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 .تینگسريد دارند شهرداری های مکتب های در كه فرزند يا فرزندانی  خطاب به والدينی

 ! ما کز فعالیت های فوق برنامه )فرتیدسهم(امکاتب و مردر مورد  نظر خواهی 

شركت در  تقاضایوالدين تینگسريد از موزش شهرداری اداره آ بردن کیفیت فعالیتهایبه منظور باال  

را   شما امكان میابید كه ديدگاه ها و نقطه نظراتتان يم. با شركت در اين نظر سنجیر سنجی داراين نظ

اين اطفال .شما هم پرسیده می شود نوجوانان  اطفال و د. مشابه همین سواالت ازياربا ما در میان بگذ

از  مادگی پیشآپنجم و هشتم، و برنامه ای  ،صنف دوم شامل آمادگی پیش از مکتب و مکاتب ابتدايی 

 ت میباشد. یو صنف دوم جیمانس ت یجیمناس

 

 

تینگسريد کمون   میگیرد و در صفحه اينترانتی ال انجاماين نظر سنجی به صورت ديجیت  

www.tingsryd.se  

 و کودکانموزش آ)فورم نظر سنجی را دربخش   لكترونیكیادرس آقابل دسترسي است. شما میتوانید 

barn och utbildning )بیابید صفحه شهرداری. 

 ديگریيا جای  در نظر سنجی  شركت میكنند یهويت كسانی كه در نظر سنجتوجه داشته باشید كه 

 .نخواهد شد  منتشر

 اپريل( 8مارس تا 19) .قابل دسترسي است ۱۴تا  ۱۲نظر سنجی در هفته های 

مکاتب و دسترسی به کامپیوتر ، گوشی همراه و يا تابلت نداريد میتوانید از کامپیوتر های  چنانچه

 .استفاده کنید  مرکز فعالیت های فوق برنامه )فرتیدسهم(

 

 

 .جدا گانه پر كنیدبرای هر فرزند پرسشنامه ايی   م كهاگر شما چند فرزند داريد تقاضا داري 

 داريد پر کردن يک فرم کفايت می کند.  هم دسفريتیدر يک  اگر شما دو يا چند فرزند

 . میگیرد  انجام در ماه آپريل و می پردازش و بررسی نظرسنجی

شد.  منتشر خواهد در وبسايت شهرداری  ۲۰۱۸میشود در تابستان  كه شامل كل شهردارینتايجی 

آن والدين و مربیان در جلسه در يکفرزند شما  هم مکتب يا فرتیدس وري است كه نتیجه آالزم به ياد 

  .خواهد شد معرفی ۲۰۱۸در پايیز جا 

 .دارد یت زيادیكار ما اهم برای باال بودن کیفیت شركت شما در نظر سنجی
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