Korttidstillsyn 2017
نشاط الرعاية المؤقتة
يوجد أدناه عدد من االدعاءات التي نرغب بأن تقدم رأيك بشأنها
يُرجى اإلجابة من خالل وضع عالمة داخل المربع الموجود في ورقة اإلجابة ،والذي تعتقد بأنه يتفق مع ما هو عليه
الحال.
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إذا قمت بوضع عالمة على رقم منخفض فإن هذا يعني أنك تعتقد أن السؤال ال يتفق إطالقا ً مع ما هو عليه الحال .إذا قمت
بوضع عالمة على رقم مرتفع فإن هذا يعني أنك تعتقد أن السؤال يتفق تماما ً مع ما هو عليه الحال.
ال يتفق على اإلطالق
يتفق بشكل سيء إلى حد ما
ال يتفق وال ال يتفق
يتفق بشكل جيد إلى حد ما
يتفق تماما ً
يتفق تماما ً

 1تقييم ملخص

راض عن نشاط الرعاية المؤقتة خاصتي
 1aأنا
ٍ
 1bيتم مقابلتي بشكل جيد من قبل العاملين.
 2يمكنني المشاركة واتخاذ القرارات

 2aأنا أفهم ما يقوله العاملون
 2bيُنصت العاملون إلي
 2cلقد شاركت بنفسي في التخطيط للدعم (المساعدة) الذي أتلقاه.
 2dلقد شاركت في عمل خطة التنفيذ خاصتي.
)جيد بشكل لك األمر يسري لكي الدعم على للحصول بها ترغب التي والطريقة بك المتعلقة الخطة(
 3الدعم في التواصل.

 3aهل تستخدم أي من الصور أو الرموز التالية كدعم لك عند قيامك بالتواصل مع اآلخرين؟
يمكنك اختيار أكثر من خيار.
Widgitsymboler
Pictogram
Boardmaker
Picto-Selector
ال شيء
مصدر آخر للدعم الصوري
ال أعرف

 3bهل تستخدم أي من وسائل المساعدة التالية عند قيامك بالتواصل مع اآلخرين؟
Widgit Go SE
BIG Step-by-Step
Pratkort
Prata
Språkkistan
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Symwriter
Go Talk
Osmo
Snap Scene
 Talking Mats Appأو Samtalsmattor
Kat-Kitt
ال شيء
أخرى
 4الحصول على دعم مصمم خصيصا ً ألجلي

 4aأحصل على الدعم (المساعدة) التي أحتاج إليه.
 4bأنا أتعلم أشياء جديدة.
 5األمان

 5aأشعر باالرتياح مع العاملين.
 5bيسهل علي التحدث مع العاملين
 5cيتم معاملتي باحترام من قبل العاملين
 5dأشعر باألمان في نشاط الرعاية المؤقتة خاصتي
 6إمكانية الوصول

 6aمن السهل االنتقال في أنحاء المدينة (الشوارع ،الميادين ،المحالت التجارية ،المحطات ،وسائل النقل).

 7إمكانية االختيار

 7aأنا أعلم أنه يمكنني اختيار األنشط
 7bلقد قمت بنفسي باختيار نشاط الرعاية المؤقتة التي ارتادها.

 8التمييز في النشاط
يكون التمييز عندما يقوم العاملين بمعاملتك بشكل أسوأ من اآلخرين ،على سبيل المثال إساءة معاملتك بسبب أحد أسس
التمييز كاإلعاقة أو السن أو الجنس .في حال كان أحد المستفيدين من النشاط يقوم بإساءة معاملة شخص آخر ،فإن هذه
األفعال تُسمى ُمضايقات .هناك سبعة أسس للتمييز (الجنس ،والهوية الجنسية أو التعبير عن الهوية الجنسية ،والعرق،
والدين أو أي معتقد آخر ،واإلعاقة ،والتوجه الجنسي ،والسن)
 8aهل تعتقد أنك قد تعرضت للتمييز في نشاط الرعاية المؤقتة خاصتك خالل العام األخير؟

ال أرغب في اإلجابة

في حال أجبت بنعم ،فإننا نرجوا منك اإلجابة على السؤال  9و  ،10وإال فسوف تنتقل مباشرة إلى السؤال 12

 9ماذا كان السبب في شعورك بأنه يتم التمييز ضدك .يمكنك اختيار أكثر من خيار.

ألنني امرأة (الجنس)
ألنني رجل (الجنس)
ألنني أشعر بكوني امرأة\رجل\هوية جنسية أخرى إال أنني ولدت كرجل أو امرأة (الهوية الجنسية أو التعبير عن الهوية

الجنسية)

ألنني قادم من دولة أخرى (العرق)
ألنني أؤمن باهلل أو ما شابه ذلك (الدين أو المعتقد)
ألنني من ذوي اإلعاقات (اإلعاقة)
ألنني أحب أو أرغب بممارسة الجنس مع شخص من نفس جنسي (التوجه الجنسي)
ألنني صغير السن أو ألنني كبير السن (السن)
 10هل تحدثت بشأن ما حدث مع العاملين؟
في حال أجبت بنعم ،فإننا نرجوا منك اإلجابة على السؤال  ،11وإال فسوف تنتقل مباشرة إلى السؤال 12
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 11إذا كنت قد تحدثت ،هل تعتقد بأن الوضع أصبح أفضل؟
يُرجى المالحظة بأن األسئلة أدناه ال تتعلق بالنشاط بل تتعلق بشأن شعورك بطريقة معاملتك من قبل مسؤول المساعدة
خاصتك
 12معاملة مسؤول المساعدة

 12aينصت مسؤول المساعدة إلي ،ويشرح ويُقدم لي معلومات (يعاملني بشكل جيد)

 13أخرى

 13aكان من السهل علي اإلجابة على األسئلة.

 14من قام باإلجابة على هذه األسئلة؟

قمت أنا باإلجابة على األسئلة بنفسي.
لقد تلقيت مساعدة في اإلجابة على األسئلة.
شخص آخر ،أحد األقارب\األصدقاء قام باإلجابة بالنيابة عني.

نشكرك على إجابتك على األسئلة!

