إجازة 2021

عزيزي المصطاف،
نرجو أن تكون قد استمتعت بإجازتك ولديك االستعداد لمساعدتنا في تحسين برنامج دعم اإلجازات الخاص بنا عن طريق استكمال هذا االستبيان.

كل ما تقدمه من معلومات وإجابات لن تكشف عن هوية صاحبها .الغرض من هذا االستبيان هو إعطاء Labour Market’s Holiday Fund
تصورا لما كانت تعنيه هذه اإلجازة بالنسبة لك كجزء من برنامج دعم اإلجازات العام.
وشركائنا
ً

مع أطيب التحيات،
Labour Market’s Holiday Fund

معلومات عامة
 ما المنظمات التي عملت على تسهيل هذه اإلجازة بالنسبة لك مما يلي؟.1
Boligselskabet Lejerbo
BlågårdsBunkeren
Børnenes Lystfisker Akademi
CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser
Lolland Falster
Dansk Folkehjælp
Depressionsforeningen
FamilieNet Danmark
Ferie med Fællesskab, Netværk og Oplevelser
(Husmoderferie)
Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904
Foreningen Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk
(DFUNK)
Foreningen Familieferie
Foreningen INSP!
Foreningen Kolonibanden
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
Frelsens Hær
Høreforeningen
KAB
Kirkens Korshær
Landsforeningen af Nuværende og Tidligere
Psykiatribrugere (LAP)
Landsforeningen af Væresteder (LVS)

Landsforeningen Autisme
Landsforeningen Lænken
Landsforeningen for psykisk sundhed (SIND)
Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK)
Red Barnet
Røde Kors Asyl
Samvirkende Menighedsplejer
SMILfonden

 .2هل أنت ذكر أم أنثى؟

ذكر
أنثي

 .3كم عمرك؟

من  15إلى  19سنة
أكثر من  20سنة

 .4إذا كان هناك أي إبن من أبنائك صاحبك خالل هذه اإلجازة ،كم
عمره؟

 .5في أي المناطق الدنماركية تعيش؟

من  0إلى  4سنوات
من  5إلى  9سنوات
من  10إلى  14سنة
من  15إلى  19سنة
أكثر من  20سنة
لم أصطحب معي أي أطفال خالل هذه اإلجازة
منطقة شمال الدنمارك (نوردالند)
منطقة وسط الدنمارك (ميتجيالند)
منطقة جنوب الدنمارك (سيدانمارك)
منطقة نيوزيلندا ()Sjælland
منطقة العاصمة الدنماركية (هوفدستادين أوغ بورنهولم)

توقعات اإلجازة والنتائج
أوافق تما ًما
 .6ماذا كانت توقعاتك بالنسبة لإلجازة؟

الحصول على قسط من الراحة من الحياة اليومية
خوض تجارب جديدة
منح طفلي /أطفالي تجارب جديدة
قضاء الوقت مع عائلتي
مقابلة أشخاص جدد
االسترخاء
الحصول على دفعة معنوية

 .7إلى أي مدى تحققت توقعاتك؟

حصلت على قسط من الراحة من الحياة اليومية
تمكنت من خوض تجارب جديدة
تمكنت من منح طفلي /أطفالي تجارب جديدة
تمكنت من قضاء الوقت مع عائلتي
قابلت أشخاص جدد
تمكنت من االسترخاء
حصلت على دفعة معنوية

أوافق تما ًما

أوافق

أوافق

أوافق إلى
حد ما

أوافق إلى
حد ما

ال موافق وال غير
موافق

ال موافق وال غير
موافق

ال أوافق

ال أوافق

ال أوافق تما ًما

ال أوافق تما ًما

ال أعرف /ال
ينطبق

ال أعرف /ال
ينطبق

 . 8هل تشعر أنك تعلمت أي شيء جديد من هذه اإلجازة ستستفيد منه في حياتك اليومية؟ (فيما يتعلق بالعالقات االجتماعية والثقة والتسامح والتطور المهني على سبيل المثال)
نعم ،إلى حد كبير

إلى حد ما

إلى حد أقل

ال ،مطلقًا

ال أعرف /ال ينطبق

الحياة والشبكات االجتماعية
 .9كيف تصف حجم شبكتك؟
كبيرة جدًا

كبيرة

صغيرة

صغيرة جدًا

ال توجد شبكة

 .10كيف تصف الحياة االجتماعية التي عشتها خالل إجازتك؟
تمكنت خالل اإلجازة من التواصل مع:

أوافق تما ًما
أشخاص كنت أعرفهم من قبل
أشخاص جدد
أشخاص جدد أود البقاء على اتصال
بهم بعد اإلجازة
أشخاص جدد أريد إضافتهم
كأصدقاء على فيسبوك

أوافق

أوافق إلى حد ما

ال موافق وال غير
موافق

ال أوافق

ال أوافق تما ًما

ال أعرف /ال ينطبق

 .11هل حفزتك هذه اإلجازة على المشاركة في أنشطة اجتماعية جديدة عند العودة إلى المنزل؟ (مثل الجمعيات التطوعية أو شبكات اآلباء أو التعليم /التدريب أو األنشطة المرتبطة بالعمل)
نعم ،إلى حد كبير

إلى حد ما

إلى حد أقل

ال ،مطلقًا

ال أعرف /ال ينطبق

 .12هل ساعدت هذه اإلجازة أفراد عائلتك على التقارب من بعضهم البعض؟
نعم ،إلى حد كبير

األسئلة النهائية
 .13ما نوع اإلجازة التي شاركت بها؟

إجازة فردية (بمعنى أن
تكون أنت وعائلتك فقط)
في مجموعة (إجازة
جماعية مرتبة مسبقًا مع
أشخاص آخرين/
عائالت أخرى)
 .14هل شاركت في السابق في إجازة مدعومة ماليًا؟
نعم
ال
ال أعرف

إلى حد ما

إلى حد أقل

ال ،مطلقًا

ال أعرف /ال ينطبق

شكرا لك على المشاركة في تقييم إجازة 2021
ً
شكرا لك على المشاركة في تقييم هذه اإلجازة .كل المعلومات واإلجابات التي قدمتها لن تكشف عن هوية صاحبها.
ً
تتعاون  Labour Market's Holiday Fundمع عدد من المنظمات التي ترغب في إحداث االختالف عن طريق ترتيب دعم اإلجازات لمن يحتاجون إليه أكثر.
ستسهم إجاباتك في جهودنا الرامية إلى التعلم قدر اإلمكان عن كيف تحقق هذه اإلجازات االختالف للمستفيدين.
مع أطيب التحيات
The Labour Market's Holiday Fund

