
   
 

 بھ نظرسنجی یادگیری بزرگساالن خوش آمدید
 

اگر بھ این نظرسنجی در یک قالب دیگر نیاز دارید، لطفاً از طریق آدرس ایمیل 
adultlearningsurvey@gov.scot .با ما ارتباط برقرار کنید 

 
 درباره این نظرسنجی 

انجام   CLDو شورای استانداردھای  Education Scotlandاین نظرسنجی توسط دولت اسکاتلند با مشارکت 
 شود.می

 
بینند، میخواھیم بزرگساالن ساکن اسکاتلند را بھ تکمیل این نظرسنجی دعوت کنیم تا بھ ما بگویند کھ کجا آموزش می

توان تجربھ یادگیری آنھا را بھبود بخشید. سپس از این  بینند و چگونھ میبینند، چھ زمانی آموزش میچرا آموزش می
 اطالعات برای توسعھ استراتژی یادگیری بزرگساالن برای اسکاتلند استفاده خواھد شد.

 
 کنیم؟چرا مشورت می 

 
 بزرگساالن شده است. دولت اسکاتلند متوجھ نیاز بھ توسعھ یادگیری

خواھیم کھ درباره یادگیرندگان بزرگسال بیشتر ما در حال توسعھ یک استراتژی یادگیری برای بزرگساالن ھستیم و می
 کند تا استراتژی را طوری توسعھ دھیم کھ مطابق با نیازھای یادگیرندگان باشد.بدانیم. این امر بھ ما کمک می

    
 ؟یمخواھیم بدانچھ چیزھایی می

   
 خواھیم از موارد زیر مطلع شویم:می

 شودیادگیری کجا انجام می •
 شودیادگیری چھ زمانی انجام می •
 شودیادگیری چرا انجام می •

 
شوند، بیشتر ھای یادگیری با آن روبرو میھایی کھ افراد در زمان دسترسی بھ فرصت خواھیم درباره چالشھمچنین می

کنند و افرادی کھ دوست دارند یاد بگیرند، مندیم از افرادی کھ دوره یادگیری را طی میعالقھ بدانیم. ما بھ خصوص 
 اطالعاتی کسب کنیم.

   
 ھای مختلف باشد، مانند:ھا و در مکانتواند شامل یادگیری بزرگساالن با روشاین مورد می
 ھا در انجمن •
 در خانھ  •
 در کالج  •
 آنالین •
 در محل کار  •

 
 کنم استفاده خواھد شد؟اطالعاتی کھ ارائھ میچگونھ از 

 
گیری پیرامون چگونگی توسعھ استراتژی کنید برای تصمیمما بھ ھمراه ھمکارانمان، از اطالعاتی کھ ارائھ می

ھای شخصی ذخیره نخواھند شد و با ھمکارانمان بھ داده  یادگیری بزرگساالن برای اسکاتلند استفاده خواھیم کرد.
 ھیم گذاشت. اشتراک نخوا

 
 سؤاالت پیرامون مشاوره

 
سازی دارید یا در رابطھ با مشاوره سؤالی دارید، لطفاً از طریق ایمیل با تیم تدوین خط مشی اگر نیاز بھ شفاف

) بھ آدرس  Community Learning and Development Policy Teamیادگیری و توسعھ جامعھ (
adultlearning@gov.scot ارتباط برقرار کنید 
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Welcome to the Adult Learning Survey 
 
If you require this survey in an alternative format, please contact us at 
adultlearningsurvey@gov.scot 
 
 About this survey 
This survey is being conducted by the Scottish Government in partnership with 
Education Scotland and the CLD Standards Council. 
 
We would like to invite adults in Scotland to complete the survey to tell us about 
where they learn, why they learn, when they learn and how their learning experience 
could be improved. This information will then be used to develop the adult learning 
strategy for Scotland. 
 
Why are we consulting? 
 

recognises the need to develop Adult LearningThe Scottish Government  .  
We are developing an adult learning strategy and would like to learn more about  

t learners. This will help us to develop a strategy to meet the needs of learnersadul .  
    

What we would like to know? 
   
We are trying to find out: 

• Where learning takes place 
• When learning takes place 
• Why learning takes place 

 
We would also like to learn about the challenges people face in trying to access 
learning opportunities. We are particularly interested in hearing from people who are 
learning and people who would like to learn. 
   
This could involve adults learning in a range of ways and places, such as: 

• in communities 
• at home 
• in colleges 
• online 
• in the work place 

 
How will this information I provide be used? 
 
We will use the information you provide, along with our partners, to make decisions  

No personal data will on how to develop the Adult Learning Strategy for Scotland. 
with partnersbe stored or shared   .  

 
Questions related to the Consultation 
 
If you require any clarification or have any questions regarding the consultation, 
please email the Community Learning and Development Policy Team at the 
following email address adultlearning@gov.scot 
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Q1. ال یادگیری ھستید؟ آیا اکنون در ح 

(Are you currently involved in learning?) 
  

 بلھ •
 (Yes) 

 خیر •
(No)  

 
Q2. در کجا در حال یادگیری ھستید؟ 

 کند، انتخاب کنیدلطفاً کلیھ مواردی را کھ در موردتان صدق می  
 (Where are you learning? 

Please choose all that apply) 
 

 کالج •
(College)  

 مرکز اجتماعات •
(Community centre)  

 مدرسھ/مھدکودک •
(School/nursery)  

 ای سالن/اتاق اجاره  •
(Tenants’ hall/room)  

 کلیسا •
(Church)  

 کتابخانھ •
(Library)  

 ھای برگزاری رویدادھا در جامعھ سایر مکان •
(Other community venue)  

 دانشگاه •
(University)  

  آنالین •
(Online) 

 در خانھ  •
(At home)  

 در محل کار  •
(At work)  

 سایر (لطفاً مشخص کنید): •
(Other (please specify):) 

 
 
 
 

 



Q3. کند؟ دانید کھ چھ سازمانی دوره آموزشی را بھ شما ارائھ می آیا می 
 (Do you know which organisation provides your course?) 

 بلھ •
(Yes) 

 خیر •
(No) 

 اگر بلھ، لطفاً جزئیات زیر را ارائھ کنید
(If yes please provide details below) 

 
 
 

Q4. موضوع یادگیری چیست؟ 
  کند، انتخاب کنیدلطفاً کلیھ مواردی را کھ در موردتان صدق می 

(What are you learning? 
Please choose all that apply) 

 خواندن، نوشتن، اعداد  •
(Reading, writing, numbers)  

 ) ESOLزبان انگلیسی ( •
)English Language (ESOL) ( 

 ھای دیجیتالمھارت •
(Digital skills)  

  کسب مدرک •
(Qualification) 

 توسعھ فردی •
(Personal development) 

 
 مدرک/توسعھ فردی یا سایر را انتخاب کردید، لطفاً در زیر مشخص کنید:اگر کسب 

(If Qualification / personal development or Other please specify below:) 
 

 
 

Q5. شیوه یادگیری چگونھ است؟ 
(How are you learning?) 

 گروھی •
(In a group)  

 یک بھ یک •
(One-to-One) 

 آنالین •
(Online)   

  خودآموز •
(On my own) 

 سایر (لطفاً مشخص کنید): •
(Other (please specify):) 

 
 

 

 

 



Q6. امیدوارید کھ با یادگیری کنونی خود بھ چھ چیزی دست یابید؟ 
(What do you hope to achieve with your current learning?) 

 بھبود در:
  کند، انتخاب کنیدموردتان صدق می لطفاً کلیھ مواردی را کھ در 

(Improvements in: 
Please choose all that apply) 

  زندگی شخصی •
(Personal Life) 

 زندگی خانوادگی •
(Family Life) 

 زندگی جمعی/امور داوطلبانھ/شھروندی •
(Community Life/Volunteering/Citizenship) 

 زندگی شغلی/توانایی در اشتغال •
(Work Life/Employability) 

 امور مالی/پول •
(Finances/Money)  

 سالمت جسمی •
(Physical Health)  

 سالمت روانی •
(Mental Wellbeing) 

  زندگی/روابط اجتماعی (مثالً دوستی، شبکھ اجتماعی) •
(Social Life/Relationships (e.g. friendships, social networking)) 

 ھای خالقانھمھارت •
(Creative skills)  

  آگاھی فرھنگی •
(Cultural awareness) 

 سایر (لطفاً مشخص کنید): •
(Other (please specify):) 

 

 

 



Q7. تان را انتخاب کردید؟چگونھ یادگیری کنونی 
  کند، انتخاب کنیدلطفاً کلیھ مواردی را کھ در موردتان صدق می 

(How did you choose your current learning? 
Please choose all that apply) 

 
 مشاوره از مددکار یادگیری و توسعھ در جامعھ •

(Advice from a community learning and development worker) 
 ارجاع شغلی •

(Employability referral) 
 بروشور/جزوه •

(Brochure/leaflet) 
 سایتوب •

(Website) 
 ھای اجتماعی رسانھ •

(Social media) 
 دوست؟  -شنیدن از دیگران  •

(Word of mouth – friend?) 
 مددکار راھنما •

(Guidance worker)  
 ھا اسکاتلند (دنیای کاری من)توسعھ مھارت •

(Skills Development Scotland (My world of work)) 
 سایر (لطفاً مشخص کنید) •

(Other (Please specify)) 
 
 
 

Q8.     خواھید پس از یادگیری کنونی خود، در مورد دیگری ادامھ فعالیت دھید؟ میآیا 
 کند، عالمت بزنید.لطفاً کلیھ مواردی را کھ صدق می

(Do you intend to progress onto something else after your current learning?    
Please tick all that apply) 

 
 دوره آموزشی کالج  •

(College course) 
 دوره آموزشی دانشگاه •

(University course) 
 یک مدرک دیگر •

(A further qualification) 
 محوریک فرصت یادگیری جامعھ •

(A community based learning opportunity) 
 یک برنامھ آموزشی، کارآموزی یا کارورزی •

(A training, apprenticeship or vocational programme) 
 ک شغل/استخدامی •

(A job/employment) 
 یک شغل بھتر یا ترفیع •

(A better job or a promotion) 
 امور داوطلبانھ •

(Volunteering) 

 



 یک گروه، سازمان یا کمیتھ اجتماعی •
(A community group, organisation or committee) 

 خواھم در مورد دیگری ادامھ فعالیت دھم نمی •
(I don’t intend to progress onto anything else) 

 
Q9. دوست دارید در چھ مکانی دوره یادگیری بگذرانید کھ اکنون قادر بھ آن نیستید؟ 

 .کنند، انتخاب کنیدلطفاً کلیھ مواردی را کھ صدق می
(Where would you like to learn that you are not currently able to? 

Please choose all that apply.) 
 

 کالج •
(College)  

 مرکز اجتماعات •
(Community centre) 

 مدرسھ/مھدکودک •
(School/nursery) 

 ای سالن/اتاق اجاره  •
(Tenants’ hall/room) 

 کلیسا •
(Church) 

 کتابخانھ •
(Library) 

 دانشگاه •
(University) 

  آنالین •
(Online) 

 در خانھ  •
(At home)  

 در محل کار  •
(At work)  

 ھای دسترسی کنونی رضایت دارمگزینھمن نسبت بھ  •
(I am happy with current access options) 

 ھای برگزاری رویدادھا در جامعھ سایر مکان •
(Other community venue) 

 
 
 
 

Q10. خواھید در چھ حوزه دیگری یادگیری داشتھ باشید کھ اکنون بھ آن دسترسی ندارید؟ می 
 .کنند، انتخاب کنیدصدق میلطفاً کلیھ مواردی را کھ  

(What would you like to learn that you don’t currently have access to?  
Please choose all that apply.) 

 
 خواندن، نوشتن، اعداد  •

(Reading, writing, numbers) 
 ) ESOLزبان انگلیسی ( •

(English Language (ESOL)) 

 



 رایانھ •
(Computing) 

  کسب مدرک •
(Qualification) 

 توسعھ فردی •
(Personal development) 

 من از امکانات یادگیری کنونی رضایت دارم  •
(I am happy with current learning options) 

 سایر •
(Other) 

 
 اگر کسب مدرک/توسعھ فردی یا سایر را انتخاب کردید، لطفاً در زیر مشخص کنید:

(If Qualification / personal development or Other please specify below:) 
 
 
 

 
Q11. دھید چگونھ یاد بگیرید؟ ترجیح می 

(How would you prefer to learn?)  
  

 گروھی •
(In a group) 

 یک بھ یک •
(One to One) 

  آنالین •
(Online) 

  خودآموز •
(On my own) 

 سایر (لطفاً مشخص کنید) •
(Other (please specify):) 

 

 
 

 
Q12. ھای یادگیری بیشتر اطالع یابید؟دھید کھ چگونھ درباره فرصتترجیح می 

  کند، انتخاب کنیدلطفاً کلیھ مواردی را کھ در موردتان صدق می 
(How would you prefer to find out about learning opportunities? 

Please choose all that apply) 
 

 یادگیری و توسعھ در جامعھمشاوره از مددکار  •
(Advice from a community learning and development worker) 

 بروشور/جزوه •
(Brochure/leaflet) 

 سایتوب •
(Website) 

 

 



 ھای اجتماعی رسانھ •
(Social media) 

 دوست؟  -شنیدن از دیگران  •
(Word of mouth – friend?) 

 مددکار راھنما •
(Guidance worker) 

 ھا اسکاتلند (دنیای کاری من)رتتوسعھ مھا •
(Skills Development Scotland (my world of work)) 

 سایر (لطفاً مشخص کنید): •
(Other (please specify):) 

 

Q13.  ھای زیر مواجھ  ھای یادگیری، با موانع یا چالشآیا تاکنون در زمان تالش برای دسترسی بھ فرصت
 اید؟شده

(Have you ever faced any of the following barriers or challenges when 
trying to access adult learning opportunities?) 

 لطفاً ھمھ موانعی کھ بھ عنوان یک بزرگسال انجام آن را برای شما دشوار کرده است، انتخاب کنید
(Please choose all the barriers which have made it difficult for you to learn 

as an adult) 
 

 خبر ھستمھای یادگیری موجود بیاز دوره  •
(I don’t know what learning is available) 

 مکانی برای یادگیری در محل من وجود ندارد  •
(There is nowhere to learn in my local area) 

 ھای مراقبتی خود، زمانی برای یادگیری ندارمبھ خاطر مسئولیت •
(I don’t have the time to learn due to my caring responsibilities) 

 من در کار کردن با رایانھ یا اینترنت اعتماد بھ نفس ندارم •
(I am not confident with computers or going on line) 

 ھای درخواست برایم سخت استتکمیل کردن فرم  •
(I find it difficult to complete applications) 

 نگرانم کھ وضعیت سالمتی ضعیفم مانع از یادگیری من شود •
(I am worried my poor health may stop me learning) 

 زبان انگلیسی من خوب نیست •
(My English is not good) 

من یادگیری در مدرسھ را دوست نداشتم و نگران ھستم کھ یادگیری بزرگساالن ھم بھ ھمین  •
 صورت باشد

(I didn’t like learning at school and am worried adult learning will be 
the same) 

 نسبت بھ مالقات با افراد جدید اعتماد بھ نفس ندارم •
(I am not confident when meeting new people) 

 درباره طرز فکر دیگران نسبت بھ خودم نگرانم •
(I am worried what other people think about me) 

 ھای بزرگ دلواپسمنسبت بھ یادگیری در گروه •
(I am nervous about learning in large groups) 

 نسبت بھ خواندن و نوشتن اعتماد بھ نفس ندارم  •
(I am not confident reading and writing) 

 



 شومھا عصبی میدر مصاحبھ  •
(I get worried about interviews) 

 چگونھ می توانم برای یادگیری سفر کنممن نمی دانم  •
(I don’t know how I would travel to learn) 

 ھای سفر و یادگیری را ندارم توان مالی پرداخت ھزینھ  •
(I can’t afford the travel costs to go and learn) 

 ھای یادگیری را ندارم توان مالی پرادخت ھزینھ  •
(I can’t afford the costs of learning) 

 کند و خودم ھم توان مالی پرداخت آن را ندارم کارفرمای من ھزینھ یادگیری را پرداخت نمی •
(My employer won’t pay for my learning and I can’t afford it) 

 نیاز بھ تجھیزات خاص برای یادگیری دارم  •
(I need special equipment to help me learn) 

 رایانھ شخصی ندارم  •
(I don’t have my own computer) 

 ھای زیادی نیاز داشتھ باشم ممکن است برای یادگیری بھ کمک •
(I might need lots of help to learn) 

 خواھند کھ این کار را انجام ندھم خانواده و دوستانم از من می •
(My family and friends don’t want me to do it) 

 از فرزندانم مراقبت کنمتوانم یاد بگیرم زیرا باید نمی •
(I can’t learn as I have to look after my children) 

 بھ توانایی خود در یادگیری اطمینان ندارم •
(I am not confident that I will be able to learn) 

 توانم در یادگیری شرکت کنمھای شخصی، نمیبھ دلیل نیاز بھ مراقبت •
(I can’t learn as I need personal care) 

 دھد کارفرمای من برای یادگیری بھ من مرخصی نمی •
(My employer won’t give me time off to learn) 

 اممن موانعی را برای یادگیری تجربھ نکرده •
(I have not experienced barriers to learning) 

 سایر (لطفاً مشخص کنید): •
(Other (please specify):) 

 

 
 

 



Q14. دھد؟ ھای زیر بھ بھترین شکل ممکن شما را توضیح میکدامیک از جنسیت 
(Which gender best describes you?)  

 
 دھم پاسخ ندھم ترجیح می •

(Prefer not to answer) 
 مرد (شامل مرد تراجنسیتی) •

(Male (Including transgender male)) 
 زن (شامل زن تراجنسیتی) •

(Female (Including transgender female)) 
 غیر دوگانھ (غیر باینری) •

(Non-binary) 
 دھم خودم را توصیف کنم (لطفاً مشخص کنید):ترجیح می •

(Prefer to self-describe (please specify):) 

 

 

 

Q15.  دانید؟آیا خودتان را ناتوان می 
(Do consider yourself Disabled?)  

 بلھ •
(Yes) 

 خیر •
(No) 

 دھم پاسخ ندھم ترجیح می •
(Prefer not to answer) 

Q16.  کند، عالمت بزنیداگر بلھ، لطفاً کلیھ مواردی را کھ صدق می  
(If yes please tick all that apply) 

 
 دھم پاسخ ندھم ترجیح می •

(Prefer not to answer) 
 ناتوانی جسمی •

(Physical disability) 
 روانیناتوانی سالمت  •

(Mental health disability) 
 ناتوانی مخفی •

(Hidden disability) 
 ناتوانی در یادگیری •

(Learning disability) 
 دیسکلکسی •

(Dyslexia) 
 سایر (لطفاً مشخص کنید): •

(Other (please specify):) 
 

 

 

 



 

Q17. قومیت اصلی شما چیست؟ 
(What is your Ethnic Origin?)  

 انگلیسی / ولزی / اسکاتلندی / ایرلند شمالی / بریتانیایی -سفیدپوست  •
(White - English / Welsh / Scottish / Northern Irish / British) 

 ایرلندی -سفیدپوست  •
(White – Irish) 

 مسافر کولی یا ایرلندی -سفیدپوست  •
(White - Gypsy or Irish Traveller) 

 تھای سفیدپوسسایر پیشینھ •
(Any other White background) 

 پوستکارائیبی سفید و سیاه •
(White and Black Caribbean) 

 پوستآفریقایی سفید و سیاه •
(White and Black African) 

 سفیدپوست و آسیایی •
(White and Asian) 

 ھرنوع پیشینھ قومی مختلط / چندگانھ یگر •
(Any other Mixed / Multiple ethnic background) 

 ھندی •
(Indian) 

 پاکستانی •
(Pakistani) 

 بنگالدشی •
(Bangladeshi) 

 چینی •
(Chinese) 

 ھای آسیاییزمینھسایر پس •
(Any other Asian background) 

 آفریقایی •
(African) 

 کارائیبی •
(Caribbean) 

 پوست/آفریقایی/کارائیبیھای سیاهسایر پیشینھ •
(Any other Black / African / Caribbean background) 

 عرب •
(Arab) 

 ھای قومیتیسایر گروه •
(Any other ethnic group) 

 دھم پاسخ ندھم ترجیح می •
(Prefer not to answer) 

Q18.  آیا شاغل ھستید؟ 
(Are you employed?) 

 بلھ •
(Yes) 



 خیر •
 (No) 

 دھم پاسخ ندھم ترجیح می •
(Prefer not to Answer) 

 
Q19.  بھ صورت... اگر بلھ، آیا 

(If yes, do you work -)  

 کنیدتمام وقت کار می •
(Full time) 

 کنیدوقت کار مینیمھ •
(Part-time) 

  کنیدقرارداد صفر ساعت کار می •
(Zero Hours contract) 

 دھم پاسخ ندھم ترجیح می •
(Prefer not to answer) 

 سایر (لطفاً مشخص کنید): •
(Other (please specify):) 

Q20. کنید؟کجا کار می 
(Where do you work?)   

 دھم پاسخ ندھم ترجیح می •
(Prefer not to answer) 

 وکار خصوصی، شرکت بازرگانی)بخش خصوصی (بھ عنوان مثال فروشگاه، کسب •
(Private sector (e.g. shop, private business, commercial company)) 

 )NHSعنوان مثال شورای محلی، مدرسھ، بخش عمومی (بھ  •
(Public sector (e.g. local council, school, NHS)) 

 بخش ثالث (مثالً خیریھ، سازمان انجمنی) •
(Third sector (e.g. charity, community organisation)) 

 خویش فرما •
(Self employed) 

 سایر (لطفاً مشخص کنید): •
(Other (please specify):) 

 

 
 

Q21. کنند؟چند نفر برای کارفرمایتان کار می 
(How many people work for your employer?)  

 کارمند یا کمتر 5 •
(5 employees or less) 

 کارمند 50تا  5بین  •
(Between 5 and 50 employees) 

 

 



 کارمند 200تا  50بین  •
(Between 50 and 200 employees) 

 کارمندو ھزار  200بین  •
(Between 200 and a thousand employees) 

 بیش از پنج ھزار کارمند •
(Over five thousand employees) 

 دھم پاسخ ندھم ترجیح می •
(Prefer not to answer) 

Q22. آیا داوطلب ھستید؟ 
(Do you volunteer?) 

 بلھ •
(Yes) 

 خیر •
(No) 

 دھم پاسخ ندھم ترجیح می •
(Prefer not to Answer) 

 اگر بلھ، لطفاً توضیح دھید 
(If yes, please describe)  

 
 

 



Q23.  دھندھای زیر بھ بھترین شکل ممکن سطح مدارک شما را توضیح میکدام یک از عبارت 
(Which of the following statements best describes your qualifications level) 

 من ھیچ مدرکی ندارم  •
(I have no qualifications) 

 ترک کردم O Grades/Standard Gradesمن مدرسھ را با چند   •
(I left school with some O Grades/Standard Grades) 

 ترک کردم Highersمن مدرسھ را با تعدادی  •
(I left school with some Highers) 

 دارم  HNC / HNDمن مدرک سطح  •
(I have an HNC / HND level qualification) 

 یا باالتر) دارم( Degreeمن یک مدرک سطح  •
(I have a Degree level qualification (or above)) 

 من مدرسھ را با تعدادی مدرک دیگر ترک کردم •
(I left school with other certificates) 

 اممن مدارک دیگری در انجمن کسب کرده •
(I have gained other certificates in the community) 

 امھای دیگری را از طریق کار کسب کردهمن مدارک/صالحیت •
(I have gained other certificates / qualifications through work) 

 لطفاً سایر مدارک را اینجا توضیح دھید: •
(Please describe other certificates here:) 

 
 
 

Q24.  کاری انجام دادید؟ پس از ترک مدرسھ چھ 
(What did you do after you left school?) 

 من مدرسھ را ترک کردم و بالفاصلھ وارد بازار کار شدم  •
(I left school and went straight into the workplace) 

 من مدرسھ را ترک کردم و بھ کالج رفتم  •
(I left school and went to college) 

 و بھ دانشگاه رفتممن مدرسھ را ترک کردم  •
(I left school and went to university) 

 من مدرسھ را ترک کردم و کارآموزی کردم •
(I left school and took an apprenticeship) 

 مدرسھ را ترک کردم و وارد دوره آموزش شدم •
(I left school and entered training) 

 ھیچ یک از موارد باال •
(None of the above) 

 دھم پاسخ ندھم رجیح میت •
(Prefer not to answer) 

 سایر (لطفاً مشخص کنید): •
(Other (please specify):) 

 
 

 

 



Q25. کند؟ھای سنی زیر درباره شما صدق میکدامیک از گروه 
(Which age bracket applies to you?)  

• 16-24 
(16-24) 

• 25-39 
(25-39) 

• 40-49 
(40-49) 

• 50-64 
(50-64) 

• 65+ 
(65+) 

Q26. اولین بخش کد پستی شما چیست؟ 
(What is the first part of your post code?) 
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