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Tên chương trình hỗ trợ: [namn på aktiviteten] 

 

 

Làm sao để chúng tôi biết có sự tiến triển? 

Bạn tham gia vào một chương trình được tài trợ từ một tổng hiệp hội. Chúng tôi muốn biết cảm nhận 
của bạn về các hỗ trợ của chương trình thế nào. Mục đích là để cải tiến chương trình. Hãy đóng góp ý 
kiến của bạn! 

Đây là phiếu khảo sát gồm bảy câu hỏi. Hãy trả lòi các câu hỏi một cách cởi mở và chân thật nhất. Việc 

trả lời các câu hỏi là hoàn toàn tự giác và bạn không cần phải giải thích tại sao bạn không trả lời, nếu 

muốn bạn có thể gửi trả lại phiếu khảo sát trống. Hãy gửi lại phiếu khảo sát trong phong bì gửi kèm 

theo.  

Các câu trả lời sẽ được sử lý vô danh, các thông tin về chương trình hỗ trợ hoàn toàn được bảo mật. 

Như vậy có nghĩa là không thể xác minh được ai là người trả lời. 

  

Các thắc mắc và ý kiến đóng góp về phiếu khảo sát hoặc trả lời thế nào hãy liên lạc đến: 

[Namn på kontaktperson] 

[Kontaktpersonens funktion samt samordningsförbundets namn] 

Số điện thoại: [telefonnummer], thư điện tử: [e-mejladress] 

 

Jonas Wells 

Người thành lập và chịu trách nhiệm về chỉ số NNS, Mạng lưới tổng hiệp hội quốc gia 

Số điện thoại: 070-638 06 17, thư điện tử: jonas.wells@nnsfinsam.se 

 

Ngoài những thông tin trên về việc khảo sát, bạn có thể đặt các câu hỏi khi bạn trả lời phiếu khảo 

sát. 

 

Cảm ơn sự hợp tác của bạn! 

  

[Plats för samordningsförbundets 

egen logotyp. Om egen logotyp 

inte används tas denna textruta 

bort.] 

mailto:jonas.wells@nnsfinsam.se


Copyright 2017, Nationella Nätverket för Samordningsförbund 

Người tham gia trả lời phiếu khảo sát 

Qua mẫu phiếu khảo sát chúng tôi muốn biết nhận xét về sự hỗ trợ bạn nhận được của chương trình 

như thế nào.  

Hãy đánh dấu vào ô miêu tả mức độ nào đúng ý bạn nhất.  

 

Những câu hỏi về về mức độ cảm nhận của bạn về: 

• Những hỗ trợ được đề xuất trên cơ sở nhu cầu của bạn 

• Bạn được tham gia và được thời gian bạn cần 

• Có người giúp bạn tập trung tất cả các mối liên lạc với các cơ quan 

• Bạn cảm thấy có sự tiến triển để bạn tiến gần đến thị trường lao động để tự nuôi được bản thân mình 

 

Về bản 
thân: Nữ   Nam    

Không muốn trả lời/không có câu trả lời phù hợp 

   

 

               
Không 

bao giờ 
Ít khi 

Thỉnh 

thoảng 

Thường 

xuyên 
Hầu như Luôn luôn 

1 Bạn được hỗ trợ bằng cách 
mà có lợi nhiều cho bạn 
không? 

      

2 Bạn được tham gia quyết 
định sẽ được hỗ trợ nào 
không? 

      

3 Sự hỗ trợ có dành cho cả 
thời gian bạn cần không?       

4 Bạn có một người hoạc một nhóm mà 
bạn có thể liên lạc khi cần hỏi hoặc khi 
cần thiết không? 

Có   Không   

 
Không bao 

giờ 
Rất ít Phần nào Phần lớn Chủ yếu 

Hoàn  
toàn 

   5 Sự hộ trợ có giúp bạn phát 

triển và sử lý hòan cảnh của 

bạn không? 
      

    6 Bạn có cảm thấy bạn đã sẵn 

sàng để đi làm việc hoặc đi 

học chưa? 
      

    7 Nhân viên có trưng dụng 

kinh nghiệm, kiến thức và ý 

kiến của bạn không? 
      

 

 


