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 !سالم
دبستانی یا مهد کودک انتظار دارد که همه کودکان تا حد امکان اوقات خوشی را در پیش  Uppsalaشهرداری 

 .خواهد از تجربه شما و کودکتان در این زمینه مطلع شودشهرداری می .خانوادگی خود داشته باشند

های شما  پاسخ  .کنیم چندین سؤال یک نظرسنجی را بررسی کرده و به آنها پاسخ دهیدبنابراین از شما درخواست می

 .برای ما و همچنین کودکان مهم هستند

کس دقیقاً از  شوند به این معنی که هیچ نتایج حاصل گردآوری و تلفیق می .پاسخ به پرسشنامه کامالً داوطلبانه است

 .های شما به سؤاالت مطلع نخواهد شدپاسخ

 
برای این کار، به نام   .ثبت کنید  uppsala.se/fskenkatهای خود را در محیط وب به آدرس  توانید پاسخشما می

 . توانید بر روی پرسشنامه کاغذی که پیوست شده، مشاهده کنیداین موارد را می .کاربری و رمز عبور نیاز دارید

 .همچنین در محیط وب، پرسشنامه به هفت زبان ترجمه شده است
 

در این صورت،   .توانید از پرسشنامه کاغذی استفاده کنیدمیتوانید پرسشنامه را در محیط وب تکمیل کنید، اگر نمی

 .هزینه پست قبالً پرداخت شده است .های خود استفاده کنیدلطفاً از پاکت ضمیمه شده برای ارسال پاسخ
 

 .دریافت کنیم فوریه 24های شما را حداکثر تا ما باید پاسخ

 

 !پیشاپیش از شما متشکریم
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 های شما مهم هستندپاسخ

دبستانی و مهد عهده دارند، از پیش برای شهرداری، بسیار مهم است که تجربه والدینی که سرپرستی کودک را بر 

ها ریزی فعالیت نتایج حاصل از پرسشنامه به منظور پیگیری و برنامه  .کودک خانوادگی کودکشان چگونه است

توانند از این  دبستانی شما گزارش نتایج تجمیعی پرسشنامه را دریافت خواهد کرد که کارکنان میپیش .شوداستفاده می

 .ها استفاده کنندتوسعه فعالیت نتایج برای 

 
 مانید شما ناشناس باقی می 

شود تا بتوانیم مشخص کنیم  گذاری میپرسشنامه عالمت .اید، مطلع شودهایی که شما دادهتواند از پاسخکس نمیهیچ

آن، تمام پس از  .شودها ثبت شود، ارتباط آن با کودک قطع می به محض اینکه پاسخ  .اندکه چه کسانی پاسخ نداده

 .اطالعات به صورت ناشناس هستند

 
 شودهای خانوادگی مربوط میها و مهد کودکدبستانیاین پرسشنامه به پیش

دبستانی یا مهد کودک شود که سرپرستی کودک را بر عهده دارند و کودک آنها به پیش سؤاالت به والدینی مربوط می 

 .رودخانوادگی می

 
 گیرد شکل مورد استفاده قرار میهای پرسشنامه به این داده

اطالعات موجود در پرسشنامه در کنار اطالعات دریافتی از دفتر ثبت اطالعات مراقبت از کودکان شهرداری قرار  

این کار،  .مهد کودک خانوادگی کودک، جنسیت کودک و سن او هستند/دبستانیاین اطالعات در مورد پیش  .گیردمی

ها داشته  های مختلف، تصویری منسجم از فعالیتدهد تا بر اساس جنبه اری قرار می این فرصت را در اختیار شهرد

 .باشد

 
 طراحی پرسشنامه

های خانوادگی بر ها و مهد کودکدبستانیخواهد با کمک این پرسشنامه بررسی کند که عملکرد پیش شهرداری می

با این حال، این پرسشنامه در   .گونه استشده در قانون آموزش و پرورش و برنامه آموزشی چاساس اهداف مشخص

های عملی از قبیل سطح کارکنان یا غذایی مهد کودک خانوادگی بر اساس جنبه/دبستانیمورد ادراک والدین از پیش 

 . کنند، نیستکه کودکان دریافت می

به دریافت و رسیدگی   نفر از والدین ارسال شده است، شهرداری قادر 11000از آنجا که این پرسشنامه حدوداً برای 

دبستانی یا مهد کودک خانوادگی کودک خواهید نظرات خود را در مورد پیش اگر می .باشدبه نظرات مکتوب نمی

سایت شهرداری به  توانید این کار را از طریق وبخود ارسال کنید یا تجربه خود را به زبان خود شرح دهید، می

 .نجام دهید، بخش نظرات و شکایات اuppsala.seآدرس 

 
 خواهید اطالعات بیشتری کسب کنید اگر می

 توانید با ما در ارتباط باشید اگر هر گونه سؤالی دارید، می

Emma Dahlström  
  52 65 727-018 :تلفن

 emma.dahlstrom@uppsala.se: ایمیل
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