
 

 

Information Classification: Internal  

 
 

يلشأسئلة حول التضمين في األحداث في بلدية ليسي   
 

 يدور هذا االستطالع حول األحداث الشاملة )على سبيل المثال ، حفلة موسيقية ، مهرجان ، حدث رياضي ،
للجميع الوصول إليها ، بغض النظر  السوق( في بلدية ليسيكيل. من خالل االستطالع ، نريد التحقيق في كيفية إنشاء أحداث يمكن  

 .عن العمر أو المكان الذي أتيت منه على سبيل المثال
 

دقائق لإلجابة   7يتم التعامل مع إجاباتك بشكل مجهول. يستغرق االستطالع حوالي  . 
 !شكرا لك على المساهمة ، آرائك مهمة لألحداث القادمة

 دائرة التنمية المستدامة ، بلدية ليسيكيل 
 

 
 يل. عندما تنظر إلى الصور ، هل تشعر أن الحدث يستهدفك؟ شالصورة المجمعة أدناه مأخوذة من حدث في ليس -1

بعض الشئ   ▢  قليال ▢   أبدا ▢  كثيرا جدا  ▢  كثيرا ▢

 

 
 

 تتردد في التعليق على إجابتك على السؤال السابق  ال -2
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ؟ لالصور من أسبوع الثقافة. هل تعلم عن هذا الحدث من قب  -3

 

عمن   ▢  ال أعرف  ▢       ال  ▢        
 

 
 هل سبق لك أن زرت أسبوع الثقافة؟ -4

 

 ال أعرف  ▢       ال  ▢        نعم  ▢

 
 لماذا اخترت زيارة أسبوع الثقافة؟ يمكنك تحديد عدة خيارات.  -5

 

 المحتوى أثار اهتمامي  ▢

أصدقائي أو عائلتي / سيكونون هناك سيذهب   ▢  

 ناشدني التسويق   ▢

 كان من السهل الوصول إلى الحدث   ▢

 كان الوصول إلى الحدث متاًحا   ▢

 الطقس المناسب لهذا الحدث   ▢

 كان الحدث مجانيًا  ▢

 ناشدني الطعام   ▢

 .…… أخرى ، حدد ماذا   ▢
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 .زيارة أسبوع الثقافة؟ يمكنك تحديد عدة خيارات ما الذي منعك من  -6
 

 لم يكن المحتوى ممتعًا  ▢

 .لم يكن لدي أحد ألذهب معه ▢

 التاريخ / الوقت لم يناسبني ▢

 لم يروق لي التسويق  ▢

 لم أجد معلومات عن الحدث  ▢

 من الصعب الوصول إلى هناك ▢

 تعديل إمكانية الوصول مفقود  ▢

األمان لم أشعر باألمان /  ▢  

 لم أشعر بالترحيب  ▢
 

 األماكن / المباني لم تروق لي  ▢

 كان الحدث في الهواء الطلق  ▢

 مستوى الضوضاء مرتفع للغاية  ▢

 يكلف الكثير من المال  ▢

 لم يُسمح لي بالذهاب إلى هناك من أجل أسرتي  ▢

 الطعام لم يناسبني ▢

 لم أواجه أي عقبة  ▢

 ..…اخرى ▢

 ال اعرف  ▢

 
 

 ال تتردد في التعليق على اختياراتك هنا ، على سبيل المثال ما الذي فاتك أو تريد المزيد منه؟  -7

 

 

 
 يل. عندما تنظر إلى الصورة ، هل تشعر أن الحدث يستهدفك؟ شالصورة أدناه مأخوذة من حدث في ليس  -8

 

بعض الشئ   ▢  قليال ▢   أبدا ▢  كثيرا جدا  ▢  كثيرا ▢
 

 

 
 

 .السؤال السابقال تتردد في التعليق على إجابتك على  -9
_________________________________________________________________________ 

 
 يل للسيدات. هل تعلم عن هذا الحدث من قبل؟ ش الصورة من مسابقة الشراع ليسي -10

 

 ال أعرف  ▢       ال  ▢        نعم  ▢

 
 يل النسائية؟ ش هل سبق لك أن زرت مباراة ليسي -11

 

 ال أعرف  ▢       ال  ▢        نعم  ▢
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 .يل النسائية؟ يمكنك تحديد عدة خيارات ش لماذا اخترت زيارة مباراة ليس -12
 
 

 الطقس المناسب لهذا الحدث   ▢

 كان الحدث مجانيًا  ▢

 ناشدني الطعام   ▢

 .…… أخرى ، حدد ماذا   ▢

 

 المحتوى أثار اهتمامي  ▢

أصدقائي أو عائلتي / سيكونون هناك سيذهب   ▢  

 ناشدني التسويق   ▢

 كان من السهل الوصول إلى الحدث   ▢

 كان الوصول إلى الحدث متاًحا   ▢
 
 

 .يل النسائية؟ يمكنك تحديد عدة خياراتشما الذي منعك من زيارة مباراة ليس  -13

 لم يكن المحتوى ممتعًا  ▢

أحد ألذهب معهلم يكن لدي  ▢ . 

 التاريخ / الوقت لم يناسبني ▢

 لم يروق لي التسويق  ▢

 لم أجد معلومات عن الحدث  ▢

 من الصعب الوصول إلى هناك ▢

 تعديل إمكانية الوصول مفقود  ▢

 لم أشعر باألمان / األمان  ▢

 لم أشعر بالترحيب  ▢

 األماكن / المباني لم تروق لي  ▢

 كان الحدث في الهواء الطلق  ▢

 مستوى الضوضاء مرتفع للغاية  ▢

 يكلف الكثير من المال  ▢

 لم يُسمح لي بالذهاب إلى هناك من أجل أسرتي  ▢

 الطعام لم يناسبني ▢

 لم أواجه أي عقبة  ▢

 ..…اخرى ▢

 ال اعرف  ▢

 

 
 أو تريد المزيد منه؟ ال تتردد في التعليق على اختياراتك هنا ، على سبيل المثال ما الذي فاتك  -14

 

 
 يل. عندما تنظر إلى الصورة ، هل تشعر أن الحدث يستهدفك؟ ش الصورة المجمعة أدناه مأخوذة من حدث في ليسي -15

 
 

بعض الشئ   ▢  قليال ▢   أبدا ▢  كثيرا جدا  ▢  كثيرا ▢
 

 
 

 

 .السابق ال تتردد في التعليق على إجابتك على السؤال  -16

___________________________________________________________________________ 
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 يل. هل تعلم عن هذا الحدث من قبل؟ شالصورة من سوق عيد الميالد في ليسي -17

 

 ال أعرف  ▢       ال  ▢        نعم  ▢

 
 هل سبق لك أن زرت سوق عيد الميالد في ليسكيل؟  -18

 

 ال أعرف  ▢       ال  ▢        نعم  ▢

 
 

 .يل؟ يمكنك تحديد عدة خياراتشلماذا اخترت زيارة سوق عيد الميالد في ليس -19
 

 

 

 الطقس المناسب لهذا الحدث   ▢

 كان الحدث مجانيًا  ▢

 ناشدني الطعام   ▢

 .…… أخرى ، حدد ماذا   ▢

 

 المحتوى أثار اهتمامي  ▢

أصدقائي أو عائلتي / سيكونون هناك سيذهب   ▢  

 ناشدني التسويق   ▢

 كان من السهل الوصول إلى الحدث   ▢

 كان الوصول إلى الحدث متاًحا   ▢

 
 

  يل؟ يمكنك تحديد عدة خياراتشما الذي منعك من زيارة سوق عيد الميالد في ليس -20
 

 لم يكن المحتوى ممتعًا  ▢

لدي أحد ألذهب معهلم يكن  ▢ . 

 التاريخ / الوقت لم يناسبني ▢

 لم يروق لي التسويق  ▢

 لم أجد معلومات عن الحدث  ▢

 من الصعب الوصول إلى هناك ▢

 تعديل إمكانية الوصول مفقود  ▢

 لم أشعر باألمان / األمان  ▢

 لم أشعر بالترحيب  ▢
 

 األماكن / المباني لم تروق لي  ▢

الطلق كان الحدث في الهواء   ▢  

 مستوى الضوضاء مرتفع للغاية  ▢

 يكلف الكثير من المال  ▢

 لم يُسمح لي بالذهاب إلى هناك من أجل أسرتي  ▢

 الطعام لم يناسبني ▢

 لم أواجه أي عقبة  ▢

 ..…اخرى ▢

 ال اعرف  ▢

 

 

 

 
 منه؟ ال تتردد في التعليق على اختياراتك هنا ، على سبيل المثال ما الذي فاتك أو تريد المزيد  -21

 
 

.اآلن يتبع عدد من األسئلة العامة حول األحداث. ما نوع الحدث الذي تهتم به؟ يمكنك تحديد عدة خيارات -22

 الغناء   ▢

 مناسبات األطفال واألسرة   ▢

 مهرجان   ▢

والمسرح السينما   ▢  

في الهواء الطلق والحيوانات والطبيعة  الحياة  ▢  

 مرشد سياحي   ▢

 العطل   ▢

 حفلة موسيقية   ▢

 الفن والثقافة واألدب   ▢

 دورة ومحاضرة وندوة   ▢

 السوق والتجارة   ▢

 الطعام و الشراب   ▢

 معرض   ▢

 على المسرح   ▢

 رياضات   ▢

 التكنولوجيا والمحرك  ▢

 معرض   ▢

 LAN حدث   ▢

مهتم بأي نوع من األحداث  غير  ▢  

 ...…… أخرى ، حدد ماذا   ▢
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يل للمشاركة فيها؟ يمكنك تحديد عدة خيارات شما هي أنواع األحداث التي تذهب إلى أماكن أخرى غير بلدية ليسي  -23

 

 الغناء   ▢

األطفال واألسرة  مناسبات   ▢  

 مهرجان   ▢

والمسرح السينما   ▢  

 الحياة في الهواء الطلق والحيوانات والطبيعة   ▢

 مرشد سياحي   ▢

 العطل   ▢

 حفلة موسيقية   ▢

 الفن والثقافة واألدب   ▢

 دورة ومحاضرة وندوة   ▢

 السوق والتجارة   ▢

 الطعام و الشراب   ▢

 معرض   ▢

 على المسرح   ▢

 رياضات   ▢

 التكنولوجيا والمحرك  ▢

 معرض   ▢

 LAN حدث   ▢

 غير مهتم بأي نوع من األحداث   ▢

 ...…… أخرى ، حدد ماذا   ▢

 

 

 
 .ال تتردد في التعليق على سبب ذهابك إلى أحداث أماكن أخرى وما هي األماكن -24

___________________________________________________________________________ 
 

 يل؟ شهل تعتقد أنه من السهل العثور على معلومات حول األحداث في بلدية ليسي  -25
 

بعض الشئ   ▢  قليال ▢   أبدا ▢  كثيرا جدا  ▢  كثيرا ▢
 

 
 .خياراتكيف تريد معلومات عن األحداث القادمة؟ يمكنك تحديد عدة  -26

 اكتشف من األصدقاء والعائلة   ▢

 اقرأ في الجريدة   ▢

▢  Instagram 

▢  Facebook 

▢  Snapchat 

▢  Tiktok 

 على موقع البلدية  ▢

األحداث على الموقع اإللكتروني المتسع على نطاق   تقويم  ▢

 واسع

 ملصق في المدينة  ▢

 عبر مركز الترفيه   ▢

 من خالل الجمعيات / المجموعات التي أنا عضو فيها   ▢

 ..……… أخرى ، حدد ماذا   ▢

 
 .األحداث فيهاال تتردد في اإلشارة إلى األماكن التي ترغب في تنظيم  -27

 

 
 يل شاملة ومتاحة؟ شهل األحداث في بلدية ليسي -28

بعض الشئ   ▢  قليال ▢   أبدا ▢  كثيرا جدا  ▢  كثيرا ▢
 .يرجى توضيح الطريقة التي تكون بها األحداث في بلدية ليسيكيل شاملة ويمكن الوصول إليها أم ال -29

 
 
 

 هل ترغب في المشاركة والمساعدة في جعل األحداث أكثر شموالً؟  -30

 ال أعرف  ▢       ال  ▢        نعم  ▢

 
 باختصار: ما هو الحدث الشامل بالنسبة لك؟  -31
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 حفظه مجهول.  اآلن يتبع عدد من األسئلة الختامية عنك. كل المعلومات 
 

 أي فئة عمرية تناسبك؟  -32

▢  <20 år 

▢  21-35 år 

▢  36-50 år 

▢  51-65 år 

▢  65-80 år 

▢  >81 år 
 

 ما هو أفضل ما يناسبك؟  -33

 

 

 امرأة  ▢

 رجل  ▢

 جنس آخر )إذا كنت أو تشعر أنك تنتمي إلى جنس آخر غير ذكر أو أنثى(  ▢

 ال تحدد ▢
 

 ما هو توجهك الجنسي؟  -34

 * متغاير الجنس ▢

 ** ثنائي الجنس ▢

 *** مثلي الجنس ▢

 غير متأكد من توجهي الجنسي / ال أعرف شيئًا آخر ▢

 ال تريد أن تحدد ▢

  

 

 .تقع في حب أو تنجذب إلى شخص من جنس آخر غير جنسك (*

 .تقع في الحب أو تنجذب إلى شخص بغض النظر عن الجنس (**

إلى شخص من نفس جنسكتقع في الحب أو تنجذب  (*** . 

 
هل لديك أي مرض أو إعاقة ، وهي ليست مؤقتة ، مما يعني أنك تواجه صعوبة في المشاركة في أحداث   . -35

 .مختلفة

 

 ال أعرف  ▢       ال  ▢        نعم  ▢

 

 
 .ال تتردد في تحديد نوع المرض أو االختالف الوظيفي -36

___________________________________________________________________________ 
 

 أين ولدت؟  -37
 
 
 السويد  ▢

 نوردن  ▢
 أوروبا  ▢
 خارج أوروبا  ▢
 
 

 إذا لم تكن قد ولدت في السويد ، فكم من الوقت تعيش في السويد؟  -38

 

 سنوات  0-3 ▢

 سنوات  4-9 ▢

 سنوات أو أكثر  10 ▢
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 مستوى تعليمي لك؟ ما هو أعلى   -39
 

 المدرسة االبتدائية أو ما يعادلها ▢

 شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

 التعليم ما بعد الثانوي )وليس كلية / جامعة( ▢

 دراسات في الكلية / الجامعة 

 شهادة من الكلية / الجامعة 

 ............. أخرى ▢

 

 ما هي مهنتك الرئيسية؟ -40

 الدراسة / العمل 

 إجازة والدية 

 إجازة مرضية في المملكة المتحدة

 عاطل عن العمل ▢

Är متقاعد 

 ............. أخرى ▢

 ال أعرف  ▢

 

كم يبلغ دخل األسرة قبل الضرائب تقريبًا في الشهر العادي؟ اعتمد على أي منح ، مثل بدل الطفل وبدل  -41

 .السكن وبدل الدراسة وما إلى ذلك 

 

 كرونا  0-9999

 كرونا   19999 - 10000

 كرونا   29999 - 20000

 كرونا   39999 - 30000

 كرونا   49999 - 40000

 كرونا   59999 - 50000

 كرونا   69999 - 60000

 كرونا   79999 - 70000

 كرونا   89999 - 80000

 كرونا   99999 - 90000

 كرونة سويدية أو  100،000


