
Neighborhood and Wellbeing Student Survey
ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ውጪ ያላቸውን ልምምድ ለማወቅ ጥናት እያደረግን ነው። ድምጻችሁን ስታሰሙን ትምህርት ቤታችሁን በይበልጥ እንዴት

ማሻሻል እንደምንችልና እንደምንደግፍ ለማወቅ ይረዳናል። በዚህ ጥናት ለመካፈል ፈቃደኛ ከሆንችሁ ስለ ራሳችሁ፣ ጓደኞቻችሁና ስለ አካባቢያችሁ

ጥያቄዎች ትጠየቃላችሁ። ትክክል ወይም ስህተት የሆነ መልስ የለም። ስለ እናንተ ሃሳብ ነው ማወቅ የምንፈልገው። ይሄ ጥናት በአጠቃላይ ወደ 15
ደቂቃ ያህል ይወስድባችሁ ይሆናል:: ጥናት አጥኚዎቹ ብቻ ናቸው መልሳችሁን የሚያዩት። አስተማሪዎቻችሁ፣ ወላጆችና ጓደኞቻችሁ መልሳችሁን

አያዩትም። በጥናቱ መካፈል ወይም አለመካፈል የእናንተ ውሳኔ ነው። በጥናቱ ስላልተካፈላችሁ ማንም አያዝንባችሁም ወይም አይቆጣባችሁም።

ጥናቱን ጀምራችሁ ሃሳባችሁን ለውጣችሁ ማቆም ከፈለጋችሁም ትችላላችሁ። መመለስ የማትፈልጉትን ጥያቄ መዝለል ትችላላችሁ። በዚህ ጥናት

ለመካፈል ፈቃደኛ ከሆኑ፡"አዎ" የሚለውን ምረጡና " ከዛ "ላኩ" የሚለውን ተጫኑ። በጥናቱ መካፈል ካልፈጉ "አይ" የሚለውን ምረጡና "ላኩ"
የሚለውን ተጫኑ፡፡ በዚህ ጥናት ለመካፈል ፈቃደኛ ከሆንችሁ ስለ ራሳችሁ፣ ጓደኞቻችሁና ስለ አካባቢያችሁ ጥያቄዎች ትጠየቃላችሁ። ትክክል ወይም

ስህተት የሆነ መልስ የለም። ስለ እናንተ ሃሳብ ነው። በአጠቃላይ ወደ 15 ደቂቃ ያህል ይወስድባችሁ ይሆናል:: ጥናት አጥኚዎቹ ብቻ ናቸው

መልሳችሁን የሚያዩት። አስተማሪዎቻችሁ፣ ወላጆችና ጓደኞቻችሁ መልሳችሁን አያዩትም። በጥናቱ መካፈል ወይም አለመካፈል የእናንተ ውሳኔ ነው።

በጥናቱ ስላልተካፈላችሁ ማንም አያዝንባችሁም ወይም አይቆጣባችሁም። ጥናቱን ጀምራችሁ ሃሳባችሁን ለውጣችሁ ማቆም ከፈለጋችሁም

ትችላላችሁ። መመለስ የማትፈልጉትን ጥያቄ መዝለል ትችላላችሁ። በዚህ ጥናት ለመካፈል ፈቃደኛ ከሆኑ፡"አዎ" የሚለውን ምረጡና " ከዛ "ላኩ"
የሚለውን ተጫኑ። በጥናቱ መካፈል ካልፈጉ "አይ" የሚለውን ምረጡና "ላኩ" የሚለውን ተጫኑ፡፡

1. በዚህ ጥናት መካፈል ይፈልጋሉ

አይ አዎ

የአካባቢና የደህንነት ጥናት
ስለ እርሶ፣ ስለጓደኞችዎና ስለ አካባቢዎ ለማወቅ እንፈልጋለን፡፡ ትክክል ወይም ስህተት የሆነ መልስ የለም፡፡

ስለ እኔ
እነዚህ ጥያቄዎች ስለ እርሶ ናቸው፡፡

እባክዎ ከዚህ ቀጥሎ ያሉት ነገሮች ምን ያህል ቀላል ወይም ከባድ ለእርስዎ እንደሆኑ ንገሩን፡፡

2. ስሜቴ በምሰራቸው ነገሮች ላይ ተፅእኖ እንዳለው መረዳት -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

3. ሁኔታዎች በስሜቴ ላይ እንዴት ተፅእኖ እንዳላቸው ማወቅ -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

4. የምወዳቸው ነገሮች ምን እንደሆኑ ማወቅ -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

5. ጠንካራ ጎኔ ምን እንደሆነ ማወቅ -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው
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6. ለእራሴም መብት ሆነ ለሌሎች መብት መቼ መናገር እንዳለብኝ ማወቅ -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

7. ነገሮች ሲወጥሩኝም ተረጋግቼ መቆየት -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

8. ለራሴ ግቦችን ማስቀመጥ -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

9. ግቤ ጋ ለመድረስ የሚይስፈልጉትን ደረጃዎች ሁሉ ማሰብ -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

10. እኔ የማደርጋቸው ነገሮች በክፍል ጓደኞቼ ላይ ያላቸውን ተፅእኖ ማወቅ -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

11. ከእኔ የተለየ ሃሳብ ካላቸው ሰዎች መማር -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

12. አንድ ሰው እርዳታ ሲያስፈልገው ማወቅ -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

13. ማህበረሰቤን እንዴት እንደምረዳ ማወቅ -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

14. የክፍል ጓደኞቼን ማንነታቸውን ተቀብሎ ማክበር -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

15. ከክፍል ጓዶች ጋር እንደዛ አይነት ስሜት ለምን እንዳላቸው መነጋገር -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

16. በቡድን ስብሰባ ጊዜ የሁሉም ሰው ሃሳብ እንደተሰማ ማረጋገጥ -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው
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17. ከክፍል ልጆች ጋር መስማማት -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

18. በክርክር ጊዜ የክፍሌን ልጅ ሃሳብ ማክበር -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

19. ውሳኔ ከማድረግ በፊት ሊሆን የሚችለውን ነገር ማሰብ -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

20. ትክክልና ትክክል ያልሆነውን ለይቶ ማወቅ -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

21. በሰዎች በኩል ብዙም ተቀባይነት ባይኖረውም ጥሩ ምርጫዎችን ማድረግ -

በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው

ጊዜዎን እንዴት እንደሚያሳልፉ አስቡ፡፡

22. ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት እንቅስቃሴዎች በየትኞቹ ይሳተፋሉ? (የሚመለከትዎን በሙሉ ምረጡ)።

የሳይንስና/ወይም

የሂሳብ ክላብ

ሌላ የትምህርት

ክለብ ወይም

ቡድን

የተማሪዎች

አስተዳደር

ማህበራዊ

አገልግሎት

ግብረ ሶዶማዊና

ያልሆኑ አንድነት

ሀይማኖታዊ

ወይም የፀሎት

ቡድን

የዘር ወይም

የብሄር ቡድን

ቺር ሊዲንግ

ወይም የዳንስ

ቡድን

የስፖርት ቡድን

የግል ስፖርት ባንድ፣ መዝሙር

ወይም

ኦርኬስትራ

ቲያትር ስእል ማስጠናት ጨዋታዎች እንቅስቃሴው

አልተጻፈም

ምንም

23. "እንቅስቃሴው አልተጻፈም" የሚለውን ከመረጡ እባክዎን ከበታቹ ያለውን ቦታ ተጠቅመው እርሶ የሚሳተፉበትን እንቅስቃሴ/ዎች አስታውቁን፡፡
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በብዙ የትምህርት ቀናት...

24. ብዙውን ጊዜ ከትምህርት ቤት እንደዎጡ ወዴት ነው የሚሄዱት? (ከአንድ በላይ መምረጥ ይችላሉ)፡፡

ቤት ስራ ጓደኛ ቤት የዘመድ ቤት ት/ቤት

(ከትምህርት

ሰአት በኋላ

የሚሆኑ

እንቅስቃሴዎች)

ከትምህርት

ሰአት በኋላ

የጥበቃ ቦታ

(ዋይ ኤም ሲ ኤ

ፋን ካምፓኒ)

በሰፈር ውስጥ

ያሉ ድርጅቶች

(ምሳሌ

የወንዶችና

የሴቶች

ስካውቶች

ክላብ፣ ቤተ

ክርስቲያን)

የሰፈር መዝናኛ

ቦታዎች (ምሳሌ

መናፈሻ፣

የቅርጫት ኳስ

መጫወቻ፣

መንግድ

ሌላ

25. ልክ ትምህርት እንዳለቀ ብዙውን ጊዜ ምን ይሰራሉ? (ከአንድ በላይ መምረጥ ይችላሉ)፡፡

የቤት ስራ/ጥናት ስራ ከጓደኞቼ ጋር አብሮ

ማሳለፍ

ስፖርት መጫወት ቴሌቪዥን፣

ስትሪሚንግ ሰርቪስ

ወይም ቪዲዮዎች

ሶሻል ሚዲያ ማየት

ወይም ከጓደኞች ጋር

መወያያት

ቪድዮ ጨዋታዎችን

መጫወት

ሙዚቃ ማዳመጥ የቡድን ልምምድ የግል ትምህርት

መማር (ምሳሌ

ሙዚቃ፣ ስእል፣ ዳንስ)

ከትምህርት ሰአት

በኋላ ያለ ፕሮግራም

የሃይማኖት

እንቅስቃሴዎች

ምንም ሌላ

ማህበረሰቤ (ሰፈሬ)
ማህበረሰብ ማለት እርስዎ የሚኖሩበት አካባቢ ነው፡፡ ከቤትዎ በእግርዎ ሊሄዱበት የሚችሉትን ቦታዎች አስቡ፡፡ ምን ያህል ይስማማሉ ወይም

አይስማሙም? በሰፈሬ…

26. ሰዎች ጎረቤቶቻቸውን ለመርዳት ፈቃደኞች ናቸው፡፡

አጥብቄ አልስማማም አልስማማም መሃል እስማማለሁ አጥብቄ እስማማለሁ

27. ሰዎች መታመን ይችላሉ፡፡

አጥብቄ አልስማማም አልስማማም መሃል እስማማለሁ አጥብቄ እስማማለሁ

28. ሰዎች እርስ በራሳቸው ይስማማሉ፡፡

አጥብቄ አልስማማም አልስማማም መሃል እስማማለሁ አጥብቄ እስማማለሁ

29. ሰዎች አንድ አይነት ክብረት (ሃሳቦች) አሏቸው፡፡

አጥብቄ አልስማማም አልስማማም መሃል እስማማለሁ አጥብቄ እስማማለሁ

30. የሰፈሩ ሰዎች በጣም የተቀራረቡ ናቸው፡፡

አጥብቄ አልስማማም አልስማማም መሃል እስማማለሁ አጥብቄ እስማማለሁ
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ሰፈርዎ የሚኖሩበት ቦታ ነው፡፡ ከቤትዎ በቀላሉ በእግርዎ ሊሄዱበት የሚችሉትን ቦታዎች አስቡ፡፡ የእርሶን ቤትና የሌሎችንም ሰዎች ቤቶች ሳይቆጥሩ

እነዚህ ቦታዎች ምን ያህል ጊዜ ይሄዳሉ?

31. ...ከጓደኞችዎ ጋር አብረው ጊዜ ማሳለፍ?

ፈጽሞ አልፎ አልፎ አንዳንዴ ብዙውን ጊዜ ሁል ጊዜ

32. ...የሚያስደስትዎትን ነገር ማድረግ?

ፈጽሞ አልፎ አልፎ አንዳንዴ ብዙውን ጊዜ ሁል ጊዜ

33. ... ከፕሮግራሞች ወይም እድሎች ከሚሰጡ ምንጮች ጋር መገናኘት?

ፈጽሞ አልፎ አልፎ አንዳንዴ ብዙውን ጊዜ ሁል ጊዜ

34. ...ተቀባይነት ያለዎት ሆኖ ይሰማዎታል?

ፈጽሞ አልፎ አልፎ አንዳንዴ ብዙውን ጊዜ ሁል ጊዜ

35. ...ከማህበረ ሰቡ ጋር አንድ ሆኖ መሰማት (ለምሳሌ በሃይማኖት ወይም በባህል)?

ፈጽሞ አልፎ አልፎ አንዳንዴ ብዙውን ጊዜ ሁል ጊዜ

ማህበረሰብ ማለት የሚኖሩበት ቦታ ነው፡፡ ከቤትዎ በእግርዎ ሊሄዱበት የሚችሉት ቦታዎችን አስቡ፡፡ ምን ያህል ይስማማሉ ወይም አይስማሙም?
ከት/ቤቴና ከቤቴ ውጪ በሰፈራችን ያለ ትልቅ ሰው...

36. ...ስለ እኔ የሚያስብልኝ አለ፡፡

አጥብቄ አልስማማም አልስማማም መሃል እስማማለሁ አጥብቄ እስማማለሁ

37. ...ስኬት እንደማገኝ የሚያምን አለ፡፡

አጥብቄ አልስማማም አልስማማም መሃል እስማማለሁ አጥብቄ እስማማለሁ

38. ...የተቻለኝን ሁሉ ጠንክሬ እንድሰራ ይፈልጋል፡፡

አጥብቄ አልስማማም አልስማማም መሃል እስማማለሁ አጥብቄ እስማማለሁ

39. ...እኔ የምተማመንበት ነው፡፡

አጥብቄ አልስማማም አልስማማም መሃል እስማማለሁ አጥብቄ እስማማለሁ
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ማህበረሰብ ማለት የሚኖሩበት ቦታ ነው፡፡ ከቤትዎ በእግርዎ ሊሄዱበት የሚችሉት ቦታዎችን አስቡ፡፡ ምን ያህል ይስማማሉ ወይም አይስማሙም?

40. ሰፈሬ ለመኖሪያ ደህንነታችን የሚጠበቅበት ሰፈር ነው፡፡

አጥብቄ አልስማማም አልስማማም መሃል እስማማለሁ አጥብቄ እስማማለሁ

በሰፈሬ…

41. በቀን ልጆች ውጪ ቢጫወቱም ፈጽሞ የማይጎዱበት ሰፈር ነው፡፡

አጥብቄ አልስማማም አልስማማም መሃል እስማማለሁ አጥብቄ እስማማለሁ

42. ሰዎች ሁከትን ይፈራሉ፡፡

አጥብቄ አልስማማም አልስማማም መሃል እስማማለሁ አጥብቄ እስማማለሁ

43. ሰዎች ሌላ ሰው ይጎዳናል ብለው ይፈራሉ፡፡

አጥብቄ አልስማማም አልስማማም መሃል እስማማለሁ አጥብቄ እስማማለሁ

44. ፖሊሶችን አምናቸዋለሁ፡፡

አጥብቄ አልስማማም አልስማማም መሃል እስማማለሁ አጥብቄ እስማማለሁ

ከቦታ ቦታ መመላለሻ

በናሽቪል ውስጥ የመመላለስ ልምምድዎን አስቡ፡፡

45. በማንኛውም ቀን ወዲያ ወዲህ ለማለት በምንድነው የሚመላለሱት? (ከአንድ በላይ መምረጥ ይችላሉ)::

በመኪና (እራሴ

እነዳለሁ)
በመኪና (ከጓደኞቼ

ወይም ከቤተሰብ

ጋር)

በታክሲ ወይም

ራይድ ሼር (ምሳሌ

ኡበር ወይም ሊፍት

በከተማ አውቶቡስ

(ኤምቲኤ ወይም

ዊጎ)

በባቡር (ምዩዚክ

ሲቲ ስታር)
በእግር በቢስኪሌት፣

ስኩተር ወይም

ስኬትቦርድ

ሌላ

46. ከተማ ውስጥ የምፈልግበት ቦታ ለመሄድ ምንም ችግር የለኝም፡፡

አጥብቄ አልስማማም አልስማማም መሃል እስማማለሁ በጣም እስማማለሁ

47. ከተማ ውስጥ የሚፈልጉበት ቦታ ሁሉ ለመሄድ ምን ያግድዎታል? (የሚመለከቶትን በሙሉ ምልክት አድርጉ)::

የሚያስተማምን

መጓጓዣ በማጣት

መጓጓዣ በጣም

ውድ ነው

የከተማ አውቶቡስ

ወደምፈልግበት

ቦታ አይወስደኝም

ስለ ደህንነቴ

በማሰብ

ወላጆቼ ወይም

አሳዳጊዎቼ

ስለሚያስቡ

ስለ አድልዎ

(ዲስክሪሚኔሽን)
በማሰብ

ምክንያቱ

አልተፃፈም

ምንም አያግደኝም፣

የምፈልግበት ቦታ

ሁሉ መሄድ

እችላለሁ
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48. "ምክንያቱ አልተፃፈም" የሚለውን ከመረጡ እባክዎን የሚፈልጉት ቦታ ለመሄድ የሚያግድዎትን ምክንያት ከዚህ በታች ፃፉ፡፡

እኩዮቼ (ጓደኞቼ)
በት/ቤትም ከዛም ውጪ ስለሚያውቋቸው ወጣቶች አስቡ፡፡

49. ለልቤ ቅርብ የሆኑ ጓደኞች አሉኝ፡፡

አጥብቄ አልስማማም አልስማማም መሃል እስማማለሁ አጥብቄ እስማማለሁ

እርሶ እንደሚያውቁት ስንት ወጣቶች…

50. ...በት/ቤት ስራቸው የተቻላቸውን ያህል ለመስራት ይሞክራሉ?

ምንም በትንሹ አንዳንድ ብዛት አብዛኛው ወይም ሁሉም

51. ...ምንም ክፍያ ወይም ሽልማት ሳይጠብቁ ሰዎችን ይረዳሉ?

ምንም በትንሹ አንዳንድ ብዛት አብዛኛው ወይም ሁሉም

52. ሁሉንም ሰዎች በደግነት ይቀበላሉ?

ምንም በትንሹ አንዳንድ ብዛት አብዛኛው ወይም ሁሉም

53. ት/ቤት ውስጥ ወይም በአካባቢው ባሉ ጠቃሚ በሆኑ ዝግጅቶች ውስጥ ይካፈላሉ?

ምንም በትንሹ አንዳንድ ብዛት አብዛኛው ወይም ሁሉም

እርሶ እንደሚያውቁት ስንት ወጣቶች…

54. ...ድብድብ ውስጥ ተሳትፈዋል?

ምንም በትንሹ አንዳንድ ብዛት አብዛኛው ወይም ሁሉም

55. ...የራሳቸው ያልሆነን ንብረት አውቀው ያጠፋሉ?

ምንም በትንሹ አንዳንድ ብዛት አብዛኛው ወይም ሁሉም

56. ...ከ $10 የሚበልጥ እቃ ሰርቀዋል?

ምንም በትንሹ አንዳንድ ብዛት አብዛኛው ወይም ሁሉም
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57. ...ጋንግ ውስጥ ናቸው?

ምንም በትንሹ አንዳንድ ብዛት አብዛኛው ወይም ሁሉም

58. ...የተከለከለ እፅ ይሸጣሉ?

ምንም በትንሹ አንዳንድ ብዛት አብዛኛው ወይም ሁሉም

እርሶ እንደሚያውቁት ስንት ወጣቶች…

59. ...ሲጃራ ያጨሳሉ?

ምንም በትንሹ አንዳንድ ብዛት አብዛኛው ወይም ሁሉም

60. ...ጭስ የሌለው ሲጃራ፣ ኢሲጃራ ወይም ቬፕ ይጠቀማሉ?

ምንም በትንሹ አንዳንድ ብዛት አብዛኛው ወይም ሁሉም

61. ...አልኮል መጠጦች ይጠጣሉ?

ምንም በትንሹ አንዳንድ ብዛት አብዛኛው ወይም ሁሉም

62. ...ሜርዋና ያጨሳሉ?

ምንም በትንሹ አንዳንድ ብዛት አብዛኛው ወይም ሁሉም

63. ...ሄሮዊን ይጠቀማሉ?

ምንም በትንሹ አንዳንድ ብዛት አብዛኛው ወይም ሁሉም

64. ...ከሄሮዊን ሌላ ሱስ የሚያሲዙ መድሃኒቶች ይጠቀማሉ (ለምሳሌ ኦክሲኮቶን፣ ቫይኮዲን፣ ፐርኮሴት፣ሞርፊን፣ ኮዲን ወይም ፌንተናል)?

ምንም በትንሹ አንዳንድ ብዛት አብዛኛው ወይም ሁሉም

እናመሰግናለን
ይሄንን ጥናት ሲሞሉ ስለ ልምምድዎ አስቡ፡፡

65. በዚህ ጥናት የተጠየቁትን ጥያቄዎች በሙሉ በእውነት መልሻለሁ፡፡

አይ በብዛት አዎ
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