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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 
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/ تشعر
بأنك تنتمي
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مجموعة
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بنت أو
(ولد

أفضل
عدم

اإلجابة
 

ھل أنت ذكر أم أنثى؟
1

ال أوافق بشدة �� أوافق بشدة ��  ال
أعرف  

أتلقى الدعم والمساعدة عند حاجتي إلیھا.
2

یقدم نادي ما بعد المدرسة أنشطة جیدة.
3

في نادي ما بعد المدرسة، ھناك أنشطة
لالسترخاء واالستمتاع بالھدوء.

4

أعتقد أن ھناك بیئة عمل جیدة في النادي
5
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ما بعد المدرسة.

أتحمل مسؤولیاتي للمساھمة في تھیئة
بیئة عمل جیدة في نادي ما بعد المدرسة.

6

یمكنني التعبیر عن رأیي وینصت لي
اآلخرون (مثال: في مجلس الفصل).

7

لدي القدرة على المشاركة في القرارات
المتعلقة باألنشطة التي تتاح لنا في نادي

ما بعد المدرسة.

8

أستمتع بما یجري في النادي ما بعد
المدرسة.

9

أشعر باألمان خالل نادي ما بعد
المدرسة.

10

یعاملني الموظفون بطریقة جیدة.
11

نعم ال
ال أعرف /

ال أرید
اإلجابة

 

ھل تشعر أنك تُعامل معاملة سیئة في نادي ما بعد المدرسة؟
12

ما نعنیھ بذلك ھو أنھ قد أُطلق علیك بعض األلقاب السیئة، أو قد أثیر غضبك، أو تم نبذك، أو تھدیدك، أو دفعك، أو
لكمك/ ضربك، أو أنك تلقیت معاملة سیئة بطریقة أخرى. (فكر فیما یتعلق بالفصل الدراسي بأكملھ حتى اآلن)

ھل أخبرت شخًصا بالغًا في نادي ما بعد المدرسة أنك تشعر بمعاملة سیئة في
نادیك بعد المدرسة؟

13

عدة مرات
في

األسبوع

عدة مرات
في الفصل
الدراسي

بضع مرات
في الفصل
الدراسي
فحسب

 

كم ھي عدد المرات التي شعرت فیھا بمعاملة سیئة؟
14

من ھو السبب في الشعور بمعاملة سیئة؟

 .تلمیذ في النادي الترفیھي الذي أرتاده   
 .شخص بالغ في النادي الترفیھي الذي أرتاده   

15

ال أوافق بشدة �� أوافق بشدة ��  ال
أعرف  

أنا راٍض عن نادي ما بعد المدرسة الذي
16



إرسال اإلجابات

أرتاده.

أود أن أوصي األصدقاء بنادي ما بعد
المدرسة الذي أرتاده.

17

 


