ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫء ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﮐﯾﮑس KEKS
ﺳﻼم!
ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﺷﻣﺎ ﺟزو ﮐﯾﮑس ﻣﯾﺑﺎﺷد ـ ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در آن ﺑﺎ ھﻣدﮔر ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺗﺎ اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را ﺑﮭﺗر
ﺑﺳﺎزﯾم؛ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ،اﯾﻧﮏ اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ را ﺗطﺑﯾق ﻣﯾﮑﻧﯾم .ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،اﻓزون ﺑر  ٧٠٠٠ﻧوﺟوان از ٢٠٠ﻣرﮐز ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه،
ﭼﻧﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ را ﭘﺎﺳﺦ دادﻧد!
ﭘﺎﺳﺧﮭﺎ را ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ طور ﮔﻣﻧﺎم ﻣﯾﻧوﯾﺳﯾد .ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳواﻻت ،ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ داده اﯾد .ﺳﭘس
ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ،ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﺑرای ﻧوﺟواﻧﺎن در ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﺧود ﺷﺎن ﻧﺷﺎن داده ﻣﯾﺷود .در اﯾن ﮔﺎه ،ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ
ھﻣدﮔر ﮐﺎر ﮐﻧﯾم ﺗﺎ آﻧرا ﺑﮭﺗر از ﺣﺎﻻ ﺑﺳﺎزﯾم.
ﮔﺎھﯽ ھم ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑرای ﺷﻣﺎ دﺷوار ﺑﺎﺷد زﯾرا ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﮔﻣﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﺑﮫ
وﻗت وزﻣﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺧﺗﻠف .اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ را ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ در ﺣد "ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن" ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﯾد.
ﺑرای ﺷﻣﺎ اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﯾز ﻓراھم ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺑﺻرهء ﺧود را در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
در ھﻧﮕﺎم ﭘﺎﺳﺦ دادن ،ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ھم ﻓﮑر ﮐﻧﯾد:
• ﭘرﺳﺷﮭﺎ را ﺑﺎ دﻗت ﺑﺧواﻧﯾد.
• ھرﮔﺎه ﺷﻣﺎ ﻣطﻣﯾن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد ،از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳوال ﮐﻧﯾد!
• اﮔر ﮔﺎھﯽ اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ ﭘرﺳش را ﻧدارﯾد ،ﺟواب ﺑدھﯾد ﮐﮫ "ﻧﻣﯾداﻧم".
• آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑدھﯾد.
ﺗوﺟﮫ!
ﺷﻣﺎر اﯾن ﭘرﺳﺷﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر اﻧد و ﻣﺎ اﯾﻧرا ﻣﯾداﻧﯾم ،اﻣﺎ اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھﻣﮫء آﻧﮭﺎ را ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﯾد.
از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ وﻗت ﺧود را ﺻرف ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﮐرده اﯾد ،ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ﻣﯾﮑﻧﯾم.
ﺑﺎ اﺣﺗراﻣﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ،
ﮐﯾﮑس
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?1. Ungefär hur ofta brukar du besöka din mötesplats en vanlig vecka

 .٢ﻣﻌﻣوﻻً ﭼﻧد ﺑﺎر در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫء ﻣﻌﻣوﻟﯽ ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه )(OBS efter skoltid, inte under rasttid.
ﺧوﯾش ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑﻧﯾد؟ )ﺗوﺟﮫ! ﻣﻧظور ﺳوال ،در اوﻗﺎت ﭘس از ﻣﮑﺗب ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻧﮫ در زﻧﮓ ﺗﻔرﯾﺢ(
 ٣روز در ھﻔﺗﮫ
 ٢روز در ھﻔﺗﮫ
 ١روز در ھﻔﺗﮫ
ﺑﯾﺷﺗر از ﺑﮫ ﻧدرت

3 dagar i veckan
2 dagar i veckan
1 dag i veckan
Mer sällan

 ٧ Oروز در ھﻔﺗﮫ
 ۶ Oروز در ھﻔﺗﮫ
 ۵ Oروز در ھﻔﺗﮫ
 ۴ Oروز در ھﻔﺗﮫ

7 dagar i veckan
6 dagar i veckan
5 dagar i veckan
4 dagar i veckan

O
O
O
O

Ditt svar skall gälla efter skoltid (om du svarar på det) ELLER rastöppet (om du svarar på
)det
– INTE sammanlagt. Om du besöker mötesplatsen olika många gånger olika veckor så svara
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد )اﮔر ﮐﮫ ﺟواب ﺑدھﯾد( ﭘس از وﻗت ﻣﮑﺗب ﺑﺎﺷد .ﯾﺎ )اﮔر ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﯾﻧرا hur ofta du är där i genomsnitt.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﯾد( در وﻗت ﺗﻔرﯾﺢ؛ اﻣﺎ ﻧﮫ ھﻣﮫ ﺟﻣﻌﺎ ً .اﮔر ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ھﻔﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﺧوﯾش ﻣﯾروﯾد،
آﻧﮕﮫ ،ﺣد ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن آﻧرا ﺑﻧوﯾﺳﯾد.

Här kommer sex frågor om hur det är på din
mötesplats
در اﯾﻧﺟﺎ ،ﺷش ﺗﺎ ﺳوال در ﺑﺎرهءﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﺷﻣﺎ آﻣده اﺳت

1. Där stoppar personalen den som försöker göra det
otrevligt för andra.
 .١ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ﺟﻠو ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﮐﺎر ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﯾﮑﻧد ﻣﯾﮕﯾرﻧد.
ﮐﻣﺗر ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت  O Stämmer sällanھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer alltid
ھرﮔز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت  O Stämmer aldrigﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer oftast
ﻧﻣﯾداﻧم  O Vet ejﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer ibland
Personalen ska stoppa personer som är otrevliga eller bråkar. Är det inga som brukar vara
otrevliga eller bråka kan det vara svårt att veta hur personalen skulle göra – då får du
antingen svara som du tror de skulle göra eller ”vet ej” .
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺟﻠو آﻧﮭﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺑد اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﺟﻧﮓ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮕﯾرﻧد .ﻓرﺿﺎ ً اﮔر ﮐﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑداﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﺟﻧﮓ ﺑﮑﻧد ،داﻧﺳﺗن اﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺷﮑل ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﭼﮑﺎر ﺑﮑﻧﻧد .در اﯾﻧﺻورت ،ﺷﻣﺎ ﺧود ﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﭼﯽ ﺑﺎﯾد
ﺑﮑﻧﻧد ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ھم ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ "ﻧﻣﯾداﻧم".

 .٢در آﻧﺟﺎ.ﻣن اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﻣﯾﮑﻧم2. Där känner jag mig trygg .

ﮐﻣﺗر ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت  O Stämmer sällanھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer alltid
ھرﮔز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت O Stämmer aldrigﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer oftast
ﻧﻣﯾداﻧم O Vet ej .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer ibland
Trygg betyder att du inte känner dig orolig för att det skall hända något som får dig att bli
اﻣﻧﯾت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر رخ دادن ﻣﺳﺋﻠﮫ ای اﺣﺳﺎس ﻧﮕراﻧﯽ ledsen/må dåligt på din mötesplats.
ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺎراﺣت ﺑﺷوﯾد ﯾﺎ ﺣﺎل ﺷﻣﺎ در ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﺷﻣﺎ ﺧراب ﺷود.

 .٣در آﻧﺟﺎ ،ﻓﺿﺎ ﺧوب ﻣﯾﺑﺎﺷد3. Där är stämningen god..

ﮐﻣﺗر ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer sällanھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer alltid
ھرﮔز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت  O Stämmer aldrigﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳتO Stämmer oftast
ﻧﻣﯾداﻧم  O Vet ejﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer ibland
2

God stämning betyder att alla som brukar vara på din mötesplats är trevliga mot varandra, att
man inte behöver oroa sig för att någon är otrevlig. Det betyder att det inte finns olika
grupper som bråkar med varandra på mötesplatsen utan att alla kan samsas.
 ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ،ﻓﺿﺎی ﺧوب ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮐﺳﺎن در ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣدﮔر ﺧوش ﺧﻠق ھﺳﺗﻧد
 اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧظور از اﯾن ﺳﺧن اﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﮔروه.ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑدﺧﻠﻘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری اﺣﺳﺎس ﻧﮕراﻧﯽ ﮐﻧد
. ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﮐﻧﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد،ﺑﻧدﯾﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣدﮔر ﺟﻧﮓ ﮐﻧﻧد؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس

4. Där känns det som att jag är med i en gemenskap.
. در اﯾﻧﺟﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﻣن ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﻣﯾﺑﺎﺷم.۴

O Stämmer alltid
O Stämmer sällan ﮐﻣﺗر ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت
O Stämmer oftast
O Stämmer aldrigھرﮔز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت
O Stämmer ibland  ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳتO Vet ej ﻧﻣﯾداﻧم
Att känna gemenskap innebär att känna att man hör ihop med andra, att man inte känner sig
utanför eller ensam och inte har någon att vara med.
 اﺣﺳﺎس در اﻧزوا ﺑودن ﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ را،اﺣﺳﺎس وﺟﮭﮫ ﻣﺷﺗرک داﺷﺗن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﺎ دﯾﮕران ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﯾداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
.ﻧﻣﯾﮑﻧد و اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯾﮑﻧد او ﮐﺳﯽ را ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺎ وی ﺑﺎﺷد

5. Där känner jag att jag kan vara mig själv.
. در اﯾﻧﺟﺎ ﺣس ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم ﺷﺧص ﺧودم ﺑﺎﺷم.۵

O Stämmer alltid
O Stämmer sällan ﮐﻣﺗر ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت
O Stämmer oftast
O Stämmer aldrigھرﮔز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت
O Stämmer ibland  ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳتO Vet ej ﻧﻣﯾداﻧم
Att vara sig själv betyder att man inte känner att man behöver vara på ett annat sätt eller
tycka andra saker än man gör när man är för sig själv. Det betyder också att man känner sig
respekterad för den man är oavsett ålder, kön, bakgrund, sexuell läggning eller t ex
funktionsnedsättning
اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻔر ﺷﺧص ﺧودش ﺑﺎﺷد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻓﮑر ﮐﻧد ﮐﮫ او ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾن ﻧدارد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ی دﯾﮕری ﺑﺎﺷد ﯾﺎ طور دﯾﮕری
 ﺗﻣﺎﯾل، ﺳﺎﺑﻘﮫ، ﺟﻧس،ﺷﺧص ﺧود ﺑودن ﻧﯾز ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻓﮑر ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑدون در ﻧظرداﺷت ﺳن.ﻓﮑر ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧواﺳت ﺧودش ﻧﺑﺎﺷد
ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻣورد اﺣﺗرام ﻣﯾﺑﺎﺷد

6. Där gäller samma regler oavsett vilken personal som är på plats.
. ﻣﻘررات ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﮐدام ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن در آﻧﺟﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﮏ ﭼﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد.۶
O Stämmer alltid  ھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳتO Stämmer sällanﮐﻣﺗر ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت
O Stämmer oftast ﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳتO Stämmer aldrig ھرﮔز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت
O Stämmer ibland  ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳتO Vet ej ﻧﻣﯾداﻧم
Det betyder att mötesplatsen har tydliga regler och gör på samma sätt om någon bryter mot
dem - att det inte spelar någon roll vem det är som jobbar just den dagen.
اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘررات ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﺷﻣﺎ واﺿﺢ ﻣﯾﺑﺎﺷد و در ﻣورد ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧرا ﻧﻘض ﻣﯾﮑﻧد ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻓرﻗﯽ
.ھم ﻧدارد ﮐﮫ در آن روز ﭼﯽ ﮐﺳﯽ در آﻧﺟﺎ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد
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Här kommer fem frågor om mötesplatsens lokaler, öppettider och
utbud

در اﯾﻧﺟﺎ ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ﺳوال در ﺑﺎرهء ﺳﺎﻟوﻧﮭﺎ،اوﻗﺎت ﺑﺎز ﺑودن آﻧﮭﺎ و ﻋرﺿﮫ ﻧﻣودن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

1. På min mötesplats kan man ägna sig åt olika aktiviteter utan att störa
varandra.
 .١در ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﻣن ،ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺳرﮔرﻣﯾﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺷوﯾم ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑرای ﯾﮏ دﯾﮕر ﻣزاﺣﻣت اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم.
ﮐﻣﺗر ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer sällanھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer alltid
ھرﮔز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت  O Stämmer aldrigﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳتO Stämmer oftast
ﻧﻣﯾداﻧم  O Vet ejﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer ibland
Det betyder att det finns utrymme och möjlighet att göra olika saker samtidigt utan att störa
varandra.
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ھم ﻓﺿﺎ و ھم اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾن وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻣزﻣﺎن ﮐﺎرھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ را ﺑﮑﻧﯾم ﺑﯽ اﯾﻧﮑﮫ ھﻣدﮔر
را ﻣزاﺣﻣت ﻧﻣﺎﯾﯾم.

2. På min mötesplats är det bra inredning. (Möbler, affischer, med mera.).

 .٢ﻟوازم ﺧﺎﻧﮫء ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﻣن ﻣﺛ ْ
ﻼ ﻣﯾزھﺎ و ﭼوﮐﯾﮭﺎی آن درﺳت ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.

ﮐﻣﺗر ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer sällanھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer alltid
ھرﮔز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت  O Stämmer aldrigﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer oftast
ﻧﻣﯾداﻧم  O Vet ejﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer ibland
Bra inredning betyder att stolar, soffor, lampor, bord och liknande fungerar och är bra.
ﻟوازم ﺧوب ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭼوﮐﯾﮭﺎ ،ﮐوچ ھﺎ ،ﻣﯾزھﺎ ،ﭼراﻏﮭﺎ و ﻣﺎﻧﻧد آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ درﺳت اﻧد.

3. På min mötesplats finns det fungerande utrustning/material. (Biljardköer,
datorer, spel, skivor, med mera.).
 .٣وﺳﺎﯾل و ﻣواد ﮐﺎرﮐردﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺻﻔوف ﺑﯾﻠﯾﺎرد ،ﮐﻣﭘﯾوﺗرھﺎ ،ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﮐﻣﭘﯾوﺗری ،ﺳﯽ دی ھﺎ و ﻏﯾره در ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﻣن
ﻣوﺟود ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﮐﻣﺗر ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer sällanھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer alltid
ھرﮔز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت  O Stämmer aldrigﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳتO Stämmer oftast
ﻧﻣﯾداﻧم  O Vet ejﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer ibland
Det betyder att t ex musikutrustning, sportmaterial, pysselmaterial med mera inte är trasigt
اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً وﺳﺎﯾل ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﻟوازم ورزﺷﯽ ،ﻣواد och/eller väldigt slitet eller inte fungerar.
ﮐﺎرھﺎی دﺳﺗﯽ و ﻏﯾره ﺧراب ﻧﯾﺳﺗﻧد.

4. På min mötesplats är det öppet de tider då jag helst vill besöka den.
 .۴در وﻗﺗﮭﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﻣن ﺑﺎز ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻣن ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻋﻼﻗﮫ دوﺳت دارم ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ﺑروم.
ﮐﻣﺗر ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer sällanھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer alltid
ھرﮔز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت  O Stämmer aldrigﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳتO Stämmer oftast
ﻧﻣﯾداﻧم  O Vet ejﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer ibland
Vi vill veta om mötesplatsen anpassar sina tider efter ungdomarnas behov och önskemål.
ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ،ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎز ﺑودن ﺧود را ﺑر اﺳﺎس ﺿرورت و ﺧواھش ﻧوﺟواﻧﺎن رﻋﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد.
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5. På min mötesplats finns det saker att göra som jag tycker det är kul att delta
i.
 .۵در ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﻣن ،ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ﺷرﮐت ﻧﻣودن در آﻧﮭﺎ ﺟﺎﻟب ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﮐﻣﺗر ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer sällanھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer alltid
ھرﮔز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت  O Stämmer aldrigﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳتO Stämmer oftast
ﻧﻣﯾداﻧم  O Vet ejﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer ibland
Med ”saker som det är kul att delta i” menas om det brukar finns något du tycker roligt göra.
Naturligtvis skall man kunna sitta och ”hänga”, men det är bra om man också kan välja att
delta i eller ordna någon aktivitet.
ﻣﻨﻈﻮر از " ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدن در آﻧﮭﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ" اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ اﺟﺮای آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
در آﻧﺠﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ آدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮭﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﮭﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﯾﮏ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ را .اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﺮا ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪھﺪ.

Här kommer fyra frågor om hur du upplever personalens sätt att vara
mot dig
در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮭﺎر ﺗﺎ ﭘرﺳش در ﺑﺎرهء ﺑرداﺷت ﺷﻣﺎ از ﭼﮕوﻧﮕﯽ طرز رﻓﺗﺎر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

1. Personalen tycker det är positivt att JAG kommer.
 .١ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧوب اﺳت ﮐﮫ ﻣن آﻧﺟﺎ ﻣﯾروم.
ﮐﻣﺗر ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer sällanھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer alltid
ھرﮔز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت  O Stämmer aldrigﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳتO Stämmer oftast
ﻧﻣﯾداﻧم  O Vet ejﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer ibland
Vi vill veta om du känner att personalen tycker det är bra och trevligt att just du kommer och
att de visar det för dig.
ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ رﻓﺗن ﺷﺧص ﺧود ﺗﺎن ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺧوب و ﺟﺎﻟب ﻣﯾﺑﺎﺷد و آﻧﮭﺎ
ﻧﯾز ﺑرای ﺷﻣﺎ اﯾن اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﯽ ﺧود ﺷﺎن را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد.

2. Personalen brukar prata med mig om hur jag har det/mår.

 .٢ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎ ﻣن ﻣﻌﻣو ْ
ﻻ ﺣرف ﻣﯾزﻧﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻣن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﮕذرد و ﺣﺎل ﻣن ﭼطور ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﮐﻣﺗر ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer sällanھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer alltid
ھرﮔز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت  O Stämmer aldrigﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳتO Stämmer oftast
ﻧﻣﯾداﻧم  O Vet ejﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer ibland
Vi vill veta om personalen brukar prata med dig och att du känner att de är intresserade av
hur du har det/mår
ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧﻧد وﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑداﻧﻧد ﺑر ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﮕذرد و ﺣﺎل ﺷﻣﺎ
ﭼطور ﻣﯾﺑﺎﺷد.

3. Personalen brukar uppmuntra mig att komma med idéer och förslag.

 .٣ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣرا ﻣﻌﻣوﻻً ﺗﺷوﯾق ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻧظرات و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم.
ﮐﻣﺗر ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت  O Stämmer sällanھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer alltid
ھرﮔز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت  O Stämmer aldrigﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer oftast
ﻧﻣﯾداﻧم  O Vet ejﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer ibland
Vi vill veta om personalen uppmuntrar dig att komma med idéer och förslag på olika
aktiviteter som man kan göra på mötesplatsen.
ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﻣﺎ را ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ اﯾن ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای اﺟرای ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون در ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﺧوﯾش
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و ﻧظرات داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
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4. Jag känner förtroende för personalen.
 .۴ﻣن ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎور دارم.
ﮐﻣﺗر ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت  O Stämmer sällanھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer alltid
ھرﮔز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت  O Stämmer aldrigﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer oftast
ﻧﻣﯾداﻧم  O Vet ejﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer ibland
Att känna förtroende innebär att du litar på personen, att du känner att personen kommer att
göra sitt bästa för att vara schysst mot dig.
اﺣﺴﺎس ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ او را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ آن ﺷﺨﺺ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺧﺮج ﻣﯿﺪھﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

Här kommer fem frågor om delaktighet
د ر ا ﯾ ﻧﺟ ﺎ ،ﭘ ﻧ ﺞ ﺗ ﺎ ﭘر ﺳ ش د ر ﺑ ﺎر ه ء ا ﺷ ﺗ ر ا ک و ر ز ﯾ د ن آﻣ د ه اﺳ ت
De ungdomar som deltar i olika sorters grupper kan också få fylla i vår
särskilda gruppenkät.
آن ﻋده از ﻧوﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔروھﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﺷﺗراک ﻣﯾورزﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫء ﮔروھﯽ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑدھﻧد.

?1. Hur många gruppenkäter har du fyllt i detta år

 .١ﺷﻣﺎ ﭼﻧد ﺗﺎ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫء ﮔروھﯽ را اﻣﺳﺎل ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﻧﻣوده اﯾد؟
ھﯾﭻ O Ingen
دو ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﺗﺎ O Två – Fyra
ﯾﮏ داﻧﮫ O En
ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر O Fem eller fler
Ungdomar som deltar i olika sorters grupper kan också få fylla i vår särskilda gruppenkät. En
grupp kan t ex vara en tjejgrupp eller filmgrupp som träffas en gång i veckan eller två
ungdomar som arrangerar ett LAN på gården.
آن ﻋده از ﻧوﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔروھﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﺷﺗراک ﻣﯾورزﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫء ﮔروھﯽ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﻧد .ﯾﮑﯽ
از اﯾن ﮔروھﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ ﮔروه دﺧﺗران ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ھم ﮔروه ﻓﻠم ﮐﮫ ھﻔﺗﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ھم دﯾدار ﻣﯾﮑﻧﻧد ﯾﺎ ھم اﯾﻧﮑﮫ دو ﺗﺎ از ﻧوﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در ﮐﻠب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻻن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد.

2. Personalen brukar uppmuntra mig att ta ansvar för aktiviteter.
(Vara med och planera och genomföra).
 .٢ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ﻣﻌﻣوﻻً ﻣرا ﺑرای ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾرﻓﺗن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﺗﺷوﯾق ﻣﯾﮑﻧﻧد )ﯾﻌﻧﯽ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐردن و ﺗطﺑﯾق ﻧﻣودن
ﺣﺿور داﺷﺗن( .
ﮐﻣﺗر ﮔﺎھﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت  O Stämmer sällanھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer alltid
ھرﮔز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت  O Stämmer aldrigﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer oftast
ﻧﻣﯾداﻧم  O Vet ejﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت O Stämmer ibland
Med att ta ansvar för olika aktiviteter menar vi t ex att ordna en turnering en kväll eller att
tillsammans arrangera något större som t ex en festival.
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾرﻓﺗن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﯾﮏ ﺷب ﺗﻧظﯾم ﯾﮏ ﺗورﻧﻣﻧت ﯾﺎ ﺗرﺗﯾب دادن ﻣﺛﻼً ﯾﮏ ﺟﺷﻧواره
ﺑزرﮔﺗر را ﻓراھم ﺳﺎزﯾم.

3. Jag har varit med på möten och beslutat/bestämt om saker som rör min
mötesplats.
)(Till exempel om aktiviteter, ekonomi, öppettider, regler.
 .٣ﻣن در ﺟﻠﺳﺎت ﺑوده ام و در ﻣورد ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ درﻣورد ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﻣن ﺑوده اﺳت ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ام ﯾﺎ ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻧﻣوده ام
ﻣﺛﻼً در ﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اوﻗﺎت ﻓراﻏت ،اﻗﺗﺻﺎد ،اوﻗﺎت ﺑﺎز ﺑودن و ﻣﻘررات(
ﻧﻣﯾداﻧم  O Vet ejﻧﺧﯾر  O Nejﺑﻠﮫ O Ja
Ett sådant möte kan t ex vara ett stormöte dit alla på mötesplatsen är välkomna eller ett möte
i ett gårdsråd. Det viktiga är att det är ungdomar, och inte personalen, som bestämt. (Även
)om personalen kan ha varit med och sagt vad de tycker.
ﭼﻧﯾن ﺟﻠﺳﮫ ای ﻣﺛﻼً ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑﯾﺎﯾﻧد ﯾﺎ در ﺟﻠﺳﮫ ﺷورای ﮐﻠب .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﻣﮭم اﺳت ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗن ﻧوﺟواﻧﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻧﮫ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد) .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن در آﻧﺟﺎ ﺑوده اﻧد و آﻧﭼﮫ
را ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣﯾﮕوﯾﻧد(.
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4. Jag har varit med och planerat en eller flera aktiviteter.
)(Till exempel ett läger eller ett arrangemang.
 .۴ﻣن در ﭼﻧدﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت اوﻗﺎت ﻓراﻏت ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﺧود ﺑوده ام و ﺑرای ﯾﮏ ﭼﻧد ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت اوﻗﺎت ﻓراﻏت ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳت
ﮐرده ام) .ﺑﮫ طور ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﮏ اردو )ﮐﻣﭘﯾﻧﮓ( ﯾﺎ ﺗﻧظﯾم ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ(.
ﻧﻣﯾداﻧم  O Vet ejﻧﺧﯾر  O Nejﺑﻠﮫ O Ja
Vi undrar om du varit med och diskuterat hur ni skall göra, vad saker skall kosta och liknande
för att aktiviteten skall bli som ni tänkt. Naturligtvis kan ni haft hjälp av personal.
ﻣﯾﺧواھﯾم ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾد ﺑوده اﯾد و ﺻﺣﺑت ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﭼﯾزھﺎ ﭼﻘدر ﻣﺻرف دارد و ﺑﮫ
ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑرای ﺧرج ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣورد ﻧظر ﺷﻣﺎ.

5. Jag har varit med och tagit ansvar när en eller flera aktiviteter genomförts.
 .۵ﻣن در اﺟرای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑوده ام و ﻣﺳﺋوﻟﯾت آﻧرا ﺑﮫ دوش ﮔرﻓﺗﮫ ام.
ﻧﻣﯾداﻧم  O Vet ejﻧﺧﯾر O Nej

ﺑﻠﮫ O Ja

Att ta ansvar betyder att du eller tillsammans med någon kompis haft en uppgift som du/ni
kunnat sköta själva och att resultatet har berott på hur du/ni valt att göra. Du/ni kan t ex ha
skött caféet, varit DJ’s eller varit med och skött en turnering (varit domare, fört protokoll, …).
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﯾﮏ وظﯿﻔﮫ ای را داﺷﺘﮫ اﯾﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺗﺎن ﺑﮫ آن
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺷﻤﺎھﺎ ﭼﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ھﺎ ﻣﺜﻼً
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﯾﺪ از ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در دی ﺟﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ از ﯾﮏ ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ )داور ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ را ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ (....

Till sist kommer några frågor om dig
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﺑﺎره ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ
Dessa frågor finns med för att det är viktigt för oss att alla trivs och får ett bra
bemötande oavsett kön, bakgrund, ålder, skolresultat eller eventuell
funktionsnedsättning. Tyvärr är det inte alltid så och därför ställer vi dessa frågor för
att få reda på hur det är på din mötesplats. Om det finns skillnader så vill vi veta det,
så att vi kan göra något åt det! Det är därför vi ställer dessa frågor om dig.
اﯾن ﺳواﻻت ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر آﻣده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑرای ﻣﮭم ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھم در اﯾﻧﺟﺎ ﺑر ھﻣﮫ ﺧوش ﺑﮕذرد و ﺑدون
درﻧظرداﺷت ﺟﻧس ،ﺳواﺑق ،ﻋﻣر ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﮑﺗب ،ﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯾﺷﺎﻣد ﺧوب ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ
ھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﻣﯾﭘرﺳﯾم ﮐﮫ ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﮔر ﮐﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﺋﯽ
وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑداﻧﯾم ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎری در اﯾن اﻣر اﻧﺟﺎم دھﯾد! دﻟﯾل ﭘرﺳش ﻣﺎ ھم ھﻣﯾن اﺳت.

?1. Kön
 .١ﺟﻧس

ﭘﺳر O Pojke

دﺧﺗر O Flicka

ﻧﻣﯾﺧواھم ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھمO Jag vill inte svara.

ﭼﯾز دﯾﮕریO Annat

Vi vill veta om vi når ungdomar av olika kön och om alla ungdomar får samma möjligheter
och bemötande på mötesplatsen oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck. Om du känner
dig obekväm med att svara på denna fråga kan du kryssa i svarsalternativet ”Vill ej svara”.
ﻣﯾﺧواھﯾم ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻧوﺟواﻧﺎن دارای ھرﮔوﻧﮫ ﺟﻧﺳﯾت دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺑرای ھﻣﮫ ﻧوﺟواﻧﺎن اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ ﻓراھم ﻣﯾﮕردد ﺗﺎ در اﯾن ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه از ﭘﯾﺷﺎﻣد ﯾﮑﺳﺎن ﺑرﺧودار ﮔردﻧد آﻧﮭم ﺑدون درﻧظرداﺷت ﺟﻧﺳﯾت ،ھوﯾت ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ اظﮭﺎر
و اﺑراز ﺟﻧﺳﯽ .اﮔر ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع اﺣﺳﺎس ﻧﺎآراﻣﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﭘﺎﺳﺧﯽ را ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت " ﻧﻣﯾﺧواھم
ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھم" را ﻋﻼﻣت ﭼﻠﯾﭘﺎ ﺑزﯾﻧد.
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2. Är en eller båda dina föräldrar födda utanför Sverige?
 ﺧﺎرج از ﺳوﯾدن ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣده اﻧد؟، آﯾﺎ ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ھر دوی ﺷﺎن.٢
O Ja ﺑﻠﮫ
O Nej ﻧﺧﯾر
O Vet ej ﻧﻣﯾداﻧم
Vi vill veta om vi når ungdomar med olika bakgrund och om alla ungdomar får samma
möjligheter och bemötande på mötesplatsen oavsett bakgrund.
ﻣﯾﺧواھﯾم ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻧوﺟواﻧﺎن دارای ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون را ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺑدون درﻧظرداﺷت ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﺷﺎن از ﭘﯾﺷﺎﻣد
.ﯾﮑﺳﺎن در ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد

3. Vilken årskurs går du i?
 ﺷﻣﺎ اﻻن ﮐدام ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ را ﻣﯾﺧواﻧﯾد؟.٣
O 6:an
ﺷﺷم
O 7:an
ھﻔﺗم
O 8:an
ھﺷﺗم
O 9:an
ﻧﮭﮭم

O
O
O
O

O Har slutat 9:an, men går inte på gymnasiet

åk 1
åk 2
åk 3
Äldre

ﺳﺎل اول
ﺳﺎل دوم
ﺳﺎل ﺳوم
ﺑزرﮔﺗر

(Över

Gymnasieålder)
آﯾﺎ ﺻﻧف ﻧﮭم را ﺗﻣﺎم ﮐرده اﯾد اﻣﺎ ﺑﮫ ﻟﯾﺳﮫ درس ﻧﻣﯾﺧواﻧﯾد

)ﺑﮫ ﺳن ﺑﺎﻻﺗر از دوره ﻟﯾﺳﮫ
(ﻣﯾروم

Vi vill veta om vi når ungdomar i olika åldrar och om alla ungdomar får samma möjligheter
och bemötande på mötesplatsen oavsett hur gamla de är.
ﻣﯾﺧواھﯾم ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻧوﺟواﻧﺎن دارای ﺳﻧﯾن ﮔوﻧﺎﮔون را ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺑدون درﻧظرداﺷت ﺳن و ﺳﺎل ﺷﺎن در ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه از
.ﭘﯾﺷﺎﻣد ﯾﮑﺳﺎن در ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد

Denna fråga besvaras bara om du går i 8:an, 9:an eller på gymnasiet.
. ﻧو ﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﯾﺳﮫ ﻣﯾروﯾد ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد،اﯾن ﭘرﺳش را ﺗﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻧف ھﺷت

4. Har du minst E (=godkänt) i svenska, matematik och engelska?
 رﯾﺎﺿﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را دارﯾد؟، )ﮐﺎﻣﯾﺎب( را در ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎی ﺳوﯾدیE  آﯾﺎ ﺷﻣﺎ دﺳت ﮐم ﻧﻣره.۴

O Ja ﺑﻠﮫ

O Nej  ﻧﺧﯾرO Vet ej ﻧﻣﯾداﻧم

Vi vill veta om alla är välkomna och uppskattade för den de är och får samma möjligheter
och bemötande oavsett hur det går för dem i skolan.

5. Har du någon sorts funktionsnedsättning?
 آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﮐدام ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﮐﺎری دارﯾد؟.۵
O Ja  ﺑﻠﮫO Nej ﻧﺧﯾر
Vi vill veta om vi når ungdomar med funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning menar
vi t ex om man har en hörselskada, sitter i rullstol, har ADHD eller dyslexi. Denna fråga finns
med för att det är viktigt för oss att veta om alla ungdomar får samma möjligheter och
bemötande på mötesplatsen oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte.
 ﻣﻧظور از ﻣﻌﻠوﻟﯾت اﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل آﺳﯾب.ﻣﯾﺧواھﯾم ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧوﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت دارﻧد ﻣﯾرﺳﯾم
 ﺑﯾﻣﺎری اﺧﺗﻼل ﻓرط ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﻓﻘدان ﺗوﺟﮫ )آی دی اچ دی( ﯾﺎ ﻣﺷﮑل ﺧواﻧش، از ﮔردوﻧﮫ ﻣﻌﯾوﺑﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد،ﺷﻧواﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
 ﺳوای ھر ﮔوﻧﮫ، اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑرای ھﻣﮫ ﻧوﺟواﻧﺎن.و ﻧﮕﺎرش )دﯾﺳﻠﯾﮑﺳﯽ( داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
. روﯾﮫ ﯾﮑﺳﺎن در اﯾن ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه وﺟود دارد ﯾﺎ ﻧﮫ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﯾﺎ ﻋدم آن
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6. Upplever du att du har blivit orättvist behandlad på din mötesplats?
(OBS! Du kan kryssa i flera alternativ)

Ditt kön/könsroller  ﻧﻘش ﺟﻧﺳﯽ ﺷﻣﺎ/ﺟﻧس ﺷﻣﺎ
Din ålder ﺳن ﺷﻣﺎ
Din etniska bakgrund ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻗوﻣﯽ ﺷﻣﺎ
Din religionﻣذھب ﺷﻣﺎ
Din sexuella läggning ﺗﻣﺎﯾل ﺟﻧﺳﯽ ﺷﻣﺎ ا
Din funktionsnedsättning

Ja, av andra
besökare/  از،ﺑﻠﮫ

Nej/ ﻧﺧﯾر

Ja, av
personal/ﺑﻠﮫ ﺗوﺳط
ﮐﺎرﮐﻧﺎن

På grund av: ﺑﮫ ﺧﺎطر

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O

O

O

ﺳﺎﯾر ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ھﺎ

 آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷت ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ در اﯾن ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﺷده اﺳت؟ )ﺗوﺟﮫ! ﺷﻣﺎ.۶
.(.ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﮔزﯾﻧﮫ را ﻋﻼﻣت ﭼﻠﯾﭘﺎ ﺑزﻧﯾد

ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺷﻣﺎ

Andra orsaker eller mobbad
دﻻﯾل دﯾﮕری ﯾﺎ آزار دﯾدﮔﯽ

”Orättvist behandlad” kan betyda olika saker för olika personer, det viktigaste är din egen
upplevelse. Du ska så klart svara nej om du inte blivit orättvist behandlad.
 اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ اﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑرداﺷت،" ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑرﺧورد ﺷده" ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ ﻣﻌﻧﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
 اﻟﺑﺗﮫ روﺷن اﺳت ﮐﮫ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ رﻓﺗﺎر ﻏﯾرﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻧﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ﺷﻣﺎ ھم ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺧﯾر را.ﺷﻣﺎ در اﯾن ﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد
.ﺑدھﯾد
• Kön/Könsroller – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av hur andra
ser på eller uppfattar ditt kön eller hur du valt att definiera dig själv och uttrycka dig.
•
 ﻧﻘش ﺟﻧس ـ اﮔر ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ دﯾﮕران ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑرداﺷت ﺷﺎن از ﺟﻧس ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺗﻌرﯾف و اﺑراز ﺑﯾﺎن/ﺟﻧس
.ﺷﻣﺎ از ﺧود ﺗﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑﻧﻧد طوری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ رﻓﺗﺎر ﻏﯾر ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺷده اﺳت
•
• Ålder – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av hur gammal du är.
•
. ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻏﯾر ﻋﺎدﻻﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﺷده ﺑﺎﺷد،ﺳن ـ اﮔر ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﻋﻣر دارﯾد
• Etnisk bakgrund – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av var du
kommer ifrån, din kultur och dina traditioner.
•
 دارای ﭼﯽ ﻓرھﻧﮓ و رﺳوﻣﯽ ھﺳﺗﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ،ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻗوﻣﯽ ـ اﮔر ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ آﯾﯾد
.طور ﻏﯾر ﻋﺎدﻻﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﺷده ﺑﺎﺷد
• Religion – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av vilken tro du har,
t ex för att du är muslim eller kristen.
•
 ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻏﯾر،دﯾن ـ اﮔر ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ دارای ﭼﯽ ﻋﻘﯾده ای ھﺳﺗﯾد ﻣﺛﻼً ﻣﺳﻠﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺳﯾﺣﯽ
.ﻋﺎدﻻﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﺷده ﺑﺎﺷد
• Sexuell läggning – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av vilket
kön de personer som du blir kär i eller kåt på har. Blir du kär i personer av samma kön
så är du t ex homosexuell, om du blir kär i ett någon med annat kön är du t ex
heterosexuell eller bisexuell om du kan bli kär i människor oavsett vilket kön de har.
•
ﺗﻣﺎﯾل ﺟﻧﺳﯽ ـ اﮔر ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻧﺳﯾت ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻋﺎﺷق ﺷﺎن ﻣﯾﺷوﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮭوت ﻣﯽ آﯾﯾد ﺑﺎ ﺑﮫ طور
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻋﺎﺷق ﮐﺳﯽ ﺷوﯾد ﮐﮫ ھﻣﺟﻧس ﺧود ﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﻣﺛﻼً اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ھﻣﺟﻧﺳﮕرا ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ او.ﻏﯾر ﻋﺎدﻻﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﯾﺷود
از ﺟﻧس دﯾﮕری ﺑﺎﺷد آﻧﮕﺎه ﺷﻣﺎ دﮔر ﺟﻧﺳﮕرا ﯾﺎ دوﺟﻧﺳﮫ ﮔرا ھﺳﺗﯾد و ﯾﺎ ھم ﻋﺎﺷق ﮐﺳﯽ ﺷوﯾد ﺑدون درﻧظرداﺷت اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ
.دارای ﮐدام ﺟﻧس ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد
• Funktionsnedsättning – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund av att
du t ex har en hörselskada, sitter i rullstol, har ADHD eller dyslexi.
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•

ﻋذر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ـ اﮔر ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎری اﺧﺗﻼل ﻓرط ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﻓﻘدان ﺗوﺟﮫ )آی دی اچ دی( ﯾﺎ
ﻣﺷﮑل ﺧواﻧش و ﻧﮕﺎرش )دﯾﺳﻠﯾﮑﺳﯽ( دارﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻏﯾر ﻋﺎدﻻﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﺷده اﺳت..
• Andra orsaker eller mobbad – Om du upplever att du blivit orättvist behandlad på grund
någon annan orsak än de vi skrivit om ovan eller om du blivit mobbad.
•
دﻻﯾل دﯾﮕری ﯾﺎ آزار ﺑﯾﻧﯽ ـ اﮔر ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﭼﯾز دﯾﮕری ﺟز آﻧﮑﮫ در ﺑﺎﻻ ﯾﺎد ﺷده اﺳت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
طور ﻏﯾر ﻋﺎدﻻﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻣورد آزار ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷﯾد.

7. Är Du med i någon förening, t ex tränar fotboll eller annan idrott, spelar
?teater eller liknande

 .٧آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻋﺿو ﮐدام اﻧﺟﻣن ﯾﺎ ﮐﻠب ھﺳﺗﯾد ﻣﺛ ْ
ﻼ ﻓوﺗﺑﺎل ﺗﻣرﯾن ﮐردن ﯾﺎ دﮔر ورزﺷﯽ ،ﺗﺋﺎﺗر ﺑﺎزی ﮐردن ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد آن؟

ﻧﻣﯾداﻧم  O Vet ejﻧﺧﯾر O Nej

ﺑﻠﮫ O Ja

Vi vill veta om vi når ungdomar som är med i föreningar. Med förening menar vi t ex
idrottsföreningar, kulturföreningar, politiska förbund eller spelföreningar.
ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم ﺑداﻧﯾم اﮔر ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧوﺟواﻧﯾﮑﮫ ﻋﺿو اﻧﺟﻣﻧﮭﺎ /ﮐﻠب ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﻣﯾرﺳﯾم .ﻣﻧظور از اﻧﺟﻣن ﯾﺎ ﮐﻠب ﻣﺛﻼً ﮐﻠﺑﮭﺎی ورزﺷﯽ،
اﻧﺟﻣﻧﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﺑﮭﺎی ﺑﺎزی ﻣﯾﺑﺎﺷد.

8. Har du varit i svårigheter eller haft problem som gjort att du varit i kontakt
?med socialtjänsten, "soc", eller polisen det senaste halvåret
 .٨آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ داﺷﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر آﻧﮭﺎ در اﯾن ﺷش ﻣﺎه اﺧﯾر ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اداره ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ "
ﺳوس" ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘوﻟﯾس در ﺗﻣﺎس ﺑوده ﺑﺎﺷﯾد؟

ﻧﺧﯾر ،ﻣن ﭼﻧﯾن ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ را ﻧداﺷﺗﮫ امO Nej, jag har inte haft sådana problem .
ﺑﻠﮫ ،ﻣﺷﮑﻼت داﺷﺗﮫ ام اﻣﺎ O Ja, jag har haft problem men inte varit i kontakt med dem
ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﺗﻣﺎس ﻧﺑوده ام ،ﻣﺷﮑﻼت داﺷﺗﮫ ام اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﺗﻣﺎس ﻧﺑوده ام.
ﺑﻠﮫ O Ja

9. Om du känner efter och frågar dig själv “Hur mår du?” – Vad skulle du då
?svara
En del ungdomar mår dåligt och känner sig stressade eller oroliga på grund av
hur de har det hemma, hur det är i skolan eller av andra anledningar. Vi vill att
alla ungdomar ska kunna delta och känna sig trygga oavsett hur de mår. Det är
därför vi ställer denna fråga.
 9.اﮔر ﺧود ﺗﺎن ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد و از ﺧود ﺑﭘرﺳﯾد "ﺣﺎﻟت ﭼطور اﺳت؟" ـ ﭼﮫ ﺟواب ﺧواھﯾد داد؟
ﯾﮏ ﺗﻌداد ﺟواﻧﺎن ﺣﺎل ﺷﺎن ﺧوب ﻧﺑوده و ﺑﮫ دﻟﯾل ﭼﮕوﻧﮕﯽ وﺿﯾﻌت در ﻣﻧزل ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ وﺿﯾﻌت در ﻣﮑﺗب و ﯾﺎ ھم
ﺑﻧﺎﺑر دﻻﯾل دﯾﮕر اﺣﺳﺎس ﺗﺷوﯾش و اﺿطراب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺟواﻧﺎن ﺑدون در ﻧظرداﺷت ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺣﺎﻟت
ﺷﺎن ﺧود را ﻣﺻون اﺣﺳﺎس ﻧﻣوده و ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﻧد ﺳﮭم ﺑﮕﯾرﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺎ اﯾن ﺳوال را طرح ﻣﯾﮑﻧﯾم.
O Toppen
ﻋﺎﻟﯽ
O Bra
ﺧﻮب
O Okey
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﮫ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب O Inte så bra
O Dåligt
ﺑد
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Vi vill veta om vi når ungdomar som har/haft svårigheter. Det kan t ex ha handlat om
personliga problem eller alkohol/droger, hot, våld eller andra brott. Vi ställer denna fråga för
att få reda på om alla ungdomar får samma möjligheter och bemötande på mötesplatsen
oavsett vad man har för situation i livet i övrigt.
ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧوﺟواﻧﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺷﮑﻼت داﺷﺗﮫ اﻧد ﯾﺎ دارﻧد ﺑرﺳﯾم .ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن در ﺑﺎره ﻣﺷﮑﻼت ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ
ﻣﺻرف ﻧﻣودن ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑوﻟﯽ ﯾﺎ ﻣواد ﻣﺧدر ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ھم اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت ﯾﺎ ارﺗﮑﺎب دﮔر ﺟراﯾم.ﻣﺎ اﯾن ﭘرﺳش را ﻣطرح ﻣﯾﮑﻧﯾم
ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ھﻣﮫ ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑدون درﻧظرداﺷت ﻣوﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت و طرز رﻓﺗﺎر ﯾﮑﺳﺎن در اﯾن ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه
ﺑرﺧوردار ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ.

ﺷﻣﺎ در اﯾن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐوﺗﺎه آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻓراﻣوش ﮐرده اﯾم از ﺷﻣﺎ ﺑﭘرﺳﯾم ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ از دﯾدﮔﺎه ﺷﻣﺎ در ﺑﺎره
ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﺷﻣﺎ ﻣﮭم ﻣﯾﺑﺎﺷد:

__________________________________________________
__________________________________________________
____________
اﮔر ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﻧﯾﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗری در ﺑﺎره ﻣﻼﻗﺎﺗﮕﺎه ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ھم در ﺑﺎره اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن اﯾﻣﯾل ﺑﻧوﯾﺳﯾد info@keks.se. :ﺑﮫ ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ در وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﺧواﻧﯾدwww.keks.se. :
از اﺷ ﺗر اک و ر ز ﯾ د ن ﺷ ﻣ ﺎ در ﭘ ﺎﺳ ﺦ ﺑﮫ اﯾن ﭘر ﺳ ﺷ ﻧ ﺎﻣ ﮫ ﺳ ﭘ ﺎﺳ ﮕ ز ار ی ﻣ ﯾﮑ ﻧﯾم!
ھ ﻨ ﮕ ﺎ ﻣ ﯽ ﮐ ﮫ ﻧ ﺘ ﺎ ﯾ ﺞ ا ﯾ ﻦ ر ا ﺷ ﻤ ﺎ ﻣ ﯿ ﺨ ﻮ ا ھ ﯿ ﺪ ﺑ ﺎ ھ ﻤ ﺪ ﮔ ﺮ ﺑﺤ ﺚ ﻣ ﯿ ﻨ ﻤ ﺎ ﯾ ﯿ ﺪ  ،از ﮐ ﺎر ﮐ ﻨ ﺎن ﺑ ﭙﺮ ﺳ ﯿ ﺪ .
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