
Förhandsgranskning

پسر دختر

ھویت جنسی
دیگری دارم (اگر
احساس می کنید

بھ گر

آیا می خواھید بھ
اعالم  

جنسیت 1

:شھری کھ در آن زندگی می کنم  

   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 

   Ne znam 

2

کامال مخالف 2 3 4 كامالً موافق نظری ندارم  

در مدرسھ احساس امنیت می کنم. 3

مدرسھ ى  من از محیط خوشایندی  
برخوردار است.

4

از اقدامات مدرسھ ام در برخورد با
موارد اذیت و آزار راضی ھستم.

5

می توانم در مدرسھ در محیطی آرام و
ساکت بھ درس

6

بلھ خیر نمی خواھید پاسخ
دھید  

آیا احساس می کنید کھ شما در مدرسھ و در طول سا  7

چند بار در ھفتھ چند بار در طول
یک ترم

تنھا چند بار در
طول یک ترم  

ž ھر چند وقت یک بار احساس می کنید کھ با شما بد 8

http://svara.origogroup.com/


احساس می کنید کھ چھ کسی نسبت بھ شما بد رفتار

 شاگردی در کالس من   

 شاگرد دیگری در مدرسھ   

 معلم من   

 فرد بالغ دیگری در مدرسھ   

9

کامال مخالف 2 3 4 كامالً موافق نظری ندارم  
حس می کنم جلساتی کھ برای بررسی

میزان پیشرفتم با مربی/ سرپرستم
برگزار می شود، پربار است.

10

نحوه تدریس طوری است کھ من بھ
یادگیری ھر چھ بیشتر ترغیب می شوم.

11

آموزگاران من در یادگیریم تشریک
مساعی می کنند.

12

در یادگیری درس ھایم، فعالیت ھای
آموزشی از تنوع برخوردار ھستند.

13

چنانچھ نیاز داشتھ باشم، از کمک بیشتر
برخوردار می شوم.

14

آموزگارانم در مورد موضوعات درسی
خود، از دانش کافی برخوردار ھستند.

15

رفتار آموزگارانم با من مطلوب است. 16

برای کسب نمرات مختلف، آموزگارانم
بھ من اطالعات الزم را داده اند.

17

در طی دوره، آموزگارانم ھمواره مرا از
وضعیت تحصیلی ام مطلع می سازند.

18

آموزگارانم آنچھ را کھ برای پیشرفت در
تحصیل بدان نیاز دارم ، بھ من تفھیم می

کنند.

19

بھ من این فرصت داده می شود تا در
مورد محتوی برنامھ آموزشی ام اثرگذار

باشم و در آن مشارکت نمایم.

20

بھ من این فرصت داده می شود تا در
مورد نحوه انجام فعالیت ھای آموزشی
اثرگذار باشم و در آنھا مشارکت نمایم

21

در مدرسھ مسئولین با حسن نظر بھ
نظرات من توجھ می کنند.

22

در مورد موضوعات تحصیلی و آینده
شغلی پس از اتمام دوره دوم دبیرستان،
مسئولین بھ من اطالعات و راھنمایی

ھای الزم را داده اند

23

در طی دوره تحصیلی، من این فرصت
را داشتھ ام تا برای مثال از طریق

راھنمایی ھای سخنرانان، انجام گردش
ھای میدانی و یا تجربھ کار عملی، با

دنیای کار بیرون در تماس باشم

24

من در مدرسھ اغلب از یک رایانھ برای
انجام تکالیف مدرسھ خود استفاده می کنم

25

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

می کنم.

26

من از انجام فعالیت ھای فرھنگی (مانند
دیدن نویسندگان، تئاتر، کنسرت و موزه)

کھ در مدرسھ تجربھ می کنم رضایت
دارم.

27

من دوره تحصیلی ام را کھ ھم اکنون در
دوره دوم تحصیالت دبیرستانی بھ آن

مشغول ھستم، بھ دانش آموزان دیگر نیز
توصیھ می کنم

28

من مدرسھ ام را بھ دانش آموزان دیگر
نیز توصیھ می کنم.

29

30  من از مدرسھ خود رضایت دارم.

1592#;ر مربی در استکھلم دارم
بسیار راضی ھستم

31

1587#;تکھلم دارم بسیار راضی
ھستم

32

خوشحالم کھ می توانم در اوقات فراغتم
در فعالیت ھای فرھنگی ارائھ شده در

استکھلم شرکت کنم.

33

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

 (بلھ، باشگاه ورزشی (ورزش گروھی   

34



 (بلھ، باشگاه ورزشی (ورزش انفرادی   

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

 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   

 (LGBTQ،  Amnesty سازمان ،Unga örnar ،بلھ، انجمن دیگر (برای نمونھ باشگاه شطرنج   

 خیر، من عضو ھیچ انجمني نیستم   

.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   

35

.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   

36

کامال مخالف 2 3 4 كامالً موافق نظری ندارم  
Arbetssätten under

lektionerna är tillräckligt
.varierande

37

Jag är nöjd med det
inflytande jag har över

.undervisningen

38

Jag behandlas väl av
andra elever på skolan

39

Undervisningen på skolan
.håller hög kvalitet

40

Jag far trana pa att
kritiskt granska

.information

41

Jag ar van vid att anvanda
.digitala verktyg

42

Lektionerna ar viktiga for
.mitt larande

43

 


