استبيان عن وضع السكن للذين يستخدمون الخدمات يتعلق باﻷطفال الوافدين بمفردهم
ما رأيك بالنسبة لسكنك وبالنسبة للدعم الذي تحصل عليه؟
لكي نتمكن من تحسين خدمات أنشطتنا فإننا نود أن نعرف رأيك حول اﻷمور التي تسير على ما يرام أو التي تعتبر أنها
تسير بشكل غير جيد .تقرر بنفسك إذا كنت تريد ﻹجابة على اﻻستبيان وﻻ يمكن ﻷحد أن يتعرف على كيفية إجابتك بالذات.
إن وجهات نظرك مهمة جدا بالنسب لنا.

في نهاية هذا اﻻستبيان عليك أن تختار إرسال إجاباتك إلينا .من المهم جدا أن تقوم بوضع عﻼمة × في الخانة اﻷخيرة
لكي يتم إرسال إجاباتك الينا بصورة صحيحة.

 .1الجنس
 ولد
 فتاة
 شيء آخر
 .2ما هي مدة تواجدك في السويد
 6 – 0 أشهر
 12 – 7 شهرا
 24 – 13 شهرا
 أكثر من سنتين
 ﻻ أعرف
 .3هل حصلت على تصريح اﻹقامة في السويد؟
 نعم
ﻻ
 ﻻ أعرف

 .4هل تشعر باﻷمان في المكان الذي تقيم فيه؟
 آمن جدا
 آمن نوعا ما
 غير آمن نوعا ما
 غير آمن بشكل كبير

 .5هل يوجد شخص بالغ في المكان الذي تقيم فيه بإمكانك أن تتكلم معه عندما تحتاج إلى ذلك؟
 نعم ،في أغلب اﻷحيان
 نعم ،أحيانا
 ﻻ ،من النادر
 ﻻ ،أبدا
 ﻻ أعرف

 .6هل تتاح لك الفرصة في المشاركة في اتخاذ قرارات بشأن أشياء مهمة بالنسبة لك في المكان الذي تقيم فيه؟
 نعم ،في أغلب اﻷحيان
 نعم ،أحيانا
 ﻻ ،من النادر
 ﻻ ،أبدا
 ﻻ أعرف

 .7هل تحصل على المساعدة التي تحتاج إليها فيما يتعلق بواجباتك الدراسية في المكان الذي تقيم فيه؟
 نعم ،في أغلب اﻷحيان
 نعم ،أحيانا
 ﻻ ،من النادر
 ﻻ ،أبدا
 ﻻ أعرف

 .8ما هو مدى انسجامك في المكان الذي تقيم فيه؟
 جيد جدا
 جيد نوعا ما
 سيء نوعا ما
 شيء جدا
 ﻻ أعرف

 .9هما هو مدى رضاءك عن المساعدة التي تحصل عليها لكي تتمكن في المستقبل من السكن في مسكن خاص بك؟
)مثﻼ تحضير الطعام ،الغسيل والتنظيف وتدبير أمورك المادية(.
 راض جدا
 راض نوعا ما
 غير راض نوعا ما
 غير راض بصورة كبيرة
 ﻻ أعرف

 .10هما هو مدى رضاءك عن المساعدة التي تحصل عليها لكي تخطط لمستقبلك؟ )مثﻼ التعليم والعمل(.
 راض جدا
 راض نوعا ما
 غير راض نوعا ما
 غير راض بصورة كبيرة
 ﻻ أعرف

 .11هما هو مدى رضاءك عن المساعدة التي تحصل عليها لكي تتمكن من الحصول على مستقبل زاهر؟
 راض جدا
 راض نوعا ما
 غير راض نوعا ما
 غير راض بصورة كبيرة
 ﻻ أعرف

 .12هل تمارس فعاليات في أحد اﻻتحادات؟
 نعم
ﻻ
 ﻻ أعرف

 .13هل تحصل على المساعدة التي تحتاج إليها لكي تتمكن من التواصل مع عائلتك/أقاربك؟
 نعم
ﻻ
 ﻻ أعرف

بإمكانك اﻵن أن ترسل إجاباتك

تقوم بإرسال إجاباتك عن طريق الضغط على الخانة أدناه ومن ثم الضغط على كلمة التالي  .Nästaشكرا جزيﻼ على
مساعدتك القيّمة.
 أرسل إجاباتك

