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Fa r s iD E U T S C H

Das Gesundheitsprojekt
Mit Migranten 
für Migranten

Fragebogen zum Abschluss  
der Informationsveranstaltungen
in _______________________________
Information für die Teilnehmer

Sehr geehrte Teilnehmer,

Sie haben gerade eine Informationsveranstaltung 
besucht. Diese wurde im Rahmen des Projekts 
„MiMi – Gewaltprävention mit Migrantinnen für 
Migrantinnen” durch das Ethno-Medizinische 
Zentrum e. V. durchgeführt.

Wir möchten diese Veranstaltung auswerten.  
Mit den gewonnenen Erkenntnissen möchten wir 
die Informationsveranstaltung weiterentwickeln 
und verbessern. Dazu benötigen wir Ihre Mitarbeit. 
Wir bitten Sie daher, den vorliegenden Fragebogen 
zu beantworten. 

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig.

Bitte äußern Sie Ihre ganz persönliche Meinung.  
Die Befragung ist anonym.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Ihr  
Engagement.

Mit freundlichen Grüßen

Ramazan Salman   
(Geschäftsführer EMZ) 

پرسش نامه پایانی مراسم اطالع رسانی
در __________________________________

اطالعات برای شرکت کنندگان

اشتراک کنندهء محترم

شما هم اکنون از یک برنامه اطالع رسانی دیدن کرده اید. 
این  برنامه در چهار چوب پروژه " مبارزه با خشونت می 

می - همراه با مهاجرین برای مهاجرین " توسط کانون 
اجتماعی-پزشکی اجرا گردید.

ما مایل به ارزشیابی این برنامه هستیم. با اطالعاتی که 
به دست می آوریم مایلیم که برنامه اطالع رسانی را 

گسترش داده و بهتر نمائیم. برای این منظور به همکاری 
شما نیازمندیم. به همین دلیل از شما خواهشمندیم که 

پرسشنامه ارائه شده را پاسخ دهید.
پاسخدهی به پرسشنامه اختیاری است.

 طفا نظر کامال شخصی خود را عنوان نمایید. 
این پرسشنامه بدون نام است.

ما از اعتماد و فعالّیت شما سپاسگزاریم.
با احترامات دوستانه

رئیس مرکز اجتماعی- پزشکی

Ramazan Salman   
(Geschäftsführer EMZ) 

XYZ ABC

???

kann nicht lesen / نمی توانم بخوانم  



1. به این برنامه چگونه جلب شــد؟  
Wie wurden Sie auf diese Veranstaltung aufmerksam?

 (Mehrfachnennungen möglich  / میتوانید چندین جواب بدهید)

۲. دلیل شــرکت شــما در این برنامه چیســت؟  
Warum nehmen Sie an dieser Veranstaltung teil?

 (Mehrfachnennungen möglich  / میتوانید چندین جواب بدهید)

 Zeitung / روزنامه  

Internet /  اینترنت  

Plakat / پالکارد  

Flyer / جزوه/ فالیر  

Durch schriftliche Einladung / از طریق دعوتنامه کتبی  

Durch einen Arzt oder eine Beratungsstelle / از طریق پزشک و یا یک مرکز مشاوره  

Durch Informationen von Freunden und Bekannten / از طریق دوستان و آشنایان  

Sonstige Quellen / :سایر منابع

 Mich interessiert das Thema. / .موضــوع برایم جالب اســت  

  میخواهم دیگران را از این موضــوع آگاه ســازم. / 
   Ich möchte andere Menschen zu diesem Thema informieren.        

     Ich bin selbst betroffen. / .به من شــخصــًا ربط دارد  
    قبل از فرار    در حال فرار   در آلمان 

in Deutschland   während der Flucht   vor der Flucht   

  من اشخاصی می شناسم که به آنها مربوط می شود. / 
 Ich kenne Menschen, die betroffen sind.  

  من می خواهم یاد بگیرم، چگونه با همسر و فرزندانم بدون خشونت زندگی کنم. / 
 Ich möchte lernen, wie ich mit meiner Frau und meinen Kindern ohne Gewalt zusammenleben kann.  

Sonstige Gründe / :ســایر دالیل



 ۳. این برنامه چه تأثیری برروی شــما داشــته اســت؟ لطفا برای هر سوال 
     یک ضربدر بزنید.  

Wie hat diese Informationsveranstaltung Sie beeinflusst?  
Bitte machen Sie bei jeder Frage ein Kreuz.

     آیا چیز جدیدی در این برنامه یاد گرفتید؟ / 
Haben Sie in der Veranstaltung Neues dazugelernt?       

    بله     تا حدودی   هیچ چیز 
Nichts   Teilweise   Ja   

     تا چه میزان از محتوای برنامه راضی هستید؟ / 
Wie zufrieden sind Sie mit den Inhalten der Veranstaltung?       

    بســیار راضــی هســتم     راضــی هســتم   هیچ راضــی نیســتم 
Gar nicht zufrieden   Zufrieden   Sehr zufrieden   

     این برنامه باعث شد که بیشتر در رابطه با موضوع خشونت فکر کنم / 
Die Veranstaltung hat dazu angeregt mehr über das Thema Gewalt nachzudenken.       

    بله     تا حدودی   به هیچ وجه 
Gar nicht   Teilweise   Ja   

    پس از حضور در این برنامه، می دانم که کدام افراد و مراکز مشاوره به مردان، 

زنان و کودکان مبتال به خشونت کمک می کنند. /   
 Nach dem Besuch der Veranstaltung weiß ich, welche Personen und Beratungsstellen Hilfe        

und Unterstützung für von Gewalt betroffene Männer, Frauen und Kinder anbieten.  

    چنین اســت     تا حدودی   چنین نیســت 
Trifft nicht zu   Teilweise   Trifft zu   

    پس از دیدن این برنامه اطالع بهتری از حقوق قانونی دارم / 
Nach dem Besuch der Veranstaltung, kenne ich die rechtlichen Grundlagen besser.       

    چنین اســت     تا حدودی   چنین نیســت 
Trifft nicht zu   Teilweise   Trifft zu   

    این برنامه به من الهام بخشید تا بیشتر به این فکر کنم که چگونه میتوانم به عنوان 

یک مرد کمک کنم تا از خشونت جلوگیری گردد. /   
 Die Veranstaltung hat mich dazu angeregt, mehr darüber nachzudenken, wie ich als Mann       

dazu beitragen kann, Gewalt zu verhindern.  

    چنین اســت     تا حدودی   چنین نیســت 
Trifft nicht zu   Teilweise   Trifft zu   



 ۴. درپایان خواهشــمندیم به چند پرســش در مورد خودتان پاســخ دهید. 
    لطفأ پاسخ خود را در بخش خالی بنویســـید ویا با ضـــربدر نشــان دهید. 

Zum Schluss möchten wir Sie bitten, noch ein paar Angaben zu Ihrer Person zu 
machen. Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an, oder füllen Sie die leeren Felder aus.

Alter / :ســن

وضــعیت تأّهل:    مجّرد     متأهل    بیوه     مطلقه 

 

Geschieden   Verwitwet    Verheiratet   Ledig       Familienstand

Wie viele Kinder haben Sie? / چند فرزند دارید؟

Art der Unterbringung / نوع محل سکونت
Erstaufn.einrichtung .من در حال حاضر در یک مرکز پذیرش اولیه اقامت دارم        

Gemeinschaftsunterkunft .من در یک کمپ عمومی پناهندگی اقامت دارم   

Wohnung .من در یک خانه زندگی می کنم   

Geburtsland / محل تولد
آگر در آلمان بدنیا آمده اید، خواهش میکنیم بگویید که والدین  شما از کدام کشور    

هستند:    
Falls Sie in Deutschland geboren sind, nennen Sie bitte das Herkunftsland Ihrer Eltern:   

 وقتی در آلمان تولدنشده اید،به کدام سال به آلمان آمدید 
 Wenn Sie nicht in Deutschland geboren sind, in welchem Jahr sind Sie   

nach Deutschland eingereist?  

Wo wohnen Sie? کجا زندگی می کنید؟ 
                                                       PLZ / کد پستی  

Wie viele Jahre gingen Sie zur Schule? کجا زندگی می کنید؟ 
Bildungsabschluss/Qualifikation :تحصیالت و آموزشها 

   Kein Bildungsabschluss بدون مدرک فارغ التحصيلى    

   Berufliche Ausbildung/ Berufsausbildung آموزش حرفه ای    

   Hochschulstudium تحصــیالت عالیه    

  Promotion oder Professur تحصــیالت تا مقطع دکترا یا پروفســوری    

Sonstige Qualifikation :ســایر آموزش ها  

 معلومات زبان آلمانی:  خیلی خوب  خوب  متوسط  کم  هیچ
Keine  Wenig  Mittelmäßig  Gut  Sehr gut  Deutschkenntnisse

Wohnort / محل سکونت

Jahr / سال


