری شود، کارکنان

مدرسھ واکنش نشان می دھند.

21

22



می دانم کھ اگر با من یا
دانش آموز دیگری بدرفتاری

شود، می توانم بھ کارکنان
مدرسھ بگویم.

من از مدرسھ ام راضی ھستم.
23

مدرسھ ام را بھ دوستانم توصیھ
می کنم.

24

من از ابزارھا/تجھیزات
کمک آموزشی دیجیتال (مثل
رایانھ، تبلت، تختھ ھوشمند،
گوشی ھوشمند، و غیره) در

فعالیت ھای درسیم استفاده
می کنم.

25

در مدرسھ ام، راجع بھ حقوق
من طبق کنوانسیون سازمان

ملل درباره حقوق کودکان
(حقوق کلیھ کودکان) صحبت و

آنھا را بررسی کرده ایم.

26

در فعالیت ھای فرھنگی مدرسھ
(مثل دیدار با نویسندگان، و

رفتن بھ تئاتر، کنسرت، موزه،
و کتابخانھ) شرکت می کنم.

27

از شرکت در فعالیت ھای
فرھنگی مدرسھ (مثل دیدار با
نویسندگان، و رفتن بھ تئاتر،
کنسرت، موزه، و کتابخانھ)

راضی ھستم.

28

طی اوقات فراغت خود، در
بیرون از مدرسھ، می توانم در

فعالیت ھای فرھنگی مورد
عالقھ خود (مثل موسیقی،
تئاتر، رقص، آواز، ھنر و

کاردستی، قرض گرفتن کتاب
برای مطالعھ، و غیره) شرکت

کنم.

29

از امکانات ورزشی تحت
نظارت موجود در استکھلم

(مانند عضویت در باشگاه ھای
ورزشی، رقص ھای گروھی،
آموزش ھای گروھی) راضی

ھستم.

30



ارسال پاسخ ھا

از امکانات ورزشی بدون
نظارت موجود در استکھلم

(مثل فعالیت ھای ورزشی بدون
نظارت یا مربی) راضی ھستم.

31

آیا شما عضو یک انجمن ھستید؟ (برای نمونھ باشگاه ورزشی، پیشاھنگی،
باشگاه بازی یا انجمن فرھنگی. توجھ داشتھ باشید کھ مدارس فرھنگی، سالن ھای
انجمن محسوب Kindahls و SATS ورزشی خصوصی و مدارس رقص مانند
(.نمی شوند

 (بلھ، باشگاه ورزشی (ورزش گروھی   
 (بلھ، باشگاه ورزشی (ورزش انفرادی   
، Skol IF بلھ، باشگاه ورزشی (نھ گروھی و نھ انفرادی، برای نمونھ   

Friskis 
 بلھ، پیشاھنگی   
 بلھ، باشگاه فضای باز   
 (LAN ،بلھ، باشگاه بازی (برای نمونھ نقش آفرینی   
 (بلھ، انجمن فرھنگی (برای نمونھ تئاتر، گروه کر. مدرسھ فرھنگی نیست   
 بلھ، انجمن/اجتماع سیاسی   
 بلھ، انجمن/اجتماع مذھبی   
 (بلھ، انجمن مھاجر (برای نمونھ انجمن سومالی   
 بلھ، باشگاه ھواداران   
 بلھ، انجمن معلولیت   
سازمان ،Unga örnar ،بلھ، انجمن دیگر (برای نمونھ باشگاه شطرنج   

LGBTQ،  Amnesty) 

 خیر، من عضو ھیچ انجمني نیستم   

32

در اوقات فراغتم پس از مدرسھ، حداقل ھفتھ ای دو بار ورزش بازی می کنم یا
.تمرین می کنم

 بلھ، من در باشگاه ورزشی ام ورزش می کنم   
بلھ، من بھ طور مستقل یا با دوستان بدون تعلیم دھنده/مربی در جلسات   

حداقل 30 دقیقھ ای ورزش می کنم (برای نمونھ فوتبال بازی کردن، دویدن،
 (دوچرخھ سواری کردن، اسکیت بردینگ، رقصیدن

 بلھ، من در یک استخر شنای عمومی شنا می کنم   
 بلھ، من در یک مدرسھ رقص تمرین رقص مي کنم   
 بلھ، من بھ باشگاه ورزشی/تمرین گروھی/یوگا می روم   
 بلھ، سایر   

 خیر، من حداقل ھفتھ ای دو بار در اوقات فراغت خود ورزش نمی کنم   

33

در اوقات فراغتم خارج از مدرسھ، در فعالیت ھای فرھنگی کھ از آن ھا لذت می
.برم شرکت می کنم

 بلھ، من ترتیب فعالیت ھاي خودم را می دھم   
 بلھ، من در فعالیت ھایی کھ توسط دیگران ترتیب داده شده شرکت می کنم   

 خیر، من در فعالیت ھای فرھنگی شرکت نمی کنم   

34

 


