Pashto

د ځانته راغلیو ماشومانو د هستوګنې وضعیت په اړه نظرپوښتنه 2018
د خپل هستوګنځای یا کمپ او کومه مرسته چې تاسو سره کېږي ،په اړه څه نظر لرئ؟
لكي موږ د خپل فعالیت ښه کولو لپاره غواړو چې پوه شو چې کومې چارې سمې روانې دي او کومې چارې په
سمه توګه نه ترسره کېږي .دا ستاسو خپله خوښه ده چې ځواب ورکول غواړئ او که نه او هیڅ څوک نشي
لیدالی چې شخصاً تاسو څه ډول ځواب ورکړی دی .زموږ لپاره ستاسو نظر ډېر د اهمیت وړ دی.
د پوښتنپاڼې په پای کې باید تاسو د ځواب لېږلو خانه ډکه کړئ .دا ډېره مهمه ده چې تاسو ترټولو آخري خانه
ډکه کړئ ترڅو ستاسو ځواب په سمه توګه واستول شي.

 .1ستاسوًجنس؟
نجلۍ
هلک
بل/نه غواړم ځواب ورکړم





 .2څومرهًوختًکېږيًچېًپهًسویډنًکېًمیشتًیاست؟
د  6 – 0میاشتو ترمنځ
د  12 – 7میاشتو ترمنځ
د  24 – 13میاشتو ترمنځ
د  24میاشتو څخه زیاته موده
نه پوهېږم







 .3آیاًاقامهًلرئ؟
هو
نه
نه پوهېږم





ً .4چېرتهًچېًاوسېږئًهلتهًځانًڅومرهًخونديًاحساسًکوئ؟
ډېر خوندي
تر ډېره حده خوندي
تر ډېره حده ناخوندي
ډېر ناخوندې
نه پوهېږم







 .5آیاًچېرتهًچېًاوسېږئًهلتهًداسېًکومًمشرًکسًشتهًچېًدًضرورتًپهًوختًکېًورسرهًخبرېًوکړئ؟
هو ،زیاتره وخت
هو ،ځینې وخت
نه ،یو نیم وار
نه ،هیڅ کله
نه پوهېږم







 .6آیاًچېرتهًچېًاوسېږئًهلتهًدًدېًموقعًدرکولًکېږيًچېًتاسوًخپلوًمهموًچاروًکېًدخیلًاوسئًاو
ستاسو خوښې ته دې ولېدل شي؟
هو ،زیاتره وخت
هو ،ځینې وخت
نه ،یو نیم وار
نه ،هیڅ کله
نه پوهېږم







 .7آيا چېرتهًچېًاوسېږئًهلتهًدًښوونځيًلخواًدرکړلًشوېًکورنۍًوظیفهًکېًالزمهًمرستهًترالسهًکوئ؟
هو ،زیاتره وخت
هو ،ځینې وخت
نه ،هیڅ کله
نه پوهېږم
ال أعرف







 .8چېرتهًچېًاوسېږئًهلتهًڅومرهًخوشحالهًیاست؟
ډېر زیات
تر ډېره حده
تر کمه حده
ډېر کم
نه پوهېږم







 .9دًهغېًمرستېًڅخهًچېًپهًخپلًکورًکېًاوسېدوًجوګهًکېدوًپهًبرخهًکېًتاسوًسرهًکېږيً،ترًکومه
حده خوښ ياست؟ (د مثال په توګه د اخلي پخلي زده کولو ،جامو مینځلو ،صفایي کولو او خپلې اقتصادي چارې
سمبالولو په برخه کې)
ډېر خوښ
تر ډېره حده خوښ
تر ډېره حده ناخوښ
ډېر ناخوښ
نه پوهېږم







 .10دًهغې مرستېًڅخهًچېًدًراتلونکيًوختًلپارهًدًپالنًنیولوًپهًبرخهًکېًتاسوًسرهًکېږيً،ترًکومه
حده خوښ یاست؟ (د مثال په توګه د زده کړې يا د كار په برخه کې)
ډېر خوښ
تر ډېره حده خوښ
تر ډېره حده ناخوښ
ډېر ناخوښ
نه پوهېږم







 .11دًهغې مرستېًڅخهًچېًدًیوًغورهًفارغهًوختًدرلودلوًپهًبرخهًکېًتاسوًسرهًکېږيً،ترًکومه
حده خوښ ياست؟
ډېر خوښ
تر ډېره حده خوښ
تر ډېره حده ناخوښ
ډېر ناخوښ
نه پوهېږم







 .12دًهغېًمرستېًڅخهًچېًدًخپلېًکورنۍًیاًدًخپلوانوًسرهًاړیکهًنیولوًپهًبرخهًکېًتاسوًسرهًکېږي،
تر کومه حده خوښ ياست؟
ډېر خوښ
تر ډېره حده خوښ
تر ډېره حده ناخوښ
ډېر ناخوښ
نه پوهېږم
اړه نه لري








اوس کوالی شئ چې خپل ځواب ولېږئ
تاسو خپل ځواب په الندې خانه کې کلیک کولو او د  Nästaپه تڼۍ باندې کلیک کولو له الرې استوئ.
د مرستې څخه یوه نړۍ مننه!
ځواب ولېږئ



