
 الصليب األحمر السويدي

 تقييم اإلسعاف األولي للجميع
 

 FÖRE/قبل

 

 ضع عالمة داخل الصندوق الذي يشير إلى الجواب المناسب لك

(Sätt ett kryss i den ruta som stämmer med ditt svar.) 

 

فجأة ؟هل تشغر أنه لديك المعرفة الكافية لمساعدة شخص أصيب أو أصبح مريضاً   

 (Vet du vad du skall göra för att hjälpa en annan person som blivit skadad eller hastigt sjuk?) 

 

   0         1          2         3        4         5         6        7        8         9       10 

 

 نعم بالتأكيد ال ,أبداً 

(Nej, inte alls) (Ja, absolut) 

 

 

هل تعتقد أنك ستتجرأ و تساعد عندما يصاب أحد ما بضرر حولك أو يمرض 

 بشكل مفاجئ ؟ 

 (Vågar du hjälpa en annan person som blivit skadad eller hastigt sjuk?) 

 

   0         1          2         3        4         5         6        7        8         9       10 

 

 نعم بالتأكيد ال ,أبداً 

(Nej, inte alls) (Ja, absolut) 

 

 

 



 الصليب األحمر السويدي

 تقييم اإلسعاف األولي للجميع
 

 

  



 الصليب األحمر السويدي

 تقييم اإلسعاف األولي للجميع
 

 EFTER/بعد

 

 ضع عالمة داخل الصندوق الذي يشير إلى الجواب المناسب لك

(Sätt ett kryss i den ruta som stämmer med ditt svar.) 

 

لمساعدة شخص أصيب أو أصبح مريضاً فجأة ؟هل تشغر أنه لديك المعرفة الكافية   

 (Vet du vad du skall göra för att hjälpa en annan person som blivit skadad eller hastigt sjuk?) 

 

   0         1          2         3        4         5         6        7        8         9       10 

 

 نعم بالتأكيد ال ,أبداً 

(Nej, inte alls) (Ja, absolut) 

 

 

هل تعتقد أنك ستتجرأ و تساعد عندما يصاب أحد ما بضرر حولك أو يمرض 

 بشكل مفاجئ ؟ 

 (Vågar du hjälpa en annan person som blivit skadad eller hastigt sjuk?) 

 

   0         1          2         3        4         5         6        7        8         9       10 

 

 نعم بالتأكيد ال ,أبداً 

(Nej, inte alls) (Ja, absolut) 

 

 
(Vänd på bladet och fortsätt.) 

  



 الصليب األحمر السويدي

 تقييم اإلسعاف األولي للجميع
 

 ما رأيك في التدريب ؟

 (Vad tyckte du om informationen?) 

 

   0         1          2         3        4         5         6        7        8         9       10 

 

 كثيرأ قليل جداً 

(Inte alls bra) (Mycket bra) 

 اترك بكل سرور تعليقاتك هنا
(Lämna gärna en kommentar här) 

 

 

 

 

 هل تريد االستمرار في التواصل مع الصليب األحمر

(Vill du ha fortsatt kontakt med Röda Korset?) ال نعم 

 

(Om ”Ja”, skriv ditt namn och telefonnummer här:)  

Namn: __________________________________________________________  

Telefonnummer: _________________________________________________  


