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عنف بين البالغين )(VIF
تمت اإلجابة من قبل  الوالدة

 الوالد

 شخص آخر:

 .1هل تعرضت أنت كبالغ/بالغة إلى الضرب أو الركل أو الدفع أو إلى أذيـّة بشكل آخر من قبل شخص بالغ؟
 نعم ،خالل السنة األخيرة
 نعم ،منذ  1ـ  3سنوات
 نعم ،منذ أكثر من  3سنوات
 كال
إذا كنت تعرضت إلى أذيـّة من شخص ما ،من كان الذي اذاك؟
 شخص أنا بعالقة معه في الوقت الحالي.
 شخص من عالقة سابقة
 شخص آخر
 .2هل تعرضت أنت كبالغ/بالغة إلى اإلدزررا أو تدديد أو المضايقة أو إلى أذيـّة بشكل مماثل آخر من قبل شخص بالغ؟
 نعم ،خالل السنة األخيرة
 نعم ،منذ  1ـ  3سنوات
 نعم ،منذ أكثر من  3سنوات
 كال
إذا كنت تعرضت إلى أذيـّة من شخص ما ،من كان الذي اذاك؟
 شخص أنا بعالقة معه في الوقت الحالي.
 شخص من عالقة سابقة
 شخص آخر
 .3هل تشعر/تشعرين بأمان في عالقتك الحالية؟
 نعم
 كال ،إذا كانت اإلجابة كال ،ما الذي يجعلك تشعرين بعدم األمان؟
 ليست لي عالقة في الوقت الراهن
 .4هل هناك شخص من عالقة سابقة ما يجعلك تشعر/تشعرين بعدم األمان في الوقت الراهن؟
 كال
 نعم ،ماذا؟
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عنف تجاه الطفل)(VB
 .5هل تعرّ ض طفل ،أنت تسكن أو سكنت معه ،إلى الضرب أو الركل أو الدفع أو إلى أ ّذيـّة بشكل آخر خالل فترة النمو،
من قبل شخص بالغ كان الطفل سكن معه؟
 نعم خالل السنة األخيرة
 نعم ،منذ  1ـ  3سنوات
 نعم ،منذ أكثر من  3سنوات
 كال
إذا كان الطفل/األطفال تع ّرض إلى أذيـّة من قبل شخص ما ،من كان الفاعل لذلك؟
 الوالدة

 الوالد

 شخص آخر

 .6هل تعرّ ض طفل ،أنت تسكن أو سكنت معه ،إلى اإلدزررا أو التدديد أو المضايقة أو إلى أ ّذيـّة بشكل مماثل آخر خالل
فترة النمو ،من قبل شخص بالغ كان الطفل سكن معه؟
 نعم خالل السنة األخيرة
 نعم ،منذ  1ـ  3سنوات
 نعم ،منذ أكثر من  3سنوات
 كال
إذا كان الطفل/األطفال تع ّرض إلى أذيـّة من قبل شخص ما ،من كان الفاعل لذلك؟
 الوالدة

 الوالد

 شخص آخر

Formuläret har ursprungligen utformats och använts i studier av leg. psykolog Ole Hultman, disputerad vid Göteborgs universitet.
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