نظر سنجی درمورد وضیعت محل زنده گی تنها واردان
درمورد محل زنده گی و کمک که دریافت بدست می آورید چه فکر می کنید؟
برای اینکه ما کارهای خود را بهتر کنیم می خواهیم بدانیم به به نظر شما چه خوب پیش می رود و چه کمتر
خوب پیش می رود .پاسخ را شماخود تصمیم می گیرید و کسی نخواهد دید که شما چه جواب داده اید .برای ما
نظریات شما بسیا مهم است.
در اخیر نظرسنجی شما انتخاب می کنید تا جواب های تان فرستاده شود .این مهم است تا شما چهارچوکات
آخررا عالمت بزنید تا جواب های تان به صورت درست فرستاده شود.

 .1جنس
 پسر
 دختر
 دیگر
 .2از چند مدت بدینسو شما در سویدن استید؟
 6-0 ماه
 12-7 ماه
 24-13 ماه
 بیشتر از دو سال
 نمی دانم
 .3اجازه اقامت دریافت کرده اید؟
 بله
 نخیر
 نمى دانم

 .4آیا در محل زنده گی خود احساس مصونیت می کنید؟
 بسیار مصوٌ ن
 تا اندازه ای مصوٌ ن
 تا اندازه ای غیرمصوٌ ن
 بسیار غیر مصوٌ ن
 نمى دانم
 .5آیا در جاییکه زنده گی می کنید بزرگسالی است تا با شما در وقتیکه نیاز دارید گپ بزند؟
 بله ،اغلب
 بله ،بعضی اوقات
 نخیر ،به ندرت
 نخیر ،هیچگاه
 نمى دانم
 .6آیا در تصمیمات و چیزهاییکه مهم است در محل زنده گی تان شامل استید؟
 بله ،اغلب
 بله ،بعضی اوقات
 نخیر ،به ندرت
 نخیر ،هیچگاه
 نمى دانم
 .7آیا در محل زنده گی برای درس های تان کمک که ضرورت دارید دریافت می کنید؟
 بله ،اغلب
 بله ،بعضی اوقات
 نخیر ،به ندرت
 نخیر ،هیچگاه
 نمى دانم

 .8چقدر از جاییکه در آن زنده گی می کنید خوش استید؟
 بسیار خوب
 تا اندازه ای خوب
 تا اندازه ای بد
 بسیار بد
 نمى دانم
 .9شما چقدر از کمک که دریافت می کنید راضی استید تا در آینده در خانه خود زنده گی کیند؟
(به گونه مثال ،غذا پختن ،شستن ،تمیز کردن و اداره کردن اقتصادی خود).
 بسیار راضى
 تا اندازه ای راضى
 تا اندازه ای ناراضى
 بسیار ناراضى
 نمى دانم
 .10چقدر شما راضی استید از کمک که دریافت می کنید برای برنامه ریزی آینده تان؟
(به طور مثال برای تحصیالت و کار).
 بسیار راضى
 تا اندازه ای راضى
 تا اندازه ای ناراضى
 بسیار ناراضى
 نمى دانم
 .11چقدر ازکمک برای داشتن یک وقت فراغت خوب راضی استید؟
 بسیار راضى
 تا اندازه ای راضى
 تا اندازه ای ناراضى
 بسیار ناراضى
 نمى دانم

 .12آیا در کدام انجمن فعال استید؟
 بله
 نخیر
 نمى دانم
 .13آیا برای برقرار داشتن تماس با خانواده/اقارب تان کمک دریافت می کنید؟
 بله
 نخیر
 نمى دانم
حاال شما می توانید پاسخ های خویش را بفرستید

با کلک نمودن در چهارچوکات پایین و کلک کردن به بعدی شما جواب های خود را می فرستید .تشکر از کمک تان!
 پاسخ را بفرستید

