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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  

در صورت نیاز بھ کمک و حمایت، آنھا
را دریافت می کنم.

2

در باشگاه فوق برنامھ من، فعالیت ھای
خوبی ارائھ می گردد.

3

در باشگاه فوق برنامھ، امکاناتی برای
استراحت و انجام فعالیت ھای آرامش بخش

وجود دارد.

4

فکر می کنم در باشگاه فوق برنامھ، یک
محیط کار مناسب وجود دارد.

5
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من بھ مسئولیت خود برای کمک بھ ایجاد
یک محیط کار مناسب در باشگاه

فوق برنامھ عمل می کنم.

6

می توانم نظراتم را (مثالً در شورای
کالس) ابراز کنم و دیگران بھ من گوش

می کنند.

7

می توانم در تصمیم گیری درباره
فعالیت ھای باشگاه فوق برنامھ مشارکت

کنم.

8

از حضور در باشگاه فوق برنامھ لذت
می برم.

9

در باشگاه فوق برنامھ احساس امنیت
می کنم.

10

کارکنان بھ خوبی با من رفتار می کنند.
11

بلھ خیر

نمی
خواھید
پاسخ
دھید

 

آیا احساس می کنید کھ در باشگاه فوق برنامھ مورد بدرفتاری قرار گرفتھ اید؟
12

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 باشگاه فوق برنامھ گفتھ اید کھ احساس می کنید در
باشگاه فوق برنامھ مورد بدرفتاری قرار گرفتھ اید؟

13

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؟
14

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

 یک شاگرد در باشگاه تفریحی   
 فردی بالغ در باشگاه تفریحی   

15

کامال مخالف �� كامالً موافق �� نظری ندارم  

من از باشگاه فوق برنامھ ام راضی ھستم.
16



ارسال پاسخ ھا

باشگاه فوق برنامھ ام را بھ دوستانم توصیھ
می کنم.

17

 


