
Förhandsgranskning

ولد بنت

ھویة جنسیة أخرى
(إذا كنت تنتمي /
تشعر بأنك تنتمي
إلى مجموعة جنس
(غیر بنت أو ولد

أفضل عدم اإلجابة  

الجنس 1

:أنا أعیش في مقاطعة

   Botkyrka 

   Danderyd 

   Ekerö 

   Gnesta 

   Haninge 

   Huddinge 

   Håbo 

   Järfälla 

   Lidingö 

   Nacka 

   Norrtälje 

   Nykvarn 

   Nynäshamn 

   Salem 

   Sigtuna

   Sollentuna 

   Solna 

   Stockholm 

   Sundbyberg 

   Södertälje 

   Tyresö 

   Täby 

   Upplands-Bro 

   Upplands Väsby 

   Vallentuna 

   Vaxholm 

   Värmdö 

   Österåker 

   Annan kommun 

 ال أعرف   

2

ال أوافق بشدة 2 3 4 أوافق بشدة  ال
أعرف  

أشعر باألمان في المدرسة. 3

الجو في مدرستي ایجابي. 4

أنا سعید بأعمال المدرسة ضد
التنمر.

5

یوجد ھدوء وسكون للعمل أثناء
المحاضرات.

6

نعم ال ال أعرف / ال أرید
اإلجابة  

ھل تشعر بأنك تعرضت لمعاملة سیئة (باإلھانة / بالمضایقات) في مدرستك خالل ھذا العام الدراسي؟ھذا یعني أنك
تعرضت على سبیل المثال لإلقصاء أو التھدید أو الضرب أو المعاملة السیئة بطریقة أخرى

7

عدة مرات في
األسبوع

عدة مرات في
الدراسي الفصل

بضع مرات في
الفصل الدراسي

ف
 

http://svara.origogroup.com/


األسبوع الفصل الدراسي فحسب
8     كم عدد المرات التي تشعر أنك تعرضت فیھا لمعاملة سیئة؟

من الشخص الذي تشعر أنك تعرضت لمعاملة سیئة على یده؟      

 تلمیذ في صفي   

 تلمیذ آخر في المدرسة   

 معلمي   

 شخص بالغ آخر في المدرسة   

9

ال أوافق بشدة 2 3 4 أوافق بشدة  ال
أعرف  

جلسات مراجعة التطور مع
المشرفالمستشار مجدیة.

10

أسلوب التعلیم یشجعني على تعلم
المزید.

11

یتعاون معلمیني في تعلیمي. 12

یوجد تنوع في أسالیب العمل في
الصفوف.

13

أحصل على المساعدة اإلضافیة في
حالة احتیاجي لھا.

14

معلمیني على معرفة جیدة بموادھم. 15

یتعامل معي المعلمین بطریقة جیدة. 16

معلمیني أخبروني عن المتطلبات
للحصول على الدرجات المختلفة.

17

معلمیني یخبروني عن أدائي في
أثناء الفصل الدراسي.

18

معلمیني یساعدوني على إدراك ما
یجب أن أقوم بھ لتحسین نتائجي

الدراسیة.

19

تتسنى لي فرصة المشاركة والتأثیر
على محتوى برنامج التعلیم.

20

تتسنى لي فرصة المشاركة والتأثیر
على كیفیة عملنا في الصفوف.

21

آرائي تؤخذ بعین االعتبار بشكل
جید في المدرسة.

22

تم إعطائي معلومات وتوجیھات
بخصوص الدراسة والعمل بعد

مرحلة الثانویة المدرسیة.

23

أوطد من خالل دراستي عالقات مع
عالم األعمال وذلك من خالل

المحاضرین والزیارات المیدانیة
والتطبیق العملي على سبیل المثل

24

كثیًرا ما استخدم كمبیوتر في أداء
واجباتي المدرسیة في المدرسة.

25

یجب أن أكون جزًءا من التجارب
الثقافیة في المدرسة (على سبیل

المثال، زیارات من المؤلفین
والمسرح والحفالت الموسیقیة

والمتاحف والمكتبة).

26

أشعر بالسعادة إزاء األنشطة الثقافیة
التي تتیح لي المدرسة فرصة

خوضھا (مثل: زیارات المؤلفین لنا
وزیاراتنا إلى المسارح وإلى

الحفالت الموسیقیة والمتاحف).

27

ممكن أن أوصي تالمیذ آخرین
بااللتحاق بفرعي في مدرستي

الثانویة.

28

ممكن أن أوصي تالمیذ آخرین
بااللتحاق بمدرستي.

29

30    أنا سعید بمدرستي.

شعر بالرضا عن الفرص المتوفرة
لممارسة الریاضة/التمارین تحت

إشراف مدرب المتوفرة في
ستوكھولم (مثل األندیة الریاضیة
والرقص في مجموعات والتدریب

الجماعي)

31

أشعر بالرضا عن الفرص المتوفرة
لممارسة الریاضات الذاتیة في
ستوكھولم (ممارسة التمارین/

الریاضات دون إشراف مدرب/
معلم)

32

یسعدني أن أكون قادًرا على
الثقافیة األنشطة في المشاركة

33



ی أل  ي  ر 
الُمقامة في ستوكھولم في أوقات

فراغي.
ھل انت عضو في جمعیة ما؟ (على سبیل المثال ، نادي ریاضي أو كشافة أو نادي ألعاب أو جمعیة ثقافیة. الحظ أن المدارس الثقافیة والصاالت
(.ال تعتبر جمعیات Kindahls و SATS الریاضیة الخاصة ومدارس الرقص مثل

 (نعم، نادي ریاضي (فریق ریاضي   

 (نعم، نادي ریاضي (ریاضة فردیة   

 Friskis و Skol IF نعم، نادي ریاضي (لیس فریقًا وال فرًدا ، مثل   

 نعم، الكشافة   

 نعم ، نادي خارجي مفتوح   

 (LAN ، نعم ، نادي األلعاب (مثل لعب األدوار   

 (نعم ، رابطة ثقافیة (مثل المسرح وجوقة اإلنشاد. لیست مدرسة ثقافیة   

 نعم، جمعیة سیاسیة/اجتماعیة   

 نعم، جمعیة دینیة/مجتمعیة   

 (نعم، رابطة مھاجرین (مثل الرابطة الصومالیة   

 نعم، نادي المشجعین   

 نعم، جمعیة لذوي االحتیاجات الخاصة   

 (منظمة العفو ،LGBTQ منظمة ،Unga örnar نعم ، جمعیة أخرى (مثل نادي الشطرنج ، منظمة   

 ال، أنا لست عضًوا في أي جمعیة   

34

.في أوقات فراغي بعد المدرسة ، أمارس الریاضة أو أمارس التمارین الریاضیة مرتین في األسبوع على األقل

 نعم ، ألعب الریاضة في النادي الریاضي الذي أشترك فیھ   

نعم، أمارس الریاضة بشكل مستقل أو مع األصدقاء بدون مدرب / ممرن لجلسات ال تقل عن 30 دقیقة (مثل لعب كرة القدم والجري   
 (وركوب الدراجات والتزلج على األلواح والرقص

 نعم، أنا أمارس السباحة في مسبح عام   

 نعم، أنا أتمرن على الرقص في مدرسة لتعلیم الرقص   

 نعم، أنا أذھب صالة الجیم/تمارین جماعیة/فصول الیوجا   

 نعم، أخرى   

 ال، أنا ال أمارس الریاضة على األقل مرتین في األسبوع في وقت فراغي   

35

.في أوقات فراغي خارج المدرسة ، أشارك في األنشطة الثقافیة التي أستمتع بھا

 نعم، أرتب أنشطتي الشخصیة   

 نعم، أنا أشارك في األنشطة التي یرتبھا اآلخرون   

 ال، ال أشارك في األنشطة الثقافیة   

36

ال أوافق بشدة 2 3 4 أوافق بشدة  ال
أعرف  

تتباین طرق العمل خالل الدروس
بصورة كافیة.

37

أنا راٍض بالتأثیر الذي أوقعھ على
التدریس.

38

ألقى معاملة حسنة من الطالب
اآلخرین بالمدرسة.

39

التدریس في المدرس یتسم بارتفاع
المستوى.

40

أحتاج إلى التمرن على مراجعة
المعلومات بصورة دقیقة.

41

أنا معتاد على العمل باستخدام
األدوات الرقمیة.

42

الدروس مھمة في تعلمي. 43

 


