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ABARAL LGLIL 

Questo questionario tradotto in arabo è una versione semplificata rispetto a quello disponibile in lingua italiana, tedesca o 
inglese. Infatti riporta l’elenco delle sole domande con le relative modalità di risposta, escludendo i filtri e i salti rela tivi alle 
specifiche domande. Questo perché è stato predisposto per agevolare l’attività del rilevatore nella somministrazione 
dell’intervista faccia a faccia a persone straniere.                                                                                                                          

                                                                                                                  
 Per ragioni di privacy i risultati di alcune domande del questionario sono mantenuti riservati e utilizzati solo per finalità 
istituzionali dell’Istat. L’elenco delle variabili contenute nel file dei microdati, diffuso successivamente il comunicato stampa, è 
disponibile all’indirizzo:   

 http://www.istat.it/dati/microdati/. 

                             

                                                                                                                                    

طة مقارنة بمثيله المتوافر باللغات اإليطاليةة واأللمانيةة واإلنجليةيةة ي  يةر يةور  هذا االستبيان المترجم إلى اللغة العربية هو نسخة مبس                                   

فقط قائمة األسئلة وطرق اإلجابة عليها وال يذكر األسةئلة الم وريةة وال تخطةس لسةئلة معينةة ل جابةة علةى لخةر  ي وذلةع لتيسةير عمةل 

 جانب .القائم بالمسح لثناء إجراء المقابلة وجها لوجه مع األشخاص األ

ومراعاة للخصوصية فإنه يتم اال تفاظ بسرية لجوبةة بعةأ لسةئلة االسةتبيان ي واسةتخ امها فقةط لة واعس إ اريةة خاصةة بالمعة  الةوطنس 

 ل  صاء . قائمة التغييرات الموجو ة بملف البيانات بع  نشر البيان الص فس ال قا ي ستكون متوفرة على الرابط :

http://www.istat.it/dati/microdati/. 

http://www.istat.it/dati/microdati/
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 البطاقة العامة

 لجميع أفراد األسرة

 

SG1. تاريخ  المقابلة مع العائلة 

 :التاريخ |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

SG2بدء المقابلة مع العائلة   . 

  الدقيقة         |_|_|الساعة|_|_| 

SG 3رمز  المحاور    . 

 |_|_|_|_|_|_| 

 (4)نص البطاقة العامة إقرأ 

، أرغب في أن أذكركم بأن  المعلومات المحصول عليها هي محمية بموجب سرية اإلحصاء أبدأ أكملقبل أن 

 بموجب القانون. ISTATالتي تضمنه 

 اقرأ فقط عند الطلب: 

  المتعلقة بحماية الخصوصية القوانين  مراجع ا

" لوائح   الحقةو التكميالت  ال وتعديالته  322رقم  1989سبتمبر  6المرسوم التشريعي بتاريخ  -

 ) 6لإلحصاء" المواد  المركز الوطني  و المتعلق بإعادة تنظيم   الوطنيمتعلقة بنظام اإلحصاء 

 البيانات  ) سرية  8حصائية( و المعلومات  اإل  تزويد )وجوب  7المعلومات الشخصية( و  معالجة 

) برنامج  13( و صاءحماية سرية اإلح تعليمات ألجل  )  9لقائمين على مكاتب اإلحصاء( و ل

 اإلحصاء  الوطني(،

"مجموعة   الالحقة و التكميالت   هتعديالت و  196رقم   2003يونيو  30المرسوم التشريعي بتاريخ  -

)   110 -104)التعريفات( و المواد من  4المواد  –القوانين المتعلقة   بحماية البيانات  الشخصية" 

 علمية(،معالجة ا البيانات  ألغراض إحصائية و 

"  مدونة قواعد السلوك والتصرف الجيد في معالجة البيانات  الشخصية ألغراض إحصائية و للبحث   -

أ من المدونة  المتعلقة 3العلمي والتي يتم  تنفيذها    ضمن إطار نظام اإلحصاء الوطني  ) الملحق رقم 

 (.196رقم  2003يونيو  30مرسوم تشريعيبتاريخ -بحماية البيانات الشخصية 

SG4 سأسأل حضرتكم  قبلها عن بعض المعلومات المتعلقة بعائلتكم. كم عدد األفراد الذين يعيشون بصورة .

منتظمة في هذا المنزل بمن فيهم  حضرتكم؟ و بإستثناء من يقومون ببعض أعمال الخدمة  المنزلية أو  

 المستأجرين؟
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 |_|_|  اليه شارالم األ   يوم الى باالشارة قم اقرلي الطلب عن  فقط 

 

GS 5بالسيدة " اإلسم واسم  عائلة ي من هو على  رأس البطاقة  العامة \.سنبدأ بالسيد 

 |_| 1         ة هو فرد منهامهل من يوجد على رأس البطاقة العا -

 |_| 2                      فرد من أفراد العائلة األن  لم يعد أم أنه  -

 

GS 6.  األن يمكننا التحدث عن "إسم و اسم   عائلة الزوج أو الزوجة أو رفيق من هو  يوجد على

 رأس البطاقة العامة"

 

   |_| 1     منها فرد هو العامة البطاقة رأس على يوجد منهل زوج أو  رفيق   -

                   |_| 2األن                                العائلة بعد أفراد من فردا لم يعد   أنه أم -

     

 

SG7 . . الرفيق  )الزوج السابق أو  الرفيق  السابق( لمن هو على  \هل من الممكن أن تخبرني بإسم الزوج

   رأس البطاقة العامة؟

                                    

SG 8.  . السابق أو  الرفيق  السابق( لمن الرفيق  )الزوج  \هل من الممكن أن تخبرني باسم عائلة  الزوج

 هو على رأس البطاقة العامة؟

                                                 

SG 9 .الرقم التعريفي لفرد العائلة  رقم 
                           |_|_|  

                  

SG 10 .هل من الممكن أن تخبرني بأسم فرد آخر في العائلة؟ 

             ____________________________________________________    

SG.10A   لقب "اسم" هو ...؟ 

_______________________________________________________ 

 . نوع  جنس فرد العائلةSG 11ا

 1|_|      ذكر 

 2|_|      أنثى  
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SG12 الممثل للعائلة.  درجة القرابة بين العضو و بين الشخص 

                                                                              1الشخص الممثل للعائلة|_| 

                                                                        2زوج الشخص الممثل للعائلة|_| 

              3                                                         رفيق الشخص الممثل للعائلة|_| 

                      )4والد الزوج أو الرفيق )زوج الوالد او رفيق الوالد( )الحمى أو الحماة|_| 

                                               5إبن ممثل العائلة من آخر زواج أو من آخر رفيق|_| 

 6 العائلة من الزوج أو الرفيق  خالل  زواج أو رفقة سابقة                         إبن ممثل|_| 

                                           )7 زوج إبن ممثل العائلة )زوجة اإلبن أو زوج اإلبنة|_|         

                    )8                    رفيق إبن ممثل العائلة )أو رفيق أو زوج ممثل العائلة|_| 

                                      )9 حفيد ممثل العائلة )أو حفيد زوج او رفيق ممثل العائلة|_| 

                       )10إبن األخ أو األخت لممثل العائلة ) أو لرفيق أو لزوج ممثل العائلة|_| 

                                                                           11أخ  أو أخت ممثل العائلة|_| 

                                                         12أخ  أو أخت رفيق أو زوج ممثل العائلة|_| 

 13لة(                          رفيق أخ  أو أخت ممثل العائلة ) أو رفيق أو زوج ممثل العائ|_|  

 |_|14زوج األخت أو زوجة األخ                                                                       

                           )15رفيق أخ  أو أخت ممثل العائلة ) أو زوج أو رفيق ممثل العائلة|_| 

                                    )16قريب آخر للمثل العائلة )أو لزوج أو رفيق ممثل العائلة|_| 

                            17 شخص آخر رفيق لممثل العائلة و ال تربطه صلة قرابة بالعائلة|_| 

SG13. مكان الميالد 

 |_|1في إيطاليا                 

 |_|2في الخارج                

 SG14. محافظة الميالد 

                                _________________|_|_|_| 

 الوصف                                                               الرمز                                  

SG 14بلدية الميالد أ . 

                                    __________________|_|_|_| 

 الوصف                                                               الرمز                                  

SG 15الدولة األجنبية للميالد . 

                                    __________________|_|_|_| 

 الوصف                                                               الرمز                                 
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 SG16هل لديك الجنسية اإليطالية؟ . 

            1نعم|_| 

              2|_|ال 

A16SGهل لديك الجنسية االيطالية منذ الوالدة ؟ . 

           1نعم|_| 

          2|_|        ال  

SG 17ما هي جنسية الدولة األجنبية التي تحملها؟ . 

    بلد خارجي         |_|_|_| 

 9|9|9|        ال يحمل جنسية| 

 SG  B18 في أي عام حضرت للعيش بإيطاليا ألول مرة؟ب . 

              عام |_|_|_| 

          9|9|7| ال يعلم|  | 

D SG18.هل تتذكر في أي شهر؟ د 

              شهر      |_|_|_| 

               9|9|7| ال يعلم|  | 

 

E SG18 .هل منذ   تلك اللحظة و أنت تعيش بصورة دائمة في إيطاليا؟ ال تضع في عين اإلعتبار اإلجازات  ه

 و الرحالت خارج إيطاليا و التي ال تتعدى العام. 

    1نعم|_| 

     2 |_|ال 

F SG18ف. منذ اي عام وأنت تعيش في إيطاليا وبدون أن تبتعد عنها لسنة أو أكثر 

 عام 

    9|9|7     ال يعلم| 

E SG18ج. هل تتذكر في أي شهر 

 الشهر 

 9|9|7     اليعلم|                  
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SG19.  تاريخ الميالد 

      9|9|7|    ال يعلم           |_|_|يوم الميالد| 

      9|9|7      ال يعلم           |_|_|شهر الميالد| 

        9|9|7|ال يعلم           |_|_|_|_عام الميالد|_| 

SG  20. هل تستطيع أن تخبرني كم تبلغ من العمر؟ 

  العمر|_|_|_| 

SG21 .  العمر بالسنين المكتملة في أخر يوم لألسبوع  المشار إليه ؟ 

  العمر|_|_|_| 

SG22.  الحالة االجتماعية 

 

 1     لعةب/عةباء|_| 

 2     متزوج/متزوجة ساكن/ساكنة مع الزوج/الزوجة|_| 

 3 متزوج/متزوجة غير ساكن/ساكنة مع الزوج/الزوجة منفصل/منفصلة في واقع األمر|_| 

 4       منفصل/منفصلة بشكل قانوني|_|  

 5         مطلق/مطلقة|_| 

 6        أرمل/أرملة|_| 

SG  23. في أي عام  تزوجت؟ 

    عام الزواج|_|_|_|_| 

          9|9|7|ال يعلم|_| 

        9|9|8|ال يجيب|_| 

SG.23B أنت منفصل/منفصلة أو غير ساكن/ساكنة مع الزوج/الزوجة ألسباب خاصة بالعمل ، أو بالدراسة  هل

 ، أو بالصحة ، أو لسبب آخر )زوجان متفرقان(؟

 
 100   الةوج/الةوجة مع ساكن/ساكنة غير لو منفصل/منفصلة|_| 
 200     بالعمل خاصة ألسباب|_| 
 300    بال راسة خاصة ألسباب|_| 
 400   بالص ة خاصة ألسباب|_| 
 500    لخر  ألسباب|_| 
 998   يجيب ال|_| 

 

 

 



7 
 

A SG23الحالة اإلجتماعية قبل آخر زواج؟ .أ 

 يتم اإلشارة للحالة اإلجتماعية التي تسبق آخر زواج حالة زواجاذا كانت هناك أكثر من  :للمحاور

 1عزباء    \أعزب|_| 

 5مطلقة     \مطلق|_| 

 6أرملة      \أرمل|_| 

 

 

 

 

SG24.  ما هو أعلى مؤهل دراسي حصلت عليه ؟ بما فيها المؤهالت الممنوحة من معاهد التعليم والتأهيل الفني

 ( ؟IFTS, ITSالفنية العليا )العالي والمعاهد 

 
 10         ب ون مؤهل|_|  
 20       شها ة إتمام التعليم االبت ائس / شها ة التق ير النهائية|_| 
 بلوم التعليم الثانوي لل رجة األولى"(  2007)المسماة منذ عام  شها ة إتمام التعليم اإلع ا ي " 

   |_|30    وليس بع ها( 1965لو شها ة التأهيل المهنس )المت صل عليها  تى عام 
 )سنوات 3-2بع    بلوم التأهيل المهنس من الم رسة الثانوية العليا )لل رجة الثانية 

  |_|40        الذي ال يسمح بااللت اق بالجامعة
 ( شها ة التعليم والتأهيل المهنسIFPبلوم التعليم  / )( بع  ثالر سنوات )عامل 

 |_|13    (2005من عام ( ) ورات لم ة لربع سنوات()IFPوالتأهيل المهنس لفنس )
   سنوات  5-4شها ة إتمام التعليم الثانوي/ شها ة إتمام التعليم الثانوي العالس )لل رجة الثانية( بع 

 |_|50        الذي يسمح بااللت اق بالجامعة
 ( شها ة تخصص فنس عالسIFTS 2000( )من عام)       14|_| 
 ( بلوم فنس عالس ITS 2013عام ( ) ورة لم ة عامين( )من)     15|_| 
   بلوم من لكا يميات )الفنون الجملية ي القومية للفن المسر س ي القومية للرقص( ي  

  |_|60   المعه  العالس الفنس الصناعس ي كونسرفتوار الموسيقى ال كومس ي معه  موسيقى معا ل
 70  اةية للجامعة بلوم جامعس بع  سنتين/ثالر سنوات ي م رسة مباشرة أله اف خاصة ي م رسة مو|_|  
 )80         شها ة جامعية مستو  لول )ثالر سنوات|_|  
 )90           شها ة تخصص جامعية / ماجستير )سنتان|_|  
  سنوات : شها ة جامعية  سب النظام الق يم  6-4شها ة جامعية 

 |_|10      لو شها ة تخصص جامعية/ ماجستير فس  ورة وا  ة

 

 

A SG24.إلى أي من هذه المؤهالت يمكنك أن تشير؟  . أ 

                                                                                  )1دبلوم )النظام القديم|_| 

         2|_|دبلوم أكاديمية للتأهيل الموسيقي و الفني و فن الرقص العالي من الدرجة األولى 

 3|_|الموسيقي و الفني و فن الرقص العالي من الدرجة الثانية           دبلومأكاديمية للتأهيل 

                                                                                               997ال يعلم|_| 
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SG24B - ( هل حصلت على مؤهل دراسي بعد الشهادة الجامعية أو بعد الدبلوم األكاديمي للتأهيل العالي الفني والموسيقيAFAM ) 

 أو دكتوراة ؟

 

    ماجستير جامعي مستوى أول /  دبلوم إتقان أكاديمي أو ماجستير مستوى أول / • 
 

   1 دبلوم تخصص أكاديمي مستوى أول   
 

    ماجستير جامعي مستوى ثان /  دبلوم إتقان أكاديمي أو ماجستير مستوى ثان / • 
 

   2 دبلوم تخصص أكاديمي مستوى ثان   
 

   3 دبلوم تخصص جامعي • 
 

   4 (AFAMدكتوراة / دبلوم أكاديمي في البحث من التأهيل العالي الفني والموسيقي ) • 
 

   5 ال شيء من هذا • 

 

 

SG 25. .- هل يمكنع لن تذكر ما هو المؤهل ال راسس ؟ 
 <> SG24Bو  SG24  =9 ،10أو كان  SG24B <> 5 و SG24  =8أو كان  SG24  =4 ،5 ،7 ،13 ،14 ،15إذا كان 

1 ،5 

 SG24B <> 5، و SG24A  =2أو كان   SG24B <  > 1 ،5 و SG24A  =3أو كان  = خالي SG24B أو كان
 

SG 25. . الجامعية األولى ، هل يمكنك ان تخبرني  ماهي ؟عودة  الشهادة 

 1=24و البطاقة  10و  9=   24أو البطاقة  5ب. = 24و البطاقة 10و  9و  8=24لو البطاقة 

 SG24B=5 و SG24A =2أو  SG24B =1 ،5 و، SG24A  =3إذا كان 

     1 الموضوع • 
 

     997 ال يعرف • 

 

SG 26. هل تتذكر العام الذي  حصلت  فيه على الشهادة الدراسية؟ 

            السنة|_|_|_|_| 

          9|9|7|ال يعلم|_| 

        9|9|8|ال يجيب|_| 

SG 27. هل تتذكر العمر الذي  حصلت  فيه على الشهادة الدراسية؟ 

  العمر|_|_|_| 

A SG27 هل تتذكر الشهر الذي  حصلت  فيه على الشهادة الدراسية ؟أ . 

           شهر|_|_|_|     

 9|9|7|       علم    ال ي|  

 

SG25. γ.  - وبالعودة إلى الدبلوم األكاديمي هل يمكنك أن تذكر ما هو ؟ 



9 
 

SG29التأكيد على كل البيانات الشخصية . 

        1نعم|_| 

          2|_|ال 

 (30ة مالبطاقة العا 30)نص رقم إقرأ 

 سأسألك األن عن بعض المعلومات إلستكمال عالقات القرابة داخل  عائلتك  

 

 

هل والد الشخص الموجه له األسئلة موجود بالعائلة؟ )اذا كانت اإلجابة نعم، حدد بأي عضو يتعلق .SG 30ا

 األمر( 
 

 01   العضو األول |_| 

 02   العضو الثانس |_| 

 03   العضو الثالر |_| 

 04   العضو الرابع |_| 

 05   العضو الخامس |_| 

 06   العضو السا س |_| 

 07                                   العضو السابع |_| 

 08                                    العضو الثامن |_| 

 09                                   العضو التاسع |_| 

 10                                  العضو العاشر |_| 

 11                        العضو ال ا ي عشر |_| 

 12                          العضو الثانس عشر |_| 

 13                         العضو الثالر عشر |_| 

 14                         العضو الرابع عشر |_| 

 15                       العضو الخامس عشر |_| 

    16     بين لعضاء العائلة غير موجو |_|   
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هل والدة الشخص الموجه له األسئلة موجودة بالعائلة؟ )اذا كانت اإلجابة نعم حدد بأي عضو يتعلق .SG 31ا

 األمر(
 

 01   العضو األول |_| 

 02   العضو الثانس |_| 

 03   العضو الثالر |_| 

  04   الرابعالعضو |_| 

 05   العضو الخامس |_| 

 06   العضو السا س |_| 

 07                                   العضو السابع |_| 

 08                                    العضو الثامن |_| 

 09                                   العضو التاسع |_| 

 10                                  العضو العاشر |_| 

 11                        العضو ال ا ي عشر |_| 

 12                          العضو الثانس عشر |_| 

 13                         العضو الثالر عشر |_| 

 14                         العضو الرابع عشر |_| 

 15                       العضو الخامس عشر |_| 

   16     بين لعضاء العائلة غير موجو |_|   
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SG.32. المتعايشة "اسم"؟-شريكة ال ياة/المتعايش-فس األسرة هل موجو  شريع 

 
 

SG.32.   ةوج "اسم"؟هو الفس األسرة من 

 
 01    العضو األول|_| 
 02    العضو الثانس|_| 
 03    العضو الثالر|_| 
 04    العضو الرابع|_| 
 05    العضو الخامس|_| 
 06    العضو السا س|_| 
 07    العضو السابع|_| 
 08    العضو الثامن|_| 
 09    العضو التاسع|_| 
 10    العضو العاشر|_| 
 11    العضو ال ا ي عشر|_| 
 12    العضو الثانس عشر|_| 
 13    العضو الثالر عشر|_| 
 14    العضو الرابع عشر|_| 
 15    العضو الخامس عشر|_| 
 16    غير موجو  فس األسرة|_| 
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SG 33. قم بتحديد الشخص الذي أجاب عن أسئلة المعلومات المدنية  المتعلقة بالعائلة؟ 

 01   العضو األول |_| 

 02   العضو الثانس |_| 

 03   العضو الثالر |_| 

 04   العضو الرابع |_| 

 05   العضو الخامس |_| 

 06   العضو السا س |_| 

 07                                   العضو السابع |_| 

 08                                    العضو الثامن |_| 

 09                                   العضو التاسع |_| 

 10                                  العضو العاشر |_| 

 11                        العضو ال ا ي عشر |_| 

 12                          العضو الثانس عشر |_| 

 13                         العضو الثالر عشر |_| 

 14                         العضو الرابع عشر |_| 

 15                       العضو الخامس عشر |_|  

 

SG 34 .تاريخ اإلنتهاء من ملىء البطاقة 
 

        التاريخ|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

SG 35 . وقت اإلنتهاء من ملىء البطاقة 

        الدقيقة                              |_|_|الساعة|_|_| 
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 القسم أ

 من يجيب على   األسئلة
 عاما أو أكثر 15األشخاص الذين يبلغون من العمر 

 

A.تاريخ بدء المقابلة الفردية  .1أ 

        التاريخ|_|_|  |_|_|  |_|_|_|_| 

 توقيت بدء المقابلة الفردية .A.2أ

       الدقيقة                              |_|_| الساعة|_|_| 

A.من يجيب على هذه األسئلة .3أ 

                           1المعني بشؤون األسرة|_| 

       2|_|أحد أفراد العائلة الذي يعيش مع العائلة 

                       3|_|قريب ال يعيش مع العائلة 

                                       4|_|شخص آخر  

أذكر اسم و اسم عائلة  و عنوان و رقم تليفون ودرجة القرابة مع الشخص الذي تشير اليه  .A.أA3أ. البطا

 المعلومات 
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 أذكر  فرد العائلة الذي يجيب على األسئلة .4أ. Aالبطاقة

 01   العضو األول |_| 

 02   العضو الثانس |_| 

 03   العضو الثالر |_| 

 04   العضو الرابع |_| 

 05   العضو الخامس |_| 

 06   العضو السا س |_| 

 07                                   العضو السابع |_| 

 08                                    العضو الثامن |_| 

 09                                   العضو التاسع |_| 

 10                                  العضو العاشر |_| 

 11                        العضو ال ا ي عشر |_| 

 12                          العضو الثانس عشر |_| 

 13                         العضو الثالر عشر |_| 

 14                         العضو الرابع عشر |_| 

 15                       العضو الخامس عشر |_| 

 

 ال يجيب  بنفسه على األسئلة بشؤون األسرةأذكر السبب الذي يجعل المعني  .5أ.Aالبطاقة 

        )1غائب في كامل فترة جمع المعلومات  )في رحلة أو بالمستشفى ...إلخ|_|   

                         2من الصعب العثور عليه ال يتواجد أبدا بالمنزل|_|               

                                                                   3مريض|_|                      

            )4لديه مشاكل في الفهم )لهجة عامية  أو ثقافته محدودة|_|                     

                                             5أجنبي ال  يفهم اإليطاليه|_|                         

                                                    6عدم الثقة والخوف|_|                        

                                                          7ال يهتم بالمقابلة|_|                    

             )8في هذه اللحظة متغيب )بالمدرسة أو بالعمل ... إلخ|_|                   

 ( قم بتحديدهسبب آخر          __________________ )996 |_|                      
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 القسم   ب

 وضع العمل خالل أسبوع  المقابلة
 عاما أو أكثر 15األشخاص الذين يبلغون من العمر 

 (1)النص ب إقرأ

( 2بصفحة  المقابلةاألسئلة القادمة تتعلق بأنشطة العمل التي يتم إنجازها في األسبوع من يوم اإلثنين و حتى األحد )أنظر أسبوع 

 و بدون.ه أو لحساب آخرين سواء بعقد أتقوم بخاص   عمل فلتضع في اإلعتبار أي 

B.1. هل عملت لمدة ساعة واحدة على األقل في األسبوع من اإلثنين إلى األحد؟ لتضع في اإلعتبار العمل الذي

بصورة معتادة بشركة أحد أفراد  قبضت راتباً  منه او لم تقبض أو الذي لم يتم الدفع لك عنه بعد و لكنك تقوم به

 العائلة.

                                          1نعم|_| 

                                            2|_|ال 

   3|_|غير قادر على العمل بصورة دائمة 

B.2  دائما خالل األسبوع من اإلثنين لألحد هل هناك عمل لم تقم به نتيجة مثال لفترة محدودة من

الكساد أو بسبب المرض أو من أجل إجازة أو بسبب الحصول على  مساعدة من الصندوق الخاص 

 بالعمال الذين تّم تسريحهم ... إلخ

أو الذي لم يتم الدفع لك عنه بعد و  قبض و لم تقبضت راتباً منه ألتضع في اإلعتبار العمل الذي  إقرأ فقط في حالة الضرورة:

 العائلة. أفراد أ لكنك تقوم به بصورة معتادة بشركة أحد 

  1نعم|_| 

   2|_|ال 

B3. ما هو السبب الرئيسي الذي لم تعمل من أجله هذا األسبوع؟ 

  الحصول على مساعدة من الصندوق الخاص بالعمال الذين تّم تسريحهم ) منتظمة أو غير

   |_|1                                                                   منتظمة(                             

 2                   و فنية                     \تقلص حجم العمل بالشركة ألسباب إقتصادية أو|_| 

 )بإستثناء المساعدة المتحّصل عليها من الصندوق الخاص بالعمال الذين تّم تسريحهم 
3|_|                                  

                                                                                      4خالفات في العمل|_|                                                         

                                                                                           5سوء الطقس|_|      

                                                6المرض و مشاكل صحية خاصة  و حوادث عمل|_|                                      

                                                                                                7األجازات|_|                         

                                                                               8األعياد خالل األسبوع|_|                                           

          )9|_|توقيت العمل المرن و المتغير )على سبيل المثال الحصول على إجازة مدفوعة 

                                 10|_|العمل جزء من الوقت المتعارض مع مواعيد العمل األخرى 

                                            11|_|الدراسة أو التأهيل الغير  منظم خالل عملك الذاتي 
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                                                                 12|_|الغياب اإلجباري لدواعي األمومة 

 13|_|ل(                       الغياب اإلختياري حتى يبلغ الطفل العام الثامن )أجازة رعاية طف 

                  14|_|أسباب عائلية )بإستثناء اإلجازة اإلجبارية لمهام األمومة و رعاية الطفل 

                                                                                    15قلة او ندرة العمل|_| 

        994                                                                   القيام بعمل غير مستقر |_| 

  القيام بعمل موسمي لدى الغير) حارس أو جامع لمحصول الفاكهة 

  995            |_|أو جرسون بالجبل أثناء الشتاء...إلخ(                                         

  996___________                                       ___)قم بتحديدها(أسباب أخرى |_|            

B.3.bis.  .خالل ذاك  األسبوع هل أبرمت عقدا او إتفاق شفهي مع صاحب العمل؟  

 (995=3داء عمل موسمي لحساب الغير)بآاذا كنت تقوم ب 

  1نعم|_| 

   2|_|ال 

B.3 .bis. β العمل أم لم يكن لديك أي التزام بعمل؟. خالل ذاك األسبوع هل تغيبت عن 

 (994.=3اذا كنت تقوم بعمل غير مستقر)ب

            1لدي عمل لكن كنت متغيبا عنه|_|         

                                     2|_|لم يكن لدي عمل 
 

 

 .(4)نص ب. أإقر

خصائص العمل الذي تغيبت عنه. اذا كنت تقوم بأكثر من عمل فلتأخذ في االعتبار العمل  حولن سأطرح عليك بعض األسئلة اآل

 أي الذي تكرس له عدد ساعات أكثر. ،الرئيسي

األكثر أهمية العمل اذا كنت تقوم بأكثر من عمل تكرس لهم نفس عدد الساعات فلتأخذ في اإلعتبار  فقط في حالة الضرورة إقرأ:

 كثر أستقرارا... إلخ(أو األ دخالً )األكثر 

B.4. :هل تقوم ب 

 1                                                           بعمل لدى شخص آخر|_|   

 هل تقوم بعمل

  2           بوجود مشروع أم ال(            تعاون منسق و مستمر )محدد|_| 

  3|_|                                                          أداء عمل  غير مستمر                                          

   -:مثل  عمل مستقل

                                                                                   4|_|مقاول       

                                                                               5|_|عمل حر                                      
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                                                                      6|_|عامل بمشروعه                         

                                             7|_|مساعد في شركة أحد  أفراد  العائلة                         

        8|_|                                                  شريك  في جمعية تعاونية                              

                                                   

B.4Aأ. α. .هل   انت تعمل بعقد عمل لدى صاحب العمل؟ 

 7=  4لو انك مساعد بشركة أحد أفراد العائلة ب.

 

B.4Aأ. .β .هل تم استخدامك بعقد عمل لدى صاحب العمل أو عقد تعاون منسق و مستمر؟ 

 (7= 4) ب. في جمعية تعاونية اذا كنت شريك 

 ،1                         عقد عمل لدى الغير                                 نعم|_| 

 )2       نعم،عقد عمل تعاون منسق و مستمر )محدد بوجود مشروع أم ال|_| 

                                                                             3|_|         ال                                          

B.4.Bis.ر α.   ينص عقد عمل التعاون المنسق و المستمر ) بوجود مشروع أم  ال( على أن يدفع صاحب

)المؤسسة الوطنية للضمان اإلجتماعي(هل يتم دفع  INPSالعمل قيمة التأمين اإلجتماعي  لدى هيئة ال 

 ؟ INPSالتأمينات عن هذا العمل في هيئة ال 

 (2=  4معاون منسق و مستمر )ب. اذا كنت 

B.4.Bis.ر β ينص عقد أداء عمل أو خدمة بعينها على ضرورة دفع  ضرائب االقتطاعات  . هل يتم تطبيق  .

 دفع ضريبة المبيعات في هذا العمل 

 (3=  4المؤقت )ب. العمل  اذا كنت من أصحاب 

     1نعم|_| 

       2|_|ال 

B.6.  شهور من بدايتها و حتى نهايتها؟  3هل ستستمر فترة الغياب من العمل أقل او أكثر من 

              1لغاية ثالثة أشهر|_| 

 2|_|        أكثر من ثالثة أشهر         

B.7. هل فترة الغياب سيتم دفعها على األقل بصورة جزئية؟ 

  1% أو أكثر              50نعم بنسبة|_|    

  2|_|              %  50نعم بنسبة تقل عن       

             3|_|               ال  لن يتم دفعها 
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B.8. هل يتعلق األمر بإجازة غير مدفوعة األجر؟ 

                        1نعم|_| 

                          2|_|ال 

                  997|_|ال يعلم 

 998|_|                   ال يجيب 

B.9. هل تتلقى أجر لكونك مساعد في شركة أحد  أفراد العائلة؟ 

                 1نعم|_| 

                   2|_|ال 

B.10.  في األسبوع الذي يبدا من اإلثنين إلى األحد هل  كان العقد ساريا أي هل ما زالت  مدة العقد ممتدة لما

 بعد اإلثنين؟

                 1نعم|_| 

                   2|_|ال 

B.11.  هل نشاط عملك األن معلق مؤقتا )على سبيل المثال للتعرف على الجديد في العمل أو لتجديد أماكن

 العمل أو نتيجة لغلق العمل بصورة موسمية( ام هل  انتهى بصورة نهائية؟

                 1متوقف مؤقتا|_| 

                          2|_|إنتهى 
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 القسم ج

 نشاط العمل الرئيسي

 للعاملين فقط

لساعة واحدة  و أنهم غير مدرجين ضمن المستفيدين من قرض هيئة  بأنه لم يعمل   المشار إليه  سبوع األفي  لمن أفاد إقرأ 

 (1اإلعانة )نص ج

العمل الذي تغيبت عنه. اذا كنت تقوم بأكثر من عمل فلتأخذ في االعتبار العمل األن سأطرح عليك بعض األسئلة عن خصائص 

 الرئيسي أي الذي تكرس له عدد ساعات أكثر.

اذا كنت تقوم بأكثر من عمل تكرس لهم نفس عدد الساعات فلتأخذ في اإلعتبار األكثر أهمية )األكثر  فقط في حالة الضرورة إقرأ:

 إلخ( ربحا أو األكثر أستقرارا...

 (1)نص ج أنهم مدرجين ضمن قرض هيئة اإلعانةب  المشار اليه  سبوعاألفي  لمن أفاد إقرأ 

 األن سأطرح عليك أسئلة متعلقة بالعمل الذي من اجله تم إدراجك ضمن قرض هيئة اإلعانة

 الوضع في المهنة

C.1. :هل تقوم ب 

 1                                                              بعمل لدى شخص آخر|_|   

 

 هل تقوم بعمل

  2ا                             محدد بوجود مشروع أم لتعاون منسق و مستمر|_| 

  3|_|                                                         أداء عمل أو خدمة بعينها                                          

 :عمل مستقل

                                                                                   4|_|مقاول       

                                                                               5|_|عمل حر                                      

                                                                      6|_|عامل بمشروعه                         

                                          7|_|      مساعد في شركة أحد  أفراد العائلة                         

                                           8|_|                  شريك  في جمعية تعاونية 

C.A1أ. α. .هل أنت تعمل بعقد عمل لدى صاحب العمل؟ 

 7=  4لو انك مساعد بشركة أحد  أفراد العائلة ب.

 C.A1 .أ.β .هل تعمل بعقد عمل لدى صاحب العمل أو عقد تعاون منسق و مستمر؟ 
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 (7= 4) ب. في جمعية تعاونية اذا كنت شريك 

 ،1                        عقد عمل لدى الغير                                 نعم|_| 

         )2     نعم،عقد عمل تعاون منسق و مستمر ) بوجود مشروع أم ال|_| 

    3                                                                                 ال|_|                   

C.1.bis .α.   ينص عقد عمل التعاون المنسق و المستمر )محدد المدة أوال( على أن يدفع صاحب العمل قيمة

)المؤسسة الوطنية للضمان اإلجتماعي( هل يتم دفع التأمينات عن هذا  INPSالتأمين اإلجتماعي  لدى هيئة ال 

 ؟ INPSالعمل في هيئة ال 

 (2=  4اذا كنت معاون منسق و مستمر )ب. 

C.1.bis. β ينص عقد أداء عمل أو خدمة بعينها على ضرورة دفع  ضرائب االقتطاعات . هل يتم تطبيق  .

 دفع  ضرائب االقتطاعات في هذا العمل؟ 

 (3=  4)ب. ةالمؤقت مهنةاذا كنت من أصحاب ال

  1نعم|_| 

   2|_|ال 

  

B.C1 هل العقد ينتهي بإنتهاء تنفيذ المشروع. بمعنى أن يتعلق العمل بمدة المشروع؟ ب . 

  1نعم|_| 

   2|_|ال 

 

D.C1 هل مالك الشركة العائلية     هو أحد أفراد العائلة الذي يعيش بالعائلة؟د . 

  1نعم|_| 

   2|_|ال 

C4.  هل لديك عاملين؟ اذا كان أحد أفراد العائلة أو أشخاص آخرين  يساعدونك و ال تدفع لهم ال تضعهم في

 اإلعتبار

                 1نعم|_| 

                   2|_|ال 

C 5 .هل تعمل مع شركة أو عميل واحد فقط أم تعمل مع أكثر من شركة و عميل؟ 

                     1مع شركة واحدة أو عميل واحد|_| 

                         2|_|مع أكثر من شركة أو عميل 

                                                   997|_|ال يعلم 
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C6. α.  أو العميل؟\هل تقرر أين تعمل ام ان االمر مرهون بالشركة و 

 (2.أ= 1أو ج 3و   2=  1مستمر أو تقوم بعمل محدد غير دائم )فإن جاذا كنت معاون منسق و 

C6 .β  و العميل \. عادة ما تعمل بمكتبك أم لدى صاحب العمل  أو 

 (6و 5= 1اذا كنت صاحب مهنة حرة أو لديك عمل مستقل )ج

     1                     تقرر أين تعمل أو تعمل بمكتبك|_|  

 2|_|           صاحب العمل       \العميل\تعمل لدى الوسيط   

                                           997|_|                ال يعلم  

C7. α. و العميل الذي تعمل  لهم؟\هل تتحكم في مواعيد العمل أم أن االمر مرهون بإحترام مواعيد الشركة او  

 (2.أ= 1أو ج 3و   2=  1مستمر أو تقوم بعمل محدد غير دائم )فإن جاذا كنت معاون منسق و 

C7. βبإستثناء مواعيد العمل التي  يفرضها القانون و  التعليمات  هل تقرر بصورة ذاتية مواعيد عملك؟ . 

 

 (6و  5= 1اذا كنت صاحب مهنة حرة أو لديك عمل مستقل )ج

                          1تقرر مواعيد العمل ذاتيا|_| 

                            2|_|ال تقرر مواعيد العمل 

  997|_|                                             ال يعلم 

 

C 8. هل عالقة العمل ينظمها عقد أو إتفاق شفهي بينك و بين صاحب العمل؟ 

                   1عقد عمل|_|  

                2|_|إتفاق شفهي 

  997|_|                    ال يعلم 

                   978|_|ال يجيب 

C 9.:هل تعمل ك 

                                           1مدير|_| 

                                2|_|منصب قيادي 

 3|_|                                       موظف 

                                          4|_|عامل 

                                         5|_|متدرب 

  6|_|    عامل يعمل من منزله لحساب شركة  

  

C 10. هل تقوم بتنسيق العمل الذي يقوم به أشخاص آخرين؟ 
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             1نعم|_| 

               2|_|ال 

       997|_|ال يعلم 

 المهنة
 

C 11 .هل تستطيع أن تخبرني بإسم مهنتك و فيما تتعلق؟ 

اإلعتبار تلك المتعلقة بالعمل الذي تحدثنا عنه حتى عين اذا كنت تمارس أكثر من مهنة، فلتضع في  فقط في حالة الضرورة إقرأ:

 اآلن؟

 

 

 

 

 

C 12رمز المهنة . 

|_|_|_|_|______________________________________________________________

_ 

 النشاط اإلقتصادي

C 14 .)هل الشركة أو المؤسسة التي تعمل بها لها أكثر من مقر )أو فرع 

                   1مقر واحد|_| 

               2|_|أكثر من مقر 

                     997|_|ال يعلم 

 .أ(14)نص ج إقرأ 

اذا ما كنت تعمل مثال بقطاع السكك  لحضرتك األن سأطرح عليك أسئلة ألعرف هل تعمل في القطاع العام ام الخاص, سأحدد 

دير ت أو تعمل بشركة  Telecom  أو بالبريد أو بشركة إتصاالت  Alitaliaأو بشركة طيران  Enelالحديدية للدولة أو بشركة 

حتى وإن كانت الشركة التي تعمل بها تقوم بتزويد خدمات ذات فائدة  و بالتالي فإنك تعمل في القطاع الخاص البلدية  نشاطها 

 عامة

C A14هل الهيئة التي تعمل بها تنتمي للقطاع العام أم الخاص؟ .أ 

                   1قطاع عام|_| 

                2|_|قطاع خاص 
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                 997|_|      ال يعلم 

 

C 15 . .و الخدمات المنتجة( \ماذا تقدم الشركة أو الهيئة التي تعمل لديها؟) فلتحدد المنتجات األساسية أو 

( أما اذا 1.977=14( و ج1.أ.=1أو ج 8و  7=1أو ج 1=1اذا كنت عامل لدى شركة لها مقر واحد أو عامل لديها و ال تعلم عدد مقراتها )ج

 (2=7و ج 2=6و ج 1= 5( و ج2.أ=1أو ج 2=1لدى شركة واحد و هي نفس الشركة و أنت تحدد )جكنت عامل معاون و مستمر 

C15.  .و الخدمات( \ما هو نشاط الشركة أو الهيئة التي تعمل لديها؟) فلتحدد المنتجات األساسية أو 

 (2=14( و ج1.أ.=1أو ج 8و  7=1أو ج 1=1عدد مقراتها )ج يعلم  عامل لديها و ال كم اذا كنت عامل لدى شركة لها مقر واحد أو 

C15  . أو الخدمات الرئيسية التي \ما هو النشاط األساسي التي تقوم به الشركة أو الهيئة و ما هي المنتجات و

 تقدمها؟

و  3=1مواعيد العمل )جاذا كنت عامل مستقل بإستثناء المعاون المنسق و المستمر الذي يعمل بشركة واحدة و لدى الشركة ذاتها و ال يقرر 

 (1.977=7أو ج 1.997=6و ج 2.977= 5( و ج2.أ=1أو ج 2=1( )ج1.977=14( و ج2.أ.=1أو ج 8و  7=1أو ج 5و  4

 الصحيح لها: للرمز  معلومات ال غنى عنها ال بد من تجميعها طبقا  :للمحاور

 ( ...إلخنوع النشاط )إنتاج أو زراعة أو بيع بالجملة (1

 القائمة من هذا النشاط )صنابير مياه أو درجات بخارية أو مواد تنظيف...إلخ(المنتج أو الخدمة  (2

 المادة الخامة التي يصنع منها المنتج ذاته )معدن أو بالستيك ... إلخ( (3

 مثال: صناعة األثاث من الخشب للمنازل او األماكن الخارجية

عن الفرع الذي يعمل فيه من يوجه  اذا كانت الهيئة او الشركة لها أكثر من مقر، عليك جمع المعلومات

 له المقابلة.

اذا كان مقر العمل مختلف عن الشركة التي يتبع لها ال بد من تحديد ذلك )مثال:شركة تنظيف لديها  

 منفذ العطاء في المستشفى (

 

  

C16 . ترميز النشاط اإلقتصادي 
 

_____________________________________________________________________|_|_|_|_|| 

 

 

 

 

C18.  كم عدد األشخاص  الذين يعملون  في موقع العمل؟ أحسب أيضا نفسك و كل العاملين على إختالف

 مهامهم و تصنيفهم
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  1                  أشخاص 10حتى |_| 

  2                 15إلى  11من |_|      

  3                   19إلى  16من |_| 

  4                                 49إلى  20من |_|  

  5                   249إلى  50من |_| 

  6                                   250أكثر من |_| 

  7                       10ال  يعلم و لكن حتى |_|  

  8                           10لكن اكثر من ال  يعلم  و |_|  

  

C19. هل يمكنك أن تخبرني بالضبط عدد األشخاص؟ 

 عدد األشخاص                          _|_|_| 

 997                                           ال أعلم |_|_|_|  

 فترة العمل

 

C20.  معينة( أو غير محدد )أي مفتوح األجل (؟. هل لديك عقد محدد األجل )له مدة 

 (1= 8اذا كنت تعمل لدى طرف آخر بعقد )ج

C20  ..هل لديك عقد محدد األجل )له مدة معينة( أو غير محدد )أي مفتوح األجل أي بدون فترة انتهاء(؟ 

 (997و  2= 8اذا كنت تعمل لدى طرف آخر بدون عقد  )ج

                    1                              محدد األجل|_| 

               )2|_|غير محدد األجل )اي بدون فترة انتهاء 

C21. α ما هي الفترة اإلجمالية ألشهر العمل في العقد الحالي؟ . 

 ( 2.أ. =1و ج 3و  2=1أو ج 1=8قوم بمهمة عمل مؤقتة )جتاو معاون منسق و مستمر أو  بعقد اذا كنت تعمل لدى الغير

C21. ما هي الفترة اإلجمالية باألشهر للعمل الحالي محدد األجل؟ . 

 (2.977=8اذا كنت تعمل لدى الغير بدون عقد )ج

 أقل من شهر    |_|_|_| 

 عدد األشهر                    |_|_|_| 

 995                                 الفترة أو األجل غير محدد |_|_|_| 

 997                                ال يعلم |_|_|_| 
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C22:العمل محدد األجل ألنه يتعلق ب . 

                                                                     1فترة تدريب أو تأهيل|_| 

    2|_|                                                                    فترة تحت التجربة 

 3|_|                                                                             عمل موسمي 

 محل  بالمدرسة أو من يحل  بديلكمن يعمل بصورة  ك عمل عابر و غير مستمر )بما في ذل 

 4|_|                                     عامل غائب بما في ذلك الغياب لدواعي األمومة  (

 5|_|                                                              عمل متعلق يتنفيذ مشروع 

 )6|_|    شغل مكان فارغ )مهمة محدد األجل بالمدرسة او بقطاع الصحة...... الخ 

  996|_|           ______________________________________)فلتحدده(سبب آخر 

 997|_|                                                                                      ال يعلم 

C22. Aمقابل هذا العمل أي نوع من الراتب تقاضيته أو ستتقاضاه ؟ . 

           )1نقدي )مرتب أو منحة دراسية|_|                                                                     

( كوبونات وجبات، كوبونات بنزين أو ميزات )منتجات غذائية أو منتجات بنزين  نقديعائد غير 

 2|_|                                         أخرى

    3|_|                                    كالهما                                                                                                    

 4                                           |_| اليوجدعائد                                                                                                   

  997|_|                                       ال يعلم                                                                                                      

C23 Aهل يدخل عقدك ضمن أحدى هذه التصنيفات؟ . 

                                       1اإلندماج في العمل أو التأهيل و العمل|_| 

                                                                             2|_|متدرب 

              )3|_|         نوع آخر من العقود )محدد األجل أو مؤقت ...إلخ 

             997|_|                                                                ال يعلم 

           )994عقد تعاون منسق و مستمر )مرتبط بمشروع أو غير مرتبط|_| 

                                                   995عقد لتنفيذ عمل غير مستمر|_| 

C24 .هل  لديك عقد مع شركة  بينما تعمل في شركة أخرى؟ هل انت عامل او عاملة مؤقتة بمعنى 

                      1نعم|_| 

                        2|_|ال 

  997|_|                  اليعلم 

bis24 C.هل يتم الدفع لك من قبل الشركة التي تعمل بها  أم من قبل الشركة التي تعمل لديها مؤقتا؟ 

                                 1من الشركة|_| 

                        2|_|من الوكالة المؤقتة 
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  997|_|ال يعلم 

C24ter )هل تعمل في مقر الشركة المؤقتة كـ) محاسب أو إداري أو مسؤول عن  الموظفين...إلخ . 

                    1    نعم|_| 

                       2|_|   ال 

               997|_|ال يعلميعلم 
 

 

C25. هل قبلت العمل محدد األجل ألنك ال ترغب في التقيد بعمل ثابت ام ألنك لم تجد عمل غير محدد األجل؟ 

                      1ال  يرغب  في عمل غير محدد األجل|_| 

                              2|_|ال  يجد  عمل غير محدد األجل 

                                                  997|_|          ال يعلم 

 

 توقيت العمل

C27.  .هل لديك عقد بفترة عمل كاملة أم  تعمل جزء من الوقت؟ 

 (1=8اذا كنت تعمل لدى الغير بعقد )ج

C27 . . تعمل  بفترة عمل كاملة أم  تعمل جزء من الوقت؟ 

 .أ.= 1و ج 8و  7= 1أو ج 6و  5و  4و  3و  2= 1عامل مستقل )جأو(، 2.998أو  2.997= 1)جعمل  بدون عقد  الغيراذا كنت تعمل لدى 

 (3و  2

                             1بدوام كامل|_| 

                        2|_|جزء من الوقت 
 

 

C27A الساعات كاملة بعض األيام من األسبوع أم . هل تعمل أقل من ساعات العمل الكاملة في اليوم أم تعمل

 فقط بعض األسابيع في الشهر أم فقط بعض الشهور في السنة ام لديك نظام  آخر للعمل بعض الوقت؟

                        1كل يوم أعمل عدد ساعات أقل من الساعات الكاملة|_| 

 2|_|                       أعمل الساعات الكاملة في أيام معينة فقط باألسبوع 

                       3|_|أعمل الساعات كاملة في بعض األسابيع بالشهر فقط 

                         4|_|أعمل الساعات كاملة في بعض الشهور بالسنة فقط 

  976|_|      _________)قم بتحديدها(صورة أخرى للعمل جزء من الوقت 

   997|                                                                                            !_|ال يعلم 

 

C28.  هل تعمل جزء من الوقت ألنك ال ترغب العمل  بدوام كامل أم ألنك ال تجد عمل  بدوام كامل أم ألسباب
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 أخرى؟

                      1ال أرغب في العمل  بدوام كامل|_| 

                               2|_|ال أجد عمل  بدوام كامل 

                                     3|_|       أسباب أخرى 

  997|_|                                                  اليعلم  

C29ألي سبب من األسباب التالية تعمل جزء من الوقت؟ . 

                        1أدرس و أتابع دورات تأهيل إحترافية|_|                                            

 2|_|                                                           المرض و أسباب صحية شخصية 

             3|_|                 لرعاية األبناء أو األطفال أو/ أشخاص آخرين غير قادرين 

   4|_|                     أسباب عائلية أخرى )باستثناء رعاية األبناء أو أشخاص آخرين 

 5|_|                                                                                 بعمل ثاني  أقوم 

 6|_|                                                              وقت فراغ أكثرعلى  لحصول ل                                                                       

 _______________________________________)أسباب أخرى )قم بتحديدها       
|_|996 

 

C29 B.  هل ال تعمل الساعات أكثر )أي تعمل جزء من الوقت( ألن الخدمات العامة و/أو الخاصة  بالمنطقة

التي تعيش بها و التي تثق فيها لرعاية األطفال أو األشخاص الذين يحتاجون للمساعدة غير موجودة أو غير 

 وعين األجر.مناسبة أو مكلفة جدا؟ لتضع في اإلعتبار جليسة األطفال أو المساعدين المدف

 1     غير مناسبة         \جودة نعم الخدمات لرعاية األطفال  غير مو|_|                           

  األشخاص كبار نعم الخدمات لرعاية 

                                              2|_                                    غير مناسبة\غير موجودة  في السن أو مرضى أو معاقين
| 

 3|_                                               نعم كال الخدمات غير موجود و غير مالئمة                  
|                                                                                                                 

 4|_                                                                       أعمل جزء من الوقت ألسباب أخرى                       

                                                                                       997|_|                                                                                ال يعلم         |

C31.  . ،كم ساعة تعمل في بإستثناء اإلنقطاع عن العمل لتناول الوجبات و اإلنتقال من مكان العمل للمنزل

 اإلسبوع؟

و 2.أ.= 1و ج 8و  7= 1أو ج 6و  5و  4و  3و  2= 1(، عامل مستقل )ج2.998أو  2.997= 1)جعمل بدون عقد  اذا كنت تعمل لدى الغير

3) 

 ضع في اإلعتبار فقط العمل الذي تحدثنا عنه حتى األنفي حالة الضرورة فقط إقرأ: 

C31.  .لتناول الوجبات و اإلنتقال من مكان العمل للمنزل، كم ساعة تعمل في  بإستثناء اإلنقطاع عن العمل

 اإلسبوع؟ أرجوك أخبرني بعدد الساعات الفعلية للعمل و ليست المنصوص عليها بالعقد.
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 (1≠3و ب1= 8اذا كنت تعمل لدى الغير بعقد أو مدرج ضمن قرض هيئة اإلعانة )ج

 ضع في اإلعتبار فقط العمل الذي تحدثنا عنه حتى األن في حالة الضرورة فقط إقرأ:

C31. على كم ساعة عمل في األسبوع  ينص العقد؟ . 

 (1=3اذا كنت تعمل لدى الغير بعقد أو مدرج ضمن قرض هيئة اإلعانة )ب

                   عدد الساعات              |_|_|_| 

 900                     مواعيد عمل متغيرة |_|_|_| 

     997                                     ال يعلم |_|_|_| 

C31 A.  بإستثناء اإلنقطاع عن العمل لتناول أسابيع األخيرة  4اذا وضعنا في اإلعتبار ال

 ،  ماهو معدل الساعات التي تعمل بها في   األسبوع؟الوجبات و اإلنتقال من مكان العمل للمنزل
 الضرورة : ضع في االعتبار فقط العمل الذي تحدثنا عنه حتى اآلن اقرأ فقط في حالة

                 عدد الساعات|_|_|_| 

                         997|_|_|_|ال يعلم  

 

C31 B. كم يوم  تعمل باألسبوع في العادة؟  . 

 (1≠3و ب blank ≠1)ج في قائمة المنتفعين بالمساعدة المقدمة من صندوق العمال الذين تّم تسريحهم اذا كنت تعمل و غير مدرج 

 ضع في اإلعتبار فقط العمل الذي تحدثنا عنه حتى األن إقرأ فقط في حالة الضرورة :

C31 .B .على كم يوم عمل في األسبوع  ينص العقد؟ . 

 (1=3)ب المنتفعين بالمساعدة المقدمة من صندوق العمال الذين تّم تسريحهمفي قائمة اذا كنت تعمل و  مدرج 

 عدد األيام                                            |_|_|_| 

                        ً900   عدد أيام عمل متغيرة جدا |_|_|_| 

                                    997              ال يعلم |_|_|_| 

 (32) نص  إقرأ

جازات األعياد و اإلجازات إاألسئلة القادمة تتعلق بساعات العمل األسبوعية ابتداءا من يوم اإلثنين و حتى يوم األحد مع في إعتبار أيام 

 المرضية و الغير إعتيادية ...إلخ 

C 32 .. المعتاد ؟هل خالل األسبوع من اإلثنين لألحد عملت ساعات أقل أم أكثر عن 

 (997و  900  =31اذا لم تصرح بساعات العمل المعتادة فإن )ج 

C32. β بالتي تعملها   |_|_|. هل خالل األسبوع من اإلثنين لألحد عملت ساعات أقل أم أكثر عن المعتاد مقارنة

 كالمعتاد؟

 (997أو  900  ≠31اذا لم تصرح بساعات العمل المعتادة فإن )ج 

                                        1أقل من المعتاد|_| 
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                                       2|_|أكثر من المعتاد 

                                                3|_|كالمعتاد 

                                          997|_|          ال يعلم 

C33.  .ساعات عمل أكثر من المعتاد ألنك قمت بـ: هل عملت 

 (1.أ.=1أو ج 8و  7=1أو ج 1=1)ج الغيراذا كنت تعمل لدى 

C33. . ما هو السبب األساسي الذي عملت من أجله عدد ساعات أكثر؟ 

 (3و  2.=2أو ج 8و  7=1أو ج 6و  و  4و  3و  2=1اذا كنت عامل مستقل )ج

                      )1  |_|     مواعيد عمل متغيرة و مرنة )مثال الراحة مدفوعة 

                                         2|_|عمل غيرعادي مدفوع و/أو غير مدفوع 

                                                                    4|_|أعباء  عمل كبيرة 

 ( لتحددهافأسباب أخرى                           _______________  )|_|996 

C34. ما هو السبب األساسي الذي عملت من أجله لعدد ساعات أقل؟ 

 1            الحصول على مساعدة من صندوق العمال الذين تّم تسريحهم )  عادية أو غير|_|   

 2            و فنية                            \تقلص حجم العمل بالشركة ألسباب إقتصادية أو|_| 

                            )بإستثناء مساعدة صندوق العمال الذين تّم تسريحهم (                                                                            

                                                    4                                   خالف في العمل|_| 

                                                                                            5سوء الطقس|_|      

                 6                                               المرض و مشاكل صحية و حوادث|_|                                      

                                                                                                7األجازات|_|                         

                8                                                                األعياد خالل األسبوع|_|                                           

          )9|_|توقيت العمل المرن و المتغير )على سبيل المثال الحصول على إجازة مدفوعة 

 10|_|                                                               العمل  التصاعدي جزء من الوقت 

                                                  11|_|الدراسة أو التأهيل الغير  منظم في بيئة العمل 

                                                                 12|_|الغياب اإلجباري لدواعي األمومة 

 13|_|بلغ الطفل العام الثامن )أجازة رعاية طفل(                       الغياب اإلختياري حتى ي 

                 )14|_|أسباب عائلية )بإستثناء اإلجازة اإلجبارية لمهام األمومة و رعاية الطفل 

                                                                                    15قلة أو ندرة العمل|_| 

                                                               16بداية أو تغير العمل  خالل األسبوع|_| 

                            17                                              أنهيت العمل في األسبوع |_| 

  996     ______________)قم بتحديدها(أسباب أخرى |_|            
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Cبالنسبة لساعات العمل المنصوص عليها في العقد)أو في اإلتفاق الشفهي( هل عملت في األسبوع  .35ج

أو غير مدفوعة األجر؟)ساعات عمل اضافية غير قابلة  \ابتداءا من اإلثنين لألحد ساعات إضافية مدفوعة و

 للتعويض(

                      1نعم|_| 

                        2|_|ال 

  997|_|علم              ال ي 

C36 بالنسبة لساعات العمل المنصوص عليها في العقد)أو في اإلتفاق الشفهي( كم ساعة إضافية عملتها و تم .

 دفع أو لم يتم دفع أجرها؟

                            عدد ساعات العمل  اإلضافية              |_|_|_|  

                                                                997           ال يعلم |_|_|_|                  

C36.A كم هي عدد الساعات اإلضافية التي سيتم دفع أجرها  لك؟ 

                                         عدد ساعات العمل اإلضافية|_|_|_|  

                                                                997         ال يعلم |_|_|_|                  

C37. كم عدد الساعات التي عملتها في األسبوع من اإلثنين لألحد بصورة إجمالية؟ 

                                         عدد ساعات العمل اإلضافية|_|_|_|  

                                                                997         ال يعلم |_|_|_|                  

 

 

C38.  في األسبوع إبتداءا من اإلثنين لألحد، هل كنت ترغب في العمل عدد من الساعات مختلف عما قمت به؟

 اذا كنت تعمل أكثر من عمل أذكر إجمالي عدد الساعات

 1                                                  نعم  عدد ساعات  أقل|_| 

 2|_|                                                نعم عدد ساعات  أكثر 

               )3|_|           ال) كنت أود ان أعمل نفس عدد الساعات 

  997|_|                                                                  ال يعلم 

 

C39.  في األسبوع إبتداءا من اإلثنين لألحد  ماهو عدد الساعات التي كنت ترغب العمل بها؟ اذا كنت تعمل

 أكثر من عمل أذكر إجمالي عدد الساعات

                                           لم  أكن أريد أن أعمل|_| 

                                           عدد ساعات           |_|_| 

  997|_|                                                          ال يعلم 
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C39A صورة كنت تود أن تعمل لعدد ساعات أكثر و كم هي . في األسبوع إبتداءا من اإلثنين لألحد، بأي

 الزيادة  المقابلة في األجر؟

                                  1بإضافة عمل أخر جديد  لما لديك|_|   

                                                            2بتغير العمل|_| 

                                     3االستمرار في أداء نفس العمل|_|  

                                               4بأي من الطرق السابقة|_|                                                                                       

C40. ثنين لألحد أو خالل األسبوعين التاليين، هل    ستكون جاهزاً للعمل لعدد في األسبوع إبتداءا من اإل

 ساعات أكثر؟

                     1نعم في األسبوع المشار إليه أو في األسبوعين التاليين|_| 

                                                                            2|_|        ال 

                                                                    997|_|          ال يعلم 

C41. ألي سبب لم تستطع العمل؟ 

                                                               1|_|المرض و مشاكل صحية  شخصية                                      

 2|_|ة أو التأهيل الغير  منظم في بيئة العمل                                                 الدراس 

 3|_|                               ______________ )قم بتحديدها( أسباب أخرى شخصية                         

 4|_|                                                                                  األمومة و اإلنجاب 

 7|_|و األشخاص الغير  مكتفيين ذاتياً                              \لرعاية األطفال و األبناء أو 

 5|                                ! _|أسباب عائلية أخرى )بإستثناء رعاية األطفال وأشخاص آخرين 

                                                                                6يجب االبالغ المسبق|_| 

  996                                             ______________)قم بتحديدها(سبب آخر |_| 

                                                                                              997ال يعلم |_| 

 998                                                                                          ال يجيب |_|            

 ورديات غير مريحة و في  أوقات عمل العمل في 

 (42ج)النص إقرأ 

 من     إلى أسابيع 4خالل ال أيام العطل األسبوعية األسئلة التالية تتعلق بالعمل بتوقيتات معينة  وفي ا

C42. (؟23حتى الساعة  20أسابيع من      إلى           هل عملت بالليل ) من الساعة  4في ال 

                               1                نعم مرتين أو أكثر  باألسبوع|_|   

                                  2              نعم أقل من مرتين باألسبوع|_| 

                                                           3                     ال|_|  

      ال يعلم                           

                                         |_|997                                                                                       
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C43. (؟5حتى الساعة  23أسابيع من      إلى         هل عملت بالليل ) من بعد الساعة  4في ال 

                                    1        نعم مرتين أو أكثر  باألسبوع|_|   

                                              2نعم أقل من مرتين باألسبوع|_| 

                                                                              3ال|_|  

             997|_|                                                           ال يعلم                                                                                       

C44أسابيع من      إلى          هل عملت يوم السبت  بغض النظر عن توقيت العمل(؟ 4. في ال 

  1أسابيع(                                  4نعم أكثر من مرتين أو أكثر  في )ال|_|   

  2      أسابيع(                                         4نعم أقل من مرتين في )ال|_| 

                                                                                    3     ال|_|  

                                                                          997|_|         ال يعلم                                                                                       

C45عن توقيتات العمل(؟أسابيع من      إلى   هل عملت يوم األحد ) بصورة مستقلة  4. في ال 

  1أسابيع                                  4نعم أكثر من مرتين أو أكثر  في ال|_|   

  2أسابيع                                              4نعم أقل من مرتين في ال|_| 

                                                                         3            ال|_|  

                                                                  997|_|              ال يعلم  

 

 

 

 

                                                                                      

C46.  في نوعية العمل الذي تقوم به هل الشركة تعمل بنظام الورديات، هل يتناوب العاملين في أيام مختلفة

 من األسبوع او مواعيد عمل معينة؟

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

                                                                   997|_|      ال يعلم 

C47 أسابيع من       إلى      هل عملت ورديات عمل؟ 4. في ال 

           1     نعم|_|  

            2|_|      ال 

         997|_|ال أعرف 
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C48. . أسابيع من      إلى          باإلتفاق  مع صاحب العمل هل أنجزت ساعات عمل  4في ال

 و يمكن  التعويض عنها؟ \بالمنزل مدفوعة أو

  أخرى. ساعات  العمل أو في ساعات  أثناء  تكون ساعات العمل بالمنزل يمكن ان  إقرأ فقط اذا كان ضروريا :

 (9 6و ح 1أ=1و ج 1=1اذا كنت تعمل لدى الغير خارج المنزل )ج

C48 . أسابيع من      إلى         هل صادف أن أنجزت العمل بالمنزل؟ 4. في ال 

 (3و  2أ.= 1و ج 8و  7=1أو ج 6و  5و 4و  3و   2=1)ج لاذا كنت عامل مستق

                                       1     نعم  مرتين أو أكثر  باألسبوع|_|   

                                              2نعم أقل من مرتين باألسبوع|_| 

                                                                              3ال|_|  

                                                                    997|_|    ال يعلم                                                                                       

C48A.  لكي تذهب من المنزل إلى العمل عادةً كم تستغرق من الوقت؟ ال تضع في اإلعتبار وقت توصيل

 األطفال للمدرسة؟

                                 عدد الدقائق       |_|_|_|  

 900  وقت متغير تبعا لإلتجاهات المختلفة |_|_|_|   

                                   997  ال يعلم |_|_|_  | 

C48Bفي األسبوع إبتداءا من اإلثنين لألحد ما هو متوسط الوقت الذي أستغرقته للذهاب من المنزل للعمل؟ . 

                                 عدد الدقائق       |_|_|_|  

                                     997ال يعلم |_|_|_| 

 

 مكان العمل

C50A.  في أي بلدية تعمل؟ اذا لم يكن لديك مكان محدد لعمل، لتضع في اإلعتبار المكان الذي  تعمل فيه

 أكثر.

                                                 1       في البلدية  التي أقيم بها|_|   

                                                        2في  بلدية ايطالية أخرى|_|           

                                                                 3      في الخارج|_|  

 

C51A. في أي  بلدية؟ 

|_|_|_|_|_|_|__________________________________________________________ 
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C52. في أي بلد أجنبي؟ 

|_|_|_|_|_|_|__________________________________________________________ 

 

C53. مسكنك من بلدية أخرى؟ \لكي تبدأ هذا العمل، هل وجب عليك تغيير محل إقامتك 

  1نعم من  بلدية ايطالية أخرى|_|   

                                                                            3|_|نعم من الخارج 

 4                                                                                           ال|_|   

 5|_|                                                                 نعم ثم عاد لبلدية  إقامته 

                                                                                    997|_|ال يعلم            

           

C54A. في أي بلدية  كنت  تقيم  من قبل؟ 

|_|_|_|_|_|_|__________________________________________________________ 

 

 

 بداية نشاط العمل

C55. في أي عام بدأت العمل لدى صاحب العمل الحالي؟ . 

 (1أ.= 1أو ج 8و  7=1و ج 1=1)ج كموظف اذا كنت تعمل لدى الغير 

C55. في أي عام بدأت هذا العمل؟ . 

 (1أ.= 1أو ج 8و  7=1و ج 6و  5و  4 و 3و  2 =1اذا كنت عامل مستقل )ج

                                             عام |_|_|_|_|      

                                       997    ال يعلم |_|_|_|_| 

C56. هل تتذكر العمر الذي بدأت فيه العمل؟ 

  العمر|_|_|_| 

C57هل تتذكر الشهر؟ . 

         شهر|_|_|_| 

       997ال يعلم |_|_|_| 
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  C20=2و  C8=1أو C55≥2015 و  C20=2و  C8=1) 2005ذا كان لديه عقد عمل غير محدد المدة بدأ فيه من عام 
 C59( ، وإال انتقل إلى 2015≤ (SG21-C56) -و)سنة البحث  C55 =997و

C57A. قلت لس لن آخر عق  عمل لع كان غير م    الم ة . هل هو عق  ج ي  له  مايات متةاي ة ؟ 

 
 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 
 997  يعرف ال|_| 

 

 

C59.  هل وجدت هذا العمل من خالل المكتب العام  للتوظيف . أي من خالل مكتب ايجاد فرص العمل السابق

 ؟

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

                                                                       997|_|ال يعلم 
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C59AA- كيف وج ت عملع هذا ؟ 
 : يجب األخذ في االعتبار الطريقة التي ترى أنها أكثر أهمية من غيرها . اقرأ فقط في حالة الضرورة

 

   1 أجاب على إعالنات الجرائد ، اإلنترنت ، لوحات اإلعالنات ، إلى آخره • 
 

   2 توجه مباشرة إلى صاحب العمل • 
 

   3 اتصل به مباشرة صاحب العمل • 
 

   4 عن طريق أقارب ، أصدقاء ، معارف • 
 

   5 عن طريق مسابقة عامة )بما فيها الترتيب في قائمة المدرسين( • 
 

   6 هيئة وساطة عامة بخالف المركز العام للتوظيف • 
 

   7 شركة توظيف أو أي شركة وساطة خاصة أخرى • 
 

   8 إشارة من المدرسة ، الجامعة ، مراكز التأهيل • 
 

   9 خبرات سابقة )تأهيل ، تدريب ، أعمال لفترة قصيرة( في نفس الشركة التي يعمل بها اآلن • 
 

   10 بداية نشاط حر • 
 

   996   )حدد(مساعدة أخرى  • 
 

   997 ال يعرف • 

 
 

 

C60. هل هذا هو عملك األول؟ 

الضرورة اقرأ: قم بأخذ بعين االعتبار العمل الذي حصلت على دخل منه أو العمل الغير مدفوع األجر فقط عند 

 فقط إذا قمت به لدى مؤسسة أحد أفراد العائلة

                                                                             1نعم|_| 

                                     2|_|                                          ال 

                                                                  997|_|       ال يعلم 

C61. في أي عام بدأت فيه أول عمل؟ 

                                             عام |_|_|_|_|      

                                   997        ال يعلم |_|_|_|_| 

C62. هل تتذكر العمر الذي بدأت فيه تعمل؟ 

  العمر|_|_|_| 

 األجر 

 (63)نص ج  إقرأ
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 عن الشهر الماضي من العمل الحالي. إن األمر يتعلق بمعلومة مهمة لتقدير عدالة ا بالدخل الذي حصلت عليهاألسئلة التالية تتعلق 

بين العمال اإليطاليين و عمال الدول  األجور للمرتب المنصوص عليه بالعقد و الفرق في االحد األدنى . مدى إحترام األجر

 األوربية األخرى.  

C63A. صال الراتب  للشهر الماضي. هل تريد؟لكي تجيب بسهولة يمكنك الرجوع اذا رغبت  الي 

                                                                          1         نعم|_| 

                                                                             2|_|       ال 

                                                  997|_|ال يتم تحرير  اليصال الراتب 

C63 ..   ما هو   الراتب الصافي الذي تقاضيته عن الشهر الماضي مقابل هذا العمل؟ بإستثناء ا الرواتب

افية الغير مقبوضة بشكل الشهرية األخرى )مكافأة الشهر الثالث عشر و الرابع عشر ...إلخ( أو العالوات اإلض

منتظم  أثناء كل الشهور )العالوة السنوية لإلنتاج و البدالت للمهام  والمبالغ  المتأخرة الغير مدفوعة لألعمال 

 الغير اعتيادية ( 

 (31)ب المنتفعين من مساعدة صندوق العمال الذين تم تسريحهم  اذا كنت عامل لدى الغير و غير مدرج ضمن 

C63. β. يمكنك أن تخبرني عن صافي مكافأة هيئة اإلعانة  التي استلمتها عن الشهرالماضي.هل 

 (1=3)ببمساعدة صندوق العمال الذين تم تسريحهم  المنتفعين اذا كنت عامل لدى الغير و غير مدرج ضمن 

          00,|_|_|_|_|_|                                  يورو 

                                       997|_|      ال يعلم 

                                           998|_|ال يجيب 
 

 

 

 

 

C64:هل يمكنك ان تخبرني في أي فئة من فئات الدخل التالية تكون . 

 8                                                                                       1.700أكثر من|_|    

   7                                                                      700إلى  1.4011.400من|_|      

  6                                                                                1400إلى  1201من|_| 

  5|_|                                                                                1200إلى  1051من   

  4|_|                                                                                 1050إلى   951من   

  3                                                                                    950إلى  800من|_|  

  2                                                                                   799إلى   500من|_| 

 1يورو                                                                                     500أقل من|_|  

                                                                                           997      ال يعلم|_| 

                                                                                               998|_|ال يجب             

C65. :أثناء العام هل تتلقى واحدة من  الدفعات  التالية التي ال تتقضاها كل الشهور 
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 )من الممكن إختيار أكثر من إجابة(

  1|_|                                                     الشهر الثالث عشرمكافأة      

 9|_|                                                     أة الشهر الرابع عشرفمكا      

                             2 |_| عالوات و حوافز إنتاج وعن مشاريع خاصة     

                                 3  عمل اضافي غير متكرر أي غير مدفوع|_| 

   8|_|                                                                                              األسرة اعانات   

   6|_|                                                                                                لخر   فعات   

                                                                                       7 ال شىء|_| 

   997                                                                                     ال يعلم|_| 

  998                                                                                    ال يجيب|_| 

 الرضا عن العمل المبذول

 (C73)نص إقرأ

 الدراك الرضا عن العمل   الفائدة  ةشديد بأسئلة  عن العمل و إستقراره. إن األمر يتعلق  رضاك  األسئلة التالية تتعلق بتقديره لمدى 

C73.  تشير إلى "عدم  0حيث  10إلى  0إلى أي مدى انت راض عن عملك الحالي؟ فلتحدد درجة رضاء من

  تفيد "الرضا التام" 10الرضا كليا" و 

 ( 10-0الدرجة                                                  ) |_|_|_|  

     997                                                       اليعرف|_|_|_| 

C74. إلى أي مدى  أنت راض عن الدخل؟ 

 تفيد "الرضا التام" 10كليا" و تشير إلى "عدم الرضا  0حيث  10إلى  0في حالة الضرورة إقرأ: لتكتب درجة من 

 ( 10-0الدرجة                                                  ) |_|_|_|  

  997                                                          اليعرف|_|_|_| 

C75.  إلى أي مدى أنت راض عن جو و عالقات العمل) الزمالء و العمالء و الرؤساء و المستخدمين و

 الموظفين...إلخ( 

 تفيد "الرضا التام" 10تشير إلى "عدم الرضا كليا" و  0حيث  10إلى  0في حالة الضرورة إقرأ: لتكتب درجة من 

 ( 10-0الدرجة                                       )       |_|_|_|  

  997                                                      اليعرف|_|_|_| 

C76. . في العمل الحالي إلى أي مدى أنت راض عن فرص الترقي الوظيفي الماضية و المستقبلية؟ 

 (1أ.=1أو ج 1=1اذا كنت تعمل لدى الغير )ج

 العمل الحالي يقصد به مع صاحب العمل الحالي في حالة الضرورة إقرأ:
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C76. ..  إلى أي مدى أنت راض عن التدرج الوظيفي   وعن أعمالك؟ لتضع في اإلعتبار الفرص التي

 حصلت عليها و الفرص المتاحة مستقبليا

 (2أ. = 1و ج 8=1( أو )ج 3و  2=1اذا  كنت معاون )ج

C76.   التي وصلت إليها و عن فرص نموها؟. إلى أي مدى أنت راض عن  أعمالك 

 (3أ. = 1و ج 8=1( أو )ج3أ. = 1و ج 7=1( أو )ج 6و  5و  4=1اذا كنت عامل مستقل )ج

 تفيد "الرضا التام" 10تشير إلى "عدم الرضا كليا" و  0حيث  10إلى  0: لتكتب درجة من في حالة الضرورة إقرأ

 ( 10-0الدرجة                                        ) |_|_|_|  

  997                                                 اليعرف|_|_|_| 

C77. إلى أي مدى انت راض عن عدد ساعات العمل؟ 

 تفيد "الرضا التام" 10تشير إلى "عدم الرضا كليا" و  0حيث  10إلى  0لتكتب درجة من  في حالة الضرورة إقرأ:

 ( 10-0الدرجة                                            ) |_|_|_|  

  997                                                    اليعرف|_|_|_| 

C78. إلى أي مدى أنت راض عن إستقرار العمل؟ 

 تفيد "الرضا التام" 10تشير إلى "عدم الرضا كليا" و  0حيث  10إلى  0لتكتب درجة من  في حالة الضرورة إقرأ:

 ( 10-0الدرجة                                              ) |_|_|_|  

  997                                                       اليعرف|_|_|_| 

C79. إلى أي مدى أنت راض عن نوع  العمل المنفذ؟ 

 تفيد "الرضا التام" 10تشير إلى "عدم الرضا كليا" و  0حيث  10إلى  0لتكتب درجة من  في حالة الضرورة إقرأ:

 ( 10-0الدرجة                                             ) |_|_|_|  

 997                                                       اليعرف|_|_|_| 

C80. إلى أي مدى أنت راض عن المسافة و الوقت الذي تستغرقه للذهاب من البيت للمنزل؟ 

 تفيد "الرضا التام" 10تشير إلى "عدم الرضا كليا" و  0حيث  10إلى  0لتكتب درجة من  في حالة الضرورة إقرأ:

 ( 10-0الدرجة                        ) |_|_|_|  

  اليعرف                             

  

  

       997|_|_|_| 

AC81.  0حيث  10إلى  0إلى أي مدى أنت مستمتع بنوعية العمل الذي تقوم به؟ فلتحدد درجة الرضا من 

   تفيد "الرضا التام" 10تشير إلى "عدم الرضا كليا" و 
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 ( 10-0الدرجة                                                ) |_|_|_|  

 997                                                         اليعرف|_|_|_| 

C82 . شهور القادمة؟ 6هل تعتقد انك من الممكن أن تفقد العمل أو أن يتوقف النشاط خالل ال 

                       1                                                      نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

                                                                       997|_|ال يعلم 

C83. هل تعتقد أنه من السهل أن تجد أو تبدا عمل  مشابه لما  تقوم به األن؟ 

 في حالة الضرورة اقرأ: يقصد بالعمل في ايطاليا مشابه لنوع العنل السابق وساعات الدوام والدخل

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

                                                                       997|_|ال يعلم 
 

 

 

 

 قسم د

 نشاط العمل الثانوي
 للعاملين

 

D1.  باإلضافة للعمل الذي  تحدثنا عنه لغاية اآلن  الذي يبدأ من اإلثنين لألحد هل  كانت لديك أعمال أخرى؟

فلتضع في اإلعتبار أي عمل )مثل:دروس خصوصية او أعمال تقوم بها في نهاية اإلسبوع( و الذي تتقاضى 

 .ائلةعليها مقابل أو العمل الغير مدفوع الذي تقوم به بشركة أحد  أفراد الع

                                                                                   1نعم  عمل آخر|_| 

                                                                               2|_|نعم أكثر من عمل 

                                                   3|_|                                                ال 

D2. في األسبوع الذي يبدأ من اإلثنين لألحد، كم ساعة كرستها للعمل الثانوي؟ . 

 (1=1اذا كان لديك عمال باإلضافة للعمل الرئيسي )د

D2.β األخرى. في األسبوع الذي يبدأ من اإلثنين لألحد، كم ساعة كرستها لهذه األعمال 

 (2=1اذا كان لديك عمال باإلضافة للعمل الرئيسي )د

                                                         0لم أعمل||  
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                                                 عدد الساعات |_|_|  

D3.  هل تعمل هذا العمل؟ 

 (1=1الرئيسي )داذا كان لديك عمال باإلضافة للعمل 

D3 .  من بين األعمال  المختلفة التي تقوم بها باإلضافة للعمل األساسي، لتضع في اإلعتبار العمل الذي

 تكرس له وقت أكثر. تقوم بهذا العمل:

 (2=1اذا كان لديك عمال باإلضافة للعمل الرئيسي )د

                                                 1                    بصورة منتظمة|_| 

               )2|_|       فقط في بعض المواسم )أو في أوقات معينة من السنة 

                                               3|_|من حين آلخر، عندما  يحدث ذلك 

D4. :هل تقوم 

 1                                                                بعمل لدى شخص آخر|_|     

 

 هل تقوم بعمل

  2ا                                      بوجود مشروع أم لتعاون منسق و مستمر|_| 

  3|_|                                                            أداء عمل أو خدمة بعينها                                           

 :مثل عمل مستقل

                                                                                   4|_|مقاول        

                                                                               5|_|عمل حر                                       

                                                                   6|_|      عامل  لحسابه                          

                                            7 |_|    مساعد في شركة أحد  أفراد العائلة                          

                                                           8|_|شريك  في جمعية تعاونية 

D5. α. هل انت تعمل لدى الغير بموجب عقد؟ 

 (7=4العائلة )د أفراد اذا كنت تعمل معاونا بشركة أحد 

D5 .β  هل تعمل بعقد كأنك عامل لدى الغير أو بعقد كأنك معاون منسق و مستمر؟. 

 (8=4اذا كنت شريك معاون )د

                                                                 1نعم بعقد كعامل لدى الغير|_|  

                )2|_|       نعم بعقد  كمعاون منسق و مستمر ) مرتبطة بمشروع أم ال  

                                                                                              3|_|ال  

D5bis.. α .   ينص عقد عمل تعاون منسق و مستمر )محدد المدة أوال( على أن يدفع صاحب العمل قيمة

 ؟INPSهل يتم دفع التأمينات عن هذا العمل في هيئة ال   INPSالتأمين اإلجتماعي  لدى هيئة ال 
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 (2=4اذا كنت تعمل معاونا منسق و مستمر )د

 

D5bis. β  ينص عقد أداء عمل أو خدمة بعينها على ضرورة دفع  ضرائب االقتطاعات  . هل يتم تطبيق دفع .

 ضرائب االقتطاعات  في هذا العمل

 (3=4)داذا كنت تقوم بمهمة غير مستمرة 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

                                                                 997|_|        ال يعلم 

D5Aالعقد ينتهي بإنتهاء تنفيذ المشروع. هل يتعلق العمل بمشروع ؟ . 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

 

D7.  هل لديك عاملين؟ اذا كان أحد أفراد العائلة أو  آخرون  يساعدونك و ال تدفع لهم فال   تأخذهم

 في  عين اإلعتبار

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

 

D7Aهل عالقة العمل ينظمها عقد أو إتفاق شفهي بينك و بين صاحب العمل؟ . 

                          1عقد|_| 

                2|_|إتفاق شفهي 

  997|_|                  ال يعلم 

                   998|_|ال يجيب 

 المهنة

D7B. هل تستطيع أن تخبرني بإسم مهنتك و  ماهي طبيعة عملك؟ 

 

 

 

D7D. رمز المهنة 

|_|_|_|_|_______________________________________________________________ 
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 النشاط اإلقتصادي

D7. α   ماهو  النشاط الذي  يتم في مقر الشركة التي تعمل بها؟ فلتحدد المنتجات و الخدمات

 الرئيسية المنتجة

 ( 1=5أو د 5و  4= 4أو د 1=4اذا كنت تعمل لدى الغير )د

D8  . أو الخدمات الرئيسية التي  \ما هو النشاط األساسي التي تقوم به الشركة أو الهيئة و ما هي المنتجات و

 ها؟تنتج

 (3و  2=5أو د 8و  7= 4أو د 6و 5و  4و  3و  2=4اذا كنت عامل مستقل )د

 الصحيح: لغايات الترميز   جمهعا  معلومات ال غنى عنها ال بد  :للمحاور

 ( ...إلخنوع النشاط )إنتاج أو زراعة أو بيع بالجملة (1

 أو تنظيف...إلخ( المنتج أو الخدمة القائمة من هذا النشاط )صنابير مياه أو درجات بخارية (2

 المادة الخامة التي يصنع منها المنتج ذاته )معدن أو بالستيك ... إلخ( (3

 مثال: صناعة األثاث من الخشب للمنازل او األماكن الخارجية

اذا كانت الهيئة او الشركة لها أكثر من مقر، عليك جمع المعلومات عن الفرع الذي يعمل فيه من يوجه 

 له  المقابلة.

مقر العمل مختلف عن الشركة التي يتبع لها ال بد من تحديد ذلك )مثال:شركة تنظيف لديها  اذا كان 

 تنفيذ العطاء في المستشفى(

 

  

D9.  ترميز النشاط اإلقتصادي 
 

_____________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_ 
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 قسم  ه

 الخبرات السابقة في العمل
 لغير العاملين  

 

 

 

E1 هل عملت طوال حياتك من قبل؟ لتضع في اإلعتبار العمل الذي تقاضيت عليه  أجر و العمل غير .

 المدفوع اذا كان فقط في  إحدى شركات  أفراد العائلة. 

                                                                                                  1نعم|_|  

                                                                                                   2|_|ال  

                                                                  ً997|_|اناغيرقادرعلىالعمالطالقا           

E2. α. في أي عام توقفت عن العمل ؟ 

 (3=1( أو اذا كنت غير قادر على العمل) ب 995أو 994 ≠3ب  2=2اذا لم يكن لك عمل )ب

E2 .β.  متى كانت أخر مرة  عملت بها؟ فلتحدد العام الذي انتهى فيه العمل 

( اذا كنت تعمل بصورة 994=2( اذا كنت تعمل بصورة غير مستقرة )ب1=2)ب المقابلة اذا كنت متغيب عن العمل في أسبوع 

 ( 995=3موسمية )ب

 عام                                             |_|_|_|_|      
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                                      997     ال يعلم |_|_|_|_| 

E3. هل تتذكر كم كان عمرك  آنذاك ؟ 

  العمر|_|_|_| 
 

E4في أي شهر ؟ . 

             شهر|_|_|_| 

           7|_9|9_|ال يعلم_| 

E6. :هل تقوم ب 

 1                                                              بعمل لدى شخص آخر|_|     

 

 هل تقوم بعمل

  2ا                                   بوجود مشروع أم لتعاون منسق و مستمر|_| 

  3|_|                                                         أداء عمل أو خدمة بعينها                                               

 :عمل مستقل

                                                                                   4|_|مقاول        

                                                                               5|_|عمل حر                                       

                                                               6|_|عامل  لحسابه الخاص                         

                                          7|_|       مساعد في شركة أحد أفراد العائلة                         

  تعاونيشريك  في جمعية 

                                                       8|_|                                ة 

E7. α. هل انت تعمل لدى الغير بموجب عقد؟ 

 

E7 .β  هل تعمل بعقد كأنك عامل لدى الغير أو بعقد كأنك معاون منسق و مستمر؟. 

                       1                                      نعم بعقد كعامل لدى الغير|_| 

                    )2|_|نعم بعقد  كمعاون منسق و مستمر )لمدة محددة أو غير محددة 

                                             3|_|                                          ال 

E8.  هل كان  لديك عاملين؟ اذا كان أحد أفراد العائلة أو  آخرون  يساعدونك و ال تدفع لهم ال تضعهم في

 اإلعتبار

                                                                             1نعم|_| 

                                                           2|_|                    ال 
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E9. α أي مهنة  كنت تمارس؟فلتضع في اإلعتبار آخر  عمل قمت به 

 (3=1( أو اذا كنت غير قادر على العمل) ب 995أو 994 ≠3ب  2=2اذا لم يكن لك عمل )ب

E9  هل تستطيع أن تخبرني بإسم مهنتك و فيما تتعلق طبيعة عملك ؟ . 

( اذا كنت تعمل بصورة 994=2( اذا كنت تعمل بصورة غير مستقرة )ب1=2)ب المقابلة اذا كنت متغيب عن العمل في أسبوع 

 ( 995=3موسمية )ب

__________________________________________________________________ 

E10 ترميز  المهنة . 
 

__________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
 

 

E12. α  أي نشاط كان يتم في مقر الشركة التي تعمل بها؟ فلتحدد المنتجات و الخدمات الرئيسية

 المنتجة

 ( 1=7أو ه 8و  7= 6أو د 1=6اذا كنت تعمل لدى الغير )ه

E12 .  أو \هي المنتجات و ما هو النشاط األساسي التي كانت تقوم به الشركة أو الهيئة و ما

 الخدمات الرئيسية التي تقدمها؟

 (3و  2=7أو ه 8و  7= 6أو ه 6و 5و  4و  3و  2=6اذا كنت عامل مستقل )ه

 الصحيح: جمعها  للترميز  معلومات ال غنى عنها ال بد من ت  :للمحاور

 ( ...إلخنوع النشاط )إنتاج أو زراعة أو بيع بالجملة (1

 من هذا النشاط )صنابير مياه أو درجات بخارية أو تنظيف...إلخ(المنتج أو الخدمة القائمة  (2

 المادة الخامة التي يصنع منها المنتج ذاته )معدن أو بالستيك ... إلخ( (3

 مثال: صناعة األثاث من الخشب للمنازل او األماكن الخارجية

ي يعمل  فيه من اذا كانت الهيئة او الشركة لها أكثر من مقر، عليك جمع المعلومات عن الفرع الذ

 يوجه له  المقابلة.

اذا كان مقر العمل مختلف عن الشركة التي يتبع لها ال بد من تحديد ذلك )مثال:شركة تنظيف لديها  

 تنفيذ العطاء بالمستشفى(

 

  

E13.  ترميز  النشاط اإلقتصادي 
 

__________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 

 

E14. ما هو السبب الرئيسي الذي توقفت من أجله  عن العمل؟ 

 1                                                                المعاش أو كبر السن و الشيخوخة|_|   

 لنقل من العمل )الذي يتبع أيضا عن االفالس أو اغالق الفصل من العمل او ا 
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   |_|2الشركة التي كنت تعمل بها(                                                                   أعمال 

                                                )3عمل محدد المدة )عمل غير مستقر أو موسمي|_| 

  4|_|                                                              مشاكل صحية شخصيةالمرض أو   

                                                                                 5|_|األمومة و إنجاب إبن   

 6                          و األشخاص الغير المكتفين ذاتياً      \لرعاية األطفال و األبناء أو|_| 

 ..... 9 لسباب عائلية لخر  )باستثناء األمومة ي ورعاية األبناء لو لشخاص آخرين|_|       

                                    7              الدراسة أو التأهيل الغير  منظم  مع بيئة العمل|_| 

                                                        8الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية البديلة|_| 

 996 ___________                                              )قم بتحديدها( ىب آخراسبأ|_| 

E15ماهو السبب الرئيسي الذي من أجله انهيت نشاطك العملي؟ . 

  1                                                                 أو كبر السن و الشيخوخةالتقاعد|_|   

  الفصل من العمل او النقل من العمل )الذي ينتج أيضا عن االفالس أو اغالق 

   |_|2الشركة التي كنت تعمل بها(                                                                    أعمال 

                                                 )3عمل محدد المدة )عمل غير مستقر أو موسمي|_| 

 4|_|                                                               المرض أو مشاكل صحية شخصية   

                                                                                 5|_|األمومة و إنجاب إبن   

 6           و األشخاص الغير المكتفين ذاتياً                     \لرعاية األطفال و األبناء أو|_| 

 ...... 9    لسباب عائلية لخر  )باستثناء األمومة ي ورعاية األبناء لو لشخاص آخرين|_|                            

                                              7الدراسة أو التأهيل الغير  منظم  مع بيئة العمل|_| 

                                                    8الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية البديلة|_| 

 996            ___________                                   )قم بتحديدها( ىب آخراسبأ|_| 

 

 

E18.  هل تلقيت حوافز  للتقاعد قبل الوصول للعمر المطلوب للتقاعد أو الشيخوخة؟ 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

                                                                       997|_|ال يعلم 

E19. هل كان عملك  بدوام كامل أم لجزء من الوقت ؟ 

                                                                                      1كل الوقت|_| 

              2|_|                                                                 جزء من الوقت 
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                                                                                   997|_|      ال يعلم 

 

E20. عملك  محدد األجل )له مدة معينة( أو غير محدد النهاية )أي مفتوح األجل(؟ 

                                                                                      1محدد األجل|_| 

                                                                                2|_|غير محدد األجل 

                                                    997|_|                                      ال يعلم 

 

 

 

 

 

 قسم و

 البحث عن عمل
 عاما أو أكثر 15لألشخاص البالغين من العمر 

 للعاملين

F1. هل تبحث عن عمل آخر 

 1                               نعم|_| 

 ال                                                                   

             |_|2 

F2. هل تبحث عن عمل جديد أم عن عمل ثاني باإلضافة إلى الحالي؟ 

                                    1                                    عمل جديد|_| 

                                               )2|_|عمل ثاني )باإلضافة إلى الحالي 

F3. ما هو السبب األساسي الذي تبحث من أجله  عن  عمل آخر؟ 

 1                                                             العمل الحالي محدد األجل|_|   

 2                                                          أخاف ان أفقد العمل الحالي|_|   

   3                                                            مؤقتأعتبر العمل الحالي|_| 

  4|_|                                                                        ألكسب المزيد   

                      5|_|                                        ألصلبصورة أسهل للعمل   
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 6 أو  أفراد أخر آخرين  من العائلة                \توقيت عمل مناسب أكثر لرعاية األبناء|_| 

 7        ه و له مستقبل وظيفي أكبر   البحث عن عمل يتناسب مع معرفته و إمكانيات|_| 

  8                                    البحث عن عمل يتناسب أكثر مع ظروفه الصحية|_| 

 996                                  ______________ )قم بتحديدها( ى آخر باسبأ|_| 

F4. في العمل الجديد أترغب في العمل لعدد ساعات أكثر أو أقل من  ساعات العمل الحالي؟ 

                                          1عدد ساعات أكثر|_| 

                                           2|_|عدد ساعات أقل 

                                        3|_|نفس عدد الساعات 

  997|_|                                                   ال يعلم 

F5.  أسابيع من اإلثنين إلى األحد هل قمت بالبحث عن عمل؟ 4في ال 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

F6. أسابيع من إلى: 4أي من األساليب التالية إتبعت للبحث عن عمل في في ال 

 1                                                           كز عام للتوظيفهل تواصلت مع مر|_|   

    2هل أجريت مقابلة شخصية للحصول على العمل أو إختبار لدى شركات خاصة|_|   

  3                               و تحريرية في مسابقة عامة \هل إجتزت إختبارات شفهية أو|_| 

  4|_|                                                   هل أرسلت طلب للمشاركة في مسابقة عامة   

                                                                   5|_|هل تابعت فرص عمل بالصحف   

     6    هل وضعت إعالنات للبحث عن عمل أو أجبت على إعالنات عمل في الصحف|_| 

  7و   أرسلت )أو تسلمت( سيرة ذاتية للشركات الخاصة      \هل قدمت طلبات عمل أو|_| 

                                           8هل توجهت لألقارب أو األصدقاء أو ال أو النقابيين|_| 

                                                                 9هل بحثت عن عمل عبر اإلنترنت|_| 

 عامة أو خاصة( مختلفة عن المركز هل تواصلت مع وكالة مؤقتة أو وسيطة( 

                                                                                  10|_|     العام للتوظيف 

                                11هل بحثت عن أراضي أو أماكن أو أدوات لبدء نشاط مستقل|_| 

                       12هل طلبت تصريح او ترخيص أو قروض تمويلية لبدء عمل مستقل|_| 

 996                                      ______________)قم بتحديدها( ىخرطريقة أ|_| 

F6A. أسابيع من    إلى هل بحثت عن عمل عبر اإلنترنت؟ 4في ال 

 )من الممكن اإلشارة إلى أكثر من إختيار(

 هل تواصلت مع موقع  مركز عام للتوظيف 

   |_|1                                                                          )مكتب  التشغيل  القديم( 
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                                                                 2 دراسة عروض العمل|_|   

                     3                               اإلعالن عن عمل او اإلجابة على اإلعالنات|_| 

 996                                         ______________)قم بتحديدها( ىخرطريقة أ|_| 

 لغير العاملين  

F7. هل تبحث عن عمل؟ 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

F8. أسابيع من    إلى هل بحثت عن عمل؟ 4في ال 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

F9. كم شهر مضى منذ أن بحثت عن عمل جديد أخر مرة؟ 

                      أشهر                                                             |_|_|   

                                                                          أقل من شهر |_|   

       995                                                 لم تبدأ بعد في البحث عن عمل |_| 

  997                                                                                 ال يعلم|_| 

 

F10. أسابيع من    إلى     ؟ 4ما هو السبب الرئيسي الذي لم تبحث من أجله عن عمل في ال 

 1                                                                       لدي عمل سيبدأ في المستقبل|_|   

                                            2                       تدرس أم تتابع دورة تأهيل مهنية|_|   

 3                                                               المرض أو مشاكل صحية شخصية|_| 

 12|_|                                                                              األمومة و إنجاب إبن   

 4|_|و األشخاص الغير  مكتفيين ذاتياً                              \لرعاية األطفال و األبناء أو   

            )13|_|أسباب عائلية أخرى )بإستثناء األمومة و رعاية  األبناء أو أشخاص آخرين 

                                         5|_|                اإلنتظار للعودة لمكان عملي مرة أخرى 

                                     )تعتقد ان      7|_|                 التقاعد  من العمل )كبر السن و الشيخوخة

 8|_|                              تستطيع  إيجاد عمل                                            

  9|_|                                     باب متعلقة  بالعمر (    غير مهتم/ ال أحتاج )ايضا ألس 

                                                        10|_|في إنتظار نتائح البحث السابقة عن عمل 

                                                                         11دائما غير قادر على العمل|_| 

 996                                        ______________ )قم بتحديدها( ىخراب أسبأ|_| 
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  997                                                                                             ال يعلم|_| 

F10A.  هل لم تبحث عن عمل ألن الخدمات العامة بالمنطقة التي تعيش بها و التي تثق فيها لرعاية األطفال أو

األشخاص الذين يحتاجون للمساعدة غير موجودة أو غير مناسبة أو مكلفة جدا؟ لتضع في اإلعتبار جليسة 

 األطفال أو المساعدين المدفوعين األجر.

    1   غير مناسبة        \موجودة غير     نعم الخدمات لرعاية األطفال|_|               

                        

 نعم الخدمات لرعاية األشخاص كبار  

 2|_|         غير مناسبة                                    \السن أو مرضى أو معاقين غير موجودة 

  3|_|      مالئمة                                         نعم كال الخدمات غير موجود و غير 

  4|_|                                                                                   ألسباب أخرى لم أبحث عن عمل 

  997|_|                                                                                         اليعلم                                                                       

F12 .  .حتى لو كنت في هذة اللحظة ال تبحث عن عمل ، هل ترغب في العمل؟ 

 (2=7عمل )واذا كنت ال تبحث عن 

F12 β. أسابيع من      إلى  ، هل ترغب في العمل 4حتى لو لم تبحث عن عمل في ال 

 (2=8و 1=7المشار إليها )و أسابيع 4اذا لم تبحث عن عمل في ال

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

F13 لو  كنت وجدت عمل في األسبوع الذي يبدأ من اإلثنين لألحد ، هل كنت قد  استطعت  العمل في .

 هذا األسبوع أو في األسبوعين التاليين؟

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

F14. ألي سبب لم تستطع بدء العمل؟ 

                                                                  1|_|تدرس أم تتابع دورة تأهيل مهنية 

                                                                               2|_|أسباب أخرى شخصية 

 3|_|                                                                                األمومة و إنجاب إبن   

 9|_|و األشخاص الغير  مكتفيين ذاتياً                               \لرعاية األطفال و األبناء أو   

              )4|_|أسباب عائلية أخرى )بإستثناء األمومة و رعاية  األبناء أو أشخاص آخرين 

 5|_|ية شخصية                                                              المرض أو مشاكل صح 

                                                                     6|_|يجب أن  يعطي  إشعار مسبق 

                                                 7|_|         يجب أو تريد أن تنهي العمل الذي بدأته 
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  996 ______________                                       )قم بتحديدها(أسباب أخرى|_|                                                                           

 997                                                                                              ال يعلم|_| 

                                                                                            998|_|ال يجيب 

F15 شهر المقبلة؟ 12. هل لديك النية للبحث عن عمل خالل ال 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

                                                                       997|_|ال يعلم 

 (16)نص و أإقر

 4متعلقة بطرق البحث عن عمل. لتتحلى بالصبر و تخبرني أي الطرق أتبعت للبحث عن عمل في ال السأقرأ عليك بعض األسئلة 

 "        الماضية "من        إلى أسابيع

F16 .  أسابيع الماضية "من        إلى       " هل تواصلت مع مركز عام للتوظيف )مكتب  التشغيل  4في ال

 سابقاً ( للبحث عن عمل؟

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

F17.  هل أجريت مقابلة شخصية للحصول على العمل أو إختبار أسابيع الماضية "من        إلى"  4في ال

 لدى شركات خاصة؟

                                                           1                  نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

F18.  و تحريرية في مسابقة عامة؟\أسابيع الماضية "من        إلى" هل  قدمت إختبارات شفهية أو  4في ال 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

F19.  أسابيع الماضية "من        إلى" هل أرسلت طلب للمشاركة في مسابقة عامة        4في ال                                      

 ؟

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

F20.   ل درست عروض  العمل بالصحف؟أسابيع الماضية "من        إلى" ه 4في ال 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

F21  . الص ف لو  لجبت على اعالنات؟" من.... إلى...." هل وضعت اعالنات فى  لسابيع ٤خالل 
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 1|_|      نعم 

 2|_|        ال 

F22  . إلى الذاتية السيرة( سلمت لو)  لرسلت لو/ و عمل عن بالسؤال قمت هل " من.... إلى...." لسابيع ٤خالل 
 اشخاص؟

 1|_|    نعم 

 2|_|      ال 

 

F23  . وظيفة على للعثور الي األص قاءي األقاربي إلى  لجأت هل " من.... إلى...." لسابيع ٤خالل 

 1|_|    نعم 

 2|_|      ال 

 

F23bis  . من.... إلى...." كنت تبلغ أصحاب العمل المحتملين من األصدقاء و/ أو األقارب؟ أسابيع ٤خالل " 

 1|_|     نعم 

 2|_|      ال 

 

 

F24  . من.... إلى...." بحثت عن وظيفة على االنترنت؟ أسابيع ٤خالل " 

 1|_|    نعم 

 2|_|      ال 

 

F24A  . من.... إلى...." هل  بحثت عن وظيفة  عبر  االنترنت؟ أسابيع ٤خالل " 

 (اجابة من بأكثر مسموح)

 

 العام القطاع فى التوظيف بمركة ويب موقع على تواصلت 

 1|_|                                         (                               البطالة مكتب: مثال) 

 2|_|                                                          الوظائف عروأ تتف ص 

 3|_|                                            اعالنات على تجاوب لو اعالنات تضع 

 996|_|    _____________________________ ( التوضيح مع)   آخر 

  

F25  . مركة بخالف وساطة هيئة مع لو مؤقتة وكالة مع اتصال على كنت " من.... إلى...." لسابيع ٤خالل 
 وظيفة؟ على للعثور  العام التوظيف

 1|_|    نعم 

 2|_|      ال 
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F26  . ر؟ عمل لب ء مع ات لماكني لراضىي عن ب ثت " من.... إلى...." لسابيع ٤خالل ُ 

 1|_|     نعم 

 2|_|      ال 

F27  . من.... إلى...."  هل تقدمت بطلب تصاريح، تراخيص، قروض لبدء عمل ُحر؟ أسابيع ٤خالل " 

 1|_|    نعم 

 2|_|      ال 

F28  . من.... إلى...."هل قمت بإجراءات أخرى للبحث عن وظيفة، غير  أسابيع ٤خالل " 

 تلك التي   سبقت؟

 إجراءات األبحاث السابقة للمسابقة، مقابالت التوظيف... إلخ. ()  باستثناء  االنتظار لنتائج 

 . (إلخ التوظيفي مقابالت يمسابقات)  السابقة األب ار اجراءات نتائج توقع يستبع  انه: للمحاور بالنسبة

 1|_|    _____________________________( التوضيح مع)  نعم 

 2|_|                                                                                   ال 

 

 عاملينال غير  و للعاملين 

F29  . من.... إلى...." كنت/ى فى انتظار نتيجة المسابقة العامة،  ردود من الشركات ،  القطاع  أسابيع ٤خالل "

 الخاص و/ أو استدعاء من مركز التوظيف؟

 (اجابة من  أكثر  مسموح)

 1|_|                                                 العامة المسابقة نتيجة انتظار فى نعمي 

 2|_|                                    الخاص القطاع من  شركةي ر  انتظار فى نعمي 

 3|_|                                         التوظيف مركة من است عاء انتظار فى نعمي 

 4|_|                                                                                         ال 

  997|_|                                                                               يعلم ال 

 

F30 . وجدت بالفعل الوظيفة التى يجب أن  تبدأ فيها؟ 

 1|_|     نعم 

 2|_|      ال 

 

F31 . منذ كم شهر تبحث على وظيفة؟ 

 |_|                          شهر من لقل 

 شهور                                 |_|_| 
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  997|_|                             يعلم ال 

F32 . :قبل أن تبدأ مباشرةً بالبحث عن وظيفة هل 

 1|_|                                                                              ت رس  كنت 

 2|_|                                 الب يلة الم نية الخ مة فى لو العسكرية الخ مة فى كنت 

 3|_|                                                                                 تعمل كنت 

 4|_|                                    االخرين العائلة لفرا   لو/ و بالمنةل تعتنى نتك 

  5|_| آخر وضع فس كنت 

 

F33 .   لو أنك  قد وجدت وظيفة فى االسبوع " من السبت .... إلى الجمعة ... " هل كان من الممكن أن تبدأ فى هذا

 األسبوع أو خالل األسبوعين التاليين؟

 1|_|     نعم 

 2|_|      ال 

F34 . ألى سبب ال تريد أن تبدأ العمل؟ 

  1|_|                                             شخصية ت ريبية ب ورات االلت اق لو ال راسة 

 2|_|                                                                     لخر  شخصية لسباب 

 3|_|                                                                       طفل وال ة و األمومة  

 9|_|                                       قا رين غير آخرين لشخاص لو/ و األطفال و األبناء لرعاية 

 4|_|                         (       آخرين اشخاص لو األبناء يةرعا األمومةي)  اخر  عائلية اسباب 

 5|_|                                                                       شخصية ص ية مشاكل مرأي 

 6|_|                                                                             مسبق شعارإ عطاءإ يجب 

 7|_|                                               بالفعل ب لته الذ  العمل استكمال فى ترغب لو ت تاج 

 996|_| _________________________________  (التوضيح مع)  اخر  سبابل 

  997|_|                                                                                              يعلم ال 

 998|_|                                                                                             تجيب لن 

F35 . هل تبحث عن  عمل خاص  أم كموظف؟ 

  1|_|                   خاص عمل 

 2|_|                         موظف 

 3|_|                   تفضيل ب ون 

 

F36 .  هل تبحث عن وظيفة بدوام عمل كامل أم لجزء من الوقت ؟ 

 1|_|                كامل عمل   وام 

 2|_|                  الوقت من جةء 
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 3|_|                     تفضيل ب ون 

F37 .  بيوم عمل كامل  فهل ستقبل  العمل  لجزء من الوقت ؟ اذا كنت ال تجد وظيفة 

 1|_|    نعم 

 2|_|     ال 

F38 . اذا كنت ال تجد وظيفة لجزء من الوقت هل ستقبل بوظيفة بدوام  عمل كامل ؟ 

 1|_|    نعم 

 2|_|      ال 

 

F39 . هل تبحث عن وظيفة لها مدة أو إلى اجل غير مسمى ) بدون موعد نهائى (؟ 

 1|_|                         م ة لها 

 2|_|          مسمى غير جلل إلى 

 3|_|          بعينه شىء لفضل ال 

  997|_|                       يعلم ال 

 

 

F40 . هل ستكون/ى على استعداد لقبول عمل له مدة محددة ) لزمن محدد( ؟ 

 1|_|                                 نعم 

 2|_|                                  ال 

  997|_|                           يعلم ال 

F41. للعمل؟ استع ا  على ستكون هل 

  

  1|_|                             االقامة بل ية فب فقط 

 2|_|    يوميا إليها الوصول سهلو لخر  بل ية فى 

 3|_|                           يطالياإ فى مكاني  ل فى 

 4|_|                       يضال بالخارج مكاني ل  فى 

  997|_|                                              يعلم ال 

 

 المستقبل فى عمل سيبدأ لمن 
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F43. تب ل؟ لن و وشع على الذي  العمل تج  لن قبل  عمل  عن ب ثت  شهرا    كم 

 شهور                                                                                    |_| 

 شهر من لقل                                                                             |_| 

 995|_|             تب ل لن و وشع على التى الوظيفة على للعثور للب ر جراءاتإ تتخذ لم 

  997|_|                                                                                  يعلم ال 

F44.  :قبل أن تبدأ  مباشرة بالبحث عن هذه الوظيفة 

 ( 995 ≠ 43و)  تب ل لن وشع على التى الوظيفة على للعثور للب ر جراءاتإ اتخذت اذا

F44. .   :ًقبل أن تجد هذه الوظيفة مباشرة 

 ( 995=  43و)  تب ل لن وشع على التى الوظيفة على للعثور للب ر اجراءات تتخذ لم اذا

 1|_|                                                                    ت رس كنت 

 2|_|                         الب يلة الم نية الخ مة لو العسكرية الخ مة فى كنت 

 3|_|                                                                     تعمل كنت 

 4|_|                                        خر ل بعائالت/ و ألبناءبا تعتنى كنت 

 5|_|                                                             خر ل ظروف فى 

 

 

 

F45. حضرتك ستبدأ هذه الوظيفة فى غضون الثالثة أشهر المقبلة؟ 

 

 1|_|    نعم 

 2|_|      ال 

 

F46.  إذا كنت قد وجدت وظيفة فى األسبوع " من السبت .... إلى الجمعة ... " يمكن أن تبدأ فى هذا األسبوع أو

 خالل األسبوعين التاليين؟

 

 1|_|    نعم 

 2|_|      ال 

F47. ألى سبب ال تريد أن تبدأ العمل؟ 

 1|_|                                              شخصية ت ريبية ب ورات تلت ق لو ت رس 
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 2|_|                                                                    لخر  شخصية لسباب 

 3|_|                                                                       طفل وال ة األمومةي 

 9|_|                          قا رين غس آخرين لشخاص لو/ و األطفال و األبناءي لرعاية 

 4|_|(                   آخرين اشخاص لو األبناء رعاية األمومةي)  اخر  عائلية اسباب 

 5|_|                                                         شخصية ص ية مشاكل مرأي 

 6|_|                                                                مسبق شعارإ إعطاء يجب 

 7|_|                                 بالفعل ب لته الذ  العمل استكمال فى ترغب لو ت تاج 

 996|_|   __________________________ ( التوضيح مع)  اخر  سبابل 

 997|_|                                                                                 يعلم ال 

 998|_|                                                                                 تجيب لن 

 

F48. العمل الذى ستشرع فيه سيكون لحسابك الخاص أم لدى الغير؟ 

 1|_|                            خاصال ل سابس 

   2|_|                                     الغير ل 

 

 

F49. هل ستعمل  بدوام  عمل كامل أم لجزء من الوقت ؟ 

  1|_|                كامل عمل   وام 

 2|_|                   الوقت من جةء 

  997|_|                            يعلم ال 

F50 . هل يتعلق األمر بعمل   محدد األجل ) لزمن محدد ( ؟ 

 1|_|                           نعم 

 2|_|                             ال 

  997|_|                    يعلم ال 
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 ذ القسم
  العمال ووكاالت التوظيف خدمات 

  74 – 15 بين  اعمارهم تتراوح الذين لألشخاص بالنسبة

 

 ( 1ذ نص) اقرأ

 لمؤسسات لو ي( سابقا  )  العام القطاع فى التوظيف مركة التوجهعاملين الغير لو العاملين االشخاص جميع  يستطيع التشغيل مجال فس اتاالصال  مع

  المتعلقة الخ مات على لل صول .( الخ التوظيفي ووكاالت والم ارسي التجارةي وغرف البل ياتي المثال سبيل على) الخاصة لو العامة  الوساطة

 .المهنس والت ريب والتوجيه عملي عن بالب ر

 

G1 .؟(  سابقا    التشغيل  مكتب ) عام التوظيف بمركة اإلتصال لع سبق هل 

 1|_|                             نعم 

 2|_|                              ال 

  997|_|                      يعلم ال 

G2. المثال سبيل على) األخر  الخ مات من لالستفا ة عملي عن للب ر العام التوظيف مركة إلى توجهت  هل 

 السببين؟ لكال لو( الت ريب لو المهنس التوجيه اإلرشا ي

 1|_|                                عمل عن للب ر 

 2|_|               األخر  الخ مات من لالستفا ة 

 3|_|                                    السببين لكال 

G3. ؟ العام القطاع فى التوظيف مركة مع بها تواصلت مرة آخر كانت متى 

 1|_|                                             شهر من قلل 

 2|_|                          لشهر 4 من لقل إلى شهر من 

 3|_|                             لشهر 7 من لقل إلى 4 من  

 4|_|                           عام من لقل إلى لشهر 7 من 

 5|_|                              عامين من لقل إلى 1 من 

 6|_|                            لعوام 3 من لقل إلى 2 من 

 7|_|                                  لكثر إلى لعوام 3 من 

  997|_|                                               يعلم ال 
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G4. ماذا كان سبب آخر لإلتصال؟ 

 (اجابة من بأكثر مسموح)

 10|_|                                                                            لالستعالمات تصالإ لول 

 11|_|                                                              مرة ألول لعملا فس  للرغبة بيان تق يم 

  12|_|                                                                     بالعمل االنتفاع عن عالنإ تج ي 

 1|_|                                                                                                 التسجيل 

  2|_|                                                                                      البطالة  الة لتأكي 

 3|_|                                                                         عمل فرص وجو  من للت قق 

 4|_|                                                                            للعمل عرضا على  صلت 

 5|_|                       م افظةال بها تعترف لو/ و منظمة أهيليةت  ورة فى للمشاركة عرضا تلقيت 

 6|_|(        م افظةال من ليست)  مهنيةال ت ريبيةال  ورةال من آخر نوع فى للمشاركة عرضا تلقيت 

 13|_|                                                                                 للت ريب عرضا تلقيت 

 7|_|                                                                                الق رات  فخص ا لملء 

  8|_|                                                           عمل على للعثور التوجيه لو  لالستشارو 

 9|_|                                                               بع الخاص الشخصى  الملف  لت  ير 

 996|_| ______________________________________ ( التوضيح مع)  آخر 

  997|_|                                                                                              يعلم ال 

 

G5. السابق إعالنع كان لم التوظيفي مركة فى عمل عن ب ثت هل... " الجمعة إلى... السبت من"  األسبوع فى 

 ساريا يةال ال للعمل

 1|_|                                 نعم 

 2|_|                                  ال 

  997|_|                          يعلم ال 

G6. العمل؟ فى الرغبة بيان مرة آخر ج  ت لو فعلت متى 

 1|_|                                             شهر من اقل 

 2|_|                         لشهر 4 من لقل إلى شهر من 

 3|_|                             لشهر 7 من لقل إلى 4 من  

 4|_|                           عام من لقل إلى لشهر 7 من 

 5|_|                              عامين من لقل إلى 1 من 

 6|_|                            لعوام 3 من لقل إلى 2 من 

 7|_|                                  لكثر إلى لعوام 3 من 
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 997|_|                                               يعلم ال 

 (اجابة من بأكثر مسموح)                    

 1|_|                        المؤقتة العمالة وكالة مع نعمي 

 2|_|         (    خاص لو عام)   آخر هيئة  مع نعمي 

 3|_|                                                      ال 

 997|_|                                                  يعلم ال 

G8. ؟ الهيئات  هذه إ    من للعمل عرأ استلمت هل لشهر 6 آخر فى 

 (اجابة من بأكثر مسموح)

 1|_|               المؤقتة العمالة وكالة من نعمي 

 2|_|(      خاص لو عام)  آخر مركة من نعمي 

 3|_|                                              ال 

  997|_|                                      يعلم ال 
 

G9. على يلو التنقل ب ل لو البطالة  إعانة على ت صل    كنت هل... " الجمعة إلى... السبت من"  األسبوع فى 

 إستالمه؟ انتظار فى كنت ال قي اكتساب من الرغم

 

 1|_|                              البطالة  عانةإ نعمي 

 2|_|                                  التنقل ب ل نعمي 

 3|_|                                                 ال 

  997|_|                                         يعلم ال 

 998|_|                                         يجيب ال 

 

 

 

 

 

G7. لو عام)  وسيط مركة مع لو المؤقتة العمالة وكالة مع اتصال ل يع كان هل لشهر 6 آخر فى 

 للتوظيف؟ العام المركة عن مختلف ي( خاص
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 ضمان الشباب                                                             

 

G10.  هل تعرف برنامج ضمان الشباب الذي تموله لوروبا 

 15: ضمان الشباب هس مبا رة يمولها االت ا  األوروبس ي موجهة لجميع الشباب الذين تتراوح لعمارهم بين  فقط في حالة الضرورة اقرأ
 سنة ي وهس ته ف لتق يم فرص عمل  قيقية ي او استكمال ال راسة ي لو الت ريب ي لو التمرين ي لو لي شكل آخر من لشكال التأهيل . 29و
 

 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 
 997  يعرف ال|_| 
 
 

G11.  كيف وصل لعلمع هذا البرنامج ؟ 

 
 100  اإلنترنت|_| 
 200  التلفاة|_| 
  300  الجرائ|_| 
 400  العام العمل مركة|_| 
 500  التأهيل مراكة ي الجامعة ي الم رسة|_| 
 600  المعارف ي األص قاء ي األقارب|_| 
 996  ______________  )حدد( آخر شسء|_| 
 997  يعرف ال|_| 
 
 

G12.  هل لنت مسجل/مسجلة فس برنامج ضمان الشباب ؟ 

 
 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 
 997  يعرف ال|_| 
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G13.  فس لي سنة سجلت اسمع فس البرنامج ؟ 

 
 سنة |_|_|_|_|     
 9|9|7|              يعرف ال| 

 
 

G13.A فس لي شهر سجلت اسمع فس البرنامج ؟ 

 
 شهر |_|_|_|_| 
 9|9|7|          يعرف ال| 

 
 

G14.  تنص إجراءات التسجيل على اختيار مقاطعة لو لكثر لو  ولة خارجية للعمل فيها . لنت ماذا اخترت ؟ 

 )يجوز إعطاء أكثر من إجابة(
 

 010    بيومنتس|_| 
 020    فالس  ا لوستا|_| 
 030    لومبار يا|_| 
  041    للتو ل يجس )والية بولةانو( -ترينتينو|_| 
  042    للتو ل يجس )والية ترنتو( -ترينتينو|_| 
 050    فينتو|_| 
  060    فينتسيا جوليا -فريولس|_| 
 070    ليجوريا|_| 
 080    إيميليا رومانيا|_| 
 090    توسكانا|_| 
 100    لومبريا|_| 
 110    ماركس|_| 
 120    التسيو|_| 
 130    لبرتسو|_| 
 140    موليةي|_| 
 150    كمبانيا|_| 
 160    بوليا|_| 
 170    باةيليكاتا|_| 
 180    كاالبريا|_| 
 190    ستشيليا|_| 
 200    سر ينيا|_| 
 201     ولة خارجية|_| 
 997            ال يعرف|_|  
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G15.  إجراءات ي لو الشركة الخاصة المعتم ة ي الستكمال  العملبع خ مة  تبع  لن سجلت اسمع فس البرنامج ي بع  كم من الوقت اتصل

 التسجيل فس البرنامج ومرا ل التوجيه التالية ؟

 
 100  التسجيل من يوما 30 خالل|_| 
 200  التسجيل من يوما 60 إلى 30 من|_| 
 300  التسجيل من يوما 60 عن يةي  ما|_| 
 400  اآلن  تى بس يتصلوا لم|_| 
 997  يعرف ال|_| 
 
 

G16.   لب ء فس ت ريب/عمل/خ مة م نية لو ال خول فس مسار تأهيلس ؟اهل التسجيل فس برنامج ضمان الشباب لتاح لع فرصة 

 
 100      ت ريب/عمل/خ مة م نية ب لت ي نعم|_| 
 200      تأهيلس مسار فس  خلت ي نعم|_| 
 300  تأهيلية  ورة لو ج ي ا/عمال ت ريبا سأب ل وجيةة فترة خالل ولكن ي ال|_| 
 400      اآلن  تى شيئا لعرف ال ي ال|_| 
 500      يهمنس يع  لم ال ي ال|_| 
 997      يعرف ال|_| 
 
 

G17.   فس برنامج ضمان الشباب ؟ اسمعألي سبب من األسباب لم تسجل/تسجلس 

 
 100      عمل عن ي ألنس|_| 
 200      ل رس ماةلت ألنس|_| 
 300      لخر ( مرة ال راسة وال) لعمل لن يهمنس ال|_| 
 400  لخر ( مرة ال راسة )لو عمل إيجا  فس مفي  غير ألنه يهمنس ال|_| 
 500      التسجيل إجراءات لعرف ال|_| 
 600  معق ة( اإلجراءات ي اإلنترنت موقع سوء) التسجيل الصعب من|_| 
 700      إنترنت عن ي ليس|_| 
 996 _________________________________  )حدد( آخر سبب|_| 
 997      يعرف ال|_| 
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 Hقسم 
 

 التعليم والتأهيل المهني
 سنة أو أكثر 15لألشخاص من 

 
 

 تعليم وتأهيل في األسابيع األربعة السابقة
 

H1-  هل التحقت بدورة تعلييم مدرسيية ، جامعيية ، أكاديميية ؟ أضيف أيهيا أيضيا اليدورات  ”من ....... إلى .......“خالل األسابيع األربعة

  ( ؟ITS( والمعاهد الفنية العليا )IFTSالتعليم والتأهيل الفني العالي )( ، وIFPالجديدة في التعليم والتأهيل المهني )

( هيي دورات ميدتها ثالث/أربيع سينوات مين التعلييم والتأهييل IFP: دورات التعليم والتأهييل المهنيي ) اقرأ فقط في حالة الضرورة

 لييا( والمعاهيد الفنيية العIFTSالتعلييم والتأهييل الفنيي العيالي ))وتمنح على الترتيب مؤهال مهنيا ودبلوما مهنييا فنييا( ، أميا دورات 

(ITS) لوما فنيا عاليا( .فهي دورات تعليم وتأهيل فني عليا )وتمنح على الترتيب شهادة تخصص فني عالي ودب 

 لمجري المقابلة : يستثنى من هذه جامعات كبار السن ووقت الفراغ .

 

   1 نعم • 
 

   2 ال  • 

 

 

H1B.α- ( هييل التحقييت بييدورة تعليييم مدرسييية ، جامعييية ، أكاديمييية ، التعليييم والتأهيييل المهنيييIFPو ، ) التعليييم والتأهيييل الفنييي العييالي

(IFTS والمعاهد الفنية )( العلياITS بعد )“؟ ”آخر يوم في األسبوع المشار إليه  

 المشار إليهفي الربع األول أو الثاني أو الرابع  كانإذا 

 

 

H1B.β- ( هييل التحقييت بييدورة تعليييم مدرسييية ، جامعييية ، أكاديمييية ، التعليييم والتأهيييل المهنيييIFPو ، ) التعليييم والتأهيييل الفنييي العييالي

(IFTS والمعاهد الفنية )( العلياITS بعد )“أو سوف تلتحق بعد انتهاء العطلة ؟ ”آخر يوم في األسبوع المشار إليه  

 المشار إليه الثالثفي الربع  كانإذا 

 

   1 نعم ، التحق بعد آخر يوم في األسبوع المشار إليه • 
 

   2 بعد انتهاء العطلةنعم ، سوف يلتحق  • 
 

   4 ال • 

 

 

H1BA -  هل شاركت في دورة تأهيل مهني تنظمها و/أو تعترف بها المقاطعة ؟ ”من ....... إلى .......“خالل األسابيع األربعة 

 

   1 نعم • 
 

   2 ال  • 
 

   997 ال يعرف  • 

 

 



66 
 

H1BAA -  أشهر على األقل( وتمنح مؤهال مهنيا ؟ 6ساعة ) 600هل مدة الدورة تعادل أو تتجاوز 

 

   1 نعم • 
 

   2 ال  • 
 

   997 ال يعرف  • 

 

H1BB - دائما في األسابيع األربعة هل تابعت دورة موسيقى أو رقص ؟ 

 

   1 نعم • 
 

   2 ال  • 
 

   997 ال يعرف  • 

 

 

H1BBA - هل تابعتها في كونسرفتوار الموسيقى أم في األكاديمية القومية للرقص ؟ 

 

   1 نعم • 
 

   2 ال  • 
 

   997 ال يعرف  • 

 

H1D يوم" ، إلى "آخر يوم في األسبوع المرجعيي" فهيل التحقيت  365-شهرا من "]آخر يوم في األسبوع المرجعي[  12أما إذا أخذنا في االعتبار فترة  .

(IFPبدورة تعليم مدرسية ، جامعية ، أكاديمية ؟ أضف إليها أيضا الدورات الجديدة في التعليم والتأهيل المهني  ، والتعليم والتأهيل الفني العالي )(  IFTS )

ITSوالمعاهد الفنية العليا ) أشيهر( ، والتيي تمينح ميؤهال ،  6سياعة ) 600( ودورات التأهييل المهنيي التيي تنظمهيا المقاطعية التيي ميدتها تعيادل أو تتجياوز 

. والدورات التي تسبق الدراسات األكاديمية في كونسرفتوار الموسيقى وأكاديمية الرقص   

 

 1    نعم |_|                                       

_| 2    ال |      
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H2. α - في أي دورة تعليمية كنت ملتحق ؟ 

 ( ، ولكن ليس عقب األسبوع المشار إليه  H1=1إذا كان التحق بمدرسة أو جامعة في األسابيع األربعة األخيرة )

 

 

H2. β -  ؟ ”آخر يوم في األسبوع المشار إليه“في أي دورة تعليمية كنت ملتحق بعد 

 ( H1B=1إذا كان التحق عقب األسبوع المشار إليه  )

 
 

H2. γ به ؟ االلت اق /تنوينلي  ورة تعليمية تنوي 

 (H1B=2بال ورة بع  اإلجاةة ) /تلت قسوف يلت ق /كانتإذا كان
 

  10         األولية(الم رسة االبت ائية )الم رسة|_|  
 )20       الم رسة اإلع ا ية )الم رسة الثانوية لل رجة األولى|_|  
 ( ورات لم ة ثالر لو لربع سنوات للتعليم والتأهيل المهنس الفنس IFP)    30|_|  
 40       الم رسة الثانوية لل رجة الثانية لم ة خمس سنوات|_|  
 ( ورات تعليم وتأهيل فنس عالس IFTS)         12|_|  
 ( معاه  فنية عاليةITS)         13|_|  
 لكا يمية الفنون الجملية ي لكا يمية الرقص ي لكا يمية الفن كونسرفتوار الموسيقى ي معه  موسيقى معا ل ي 

  |_|50 المسر س ي المعه  العالس الصناعس الفنس ومعاه  لخر  مؤهلة لمنح شها ات تأهيل عالية فنية وموسيقية
  ورة  راسة جامعية مستو  لول )ثالر سنوات( ي  ورة  بلوم جامعس لسنتين/ثالر سنوات ي     

   |_|70     م رسة مواةية للجامعةم رسة مباشرة أله اف متخصصة ي 
 )80            ورة تخصص جامعية / ماجستير )سنتان|_|  
  سنوات : شها ة جامعية  سب النظام الق يم  6-4 ورة جامعية 

 |_|90      لو شها ة تخصص جامعية/ ماجستير فس  ورة وا  ة
 ( ورة تخصص بع  الجامعة لو بع   بلوم لكا يمية التأهيل العالس الفنس والموسيقس AFAM)      

 |_|10       ماستر المستو  األول والثانس(  ا)بما فيه
  بلوم  كتوراة ب ر لو  ورة ( ب ر من لكا يمية التأهيل العالس الفنس والموسيقسAFAM)   11|_| 

 

 

H2A - أي دورة من هذه تشير إليها ؟ 

 

   1 دورة األكاديمية ، الكونسرفتوار ، إلى آخره )النظام القديم( • 
 

   2 دورة تأهيل عالية في الفن والموسيقى والرقص مستوى أول • 
 

   3 دورة تأهيل عالية في الفن والموسيقى والرقص مستوى ثان • 
 

   997 ال يعرف • 
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H2B - أي دورة من هذه تشير إليها ؟ 

 

    ماجستير جامعي مستوى أول /  دورة إتقان أكاديمية أو ماجستير مستوى أول / • 
 

   1 دورة تخصص أكاديمية مستوى أول   
 

    ماجستير جامعي مستوى ثان /  دورة إتقان أكاديمية أو ماجستير مستوى ثان / • 
 

   2 دورة تخصص أكاديمية مستوى ثان   
 

   3 دورة تخصص جامعية • 
 

   997 ال يعرف • 

 

 

H3- هل يمكنك أن تذكر بدقة أكثر ما هي الدورة التي التحقت بها أو التي تريد أن تلتحق بها ؟ 

 

      )حدد(الموضوع  • 
 

   997 ال يعرف • 

 

 

H3A - هل يلزم لاللتحاق بهذه الدورة الحصول على مؤهل دراسي معين ؟ 

 

   1 نعم ، شهادة جامعية • 
 

   2 (IFPنعم ، دبلوم مدرسة ثانوية للدرجة الثانية أو تأهيل مهني )بما فيها التعليم والتأهيل الفني  • 
 

   3 نعم ، شهادة إتمام التعليم اإلعدادي • 
 

   4 ال • 
 

   997 ال يعرف • 

 

 

H3B - هل انتهت الدورة التي تتحدث عنها ؟ 

 

   1 نعم • 
 

   2 ال  • 
 

   997 ال يعرف  • 
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 (H4)نص اقرأ 

خاصية بمجيال العميل أم ألسيباب كانيت سيواء  عملهاالتعليمية األخرى )التي تم  ةنأخذ في االعتبار اآلن األنشطاقرأ على الجميع : 

، واليدورات الرياضيية ،  صوصيية، واليدروس الخؤتمرات شخصية( على سبيل المثال دورات التأهيل المهنيي ، والنيدوات ، والمي

 ودورات اللغات والرسم والمطبخ إلى آخره ، طالما كانت بمساعدة مدرس .

 

ال تأخييذ فيي االعتبييار دورات التأهيييل ( : H1=1األربعرة بمدرسررة أو بجامعرة )اقررأ أيضررا علرى مررن كران قررد التحري فرري األسررابيع 

الدورات التيي تسيبق و،  مؤهالوتمنح أشهر على األقل(   6ساعة ) 600المهني التي تنظمها المقاطعة التي مدتها تعادل أو تتجاوز 

 الدراسات األكاديمية في كونسرفتوار الموسيقى وأكاديمية الرقص .
 

المقاطعرة ولكرن لرم يترابع )أو لرم  تعتررف بهراو/أو  تنظمهراعلى من شارك في األسابيع األربعة فري دورة تأهيرل مهنري  اقرأ أيضا

أخيذ فيي االعتبيار دورات تمين البيديهي أال  خرالي( : , H1BB =2 ,997و  H1BA =1يطلرب منره( دورة موسريقى أو رقرص )

 ذكرناها من قبل .المقاطعة التي 

 

تابع في األسرابيع األربعرة دورة موسريقى أو رقرص ولكرن لرم يترابع دورة تنظمهرا و/أو تعتررف بهرا المقاطعرة                     اقرأ أيضا على من 

(1= H1BB 1و≠ H1BA: ) . من البديهي أال تأخذ في االعتبار دورات الموسيقى والرقص التي ذكرناها من قبل 

 

 
فرري دورة تأهيررل مهنرري تنظمهررا و/أو تعترررف بهررا المقاطعررة وتررابع أيضررا دورة اقرررأ أيضررا علررى مررن شررارك فرري األسررابيع األربعررة 

ميين البييديهي أال تأخيييذ فييي االعتبييار دورات المقاطعييية  ودورات  ( :H1BB =1و H1BA =1موسرريقى          أو رقررص )

 الموسيقى والرقص التي ذكرناها من قبل .

 

 

H4-  هل شاركت في واحدة من هذه األنشطة التعليمية ؟ ”من ....... إلى .......“خالل األسابيع األربعة 

لمجري المقابلة : يجب األخذ في االعتبار كافة الدورات )بما فيها الهوايات كالخياطة والمطبخ وتنسيق الحدائق ، إلى آخره( 

 ودورات تعليم السياقة والدورات بالمراسلة أو عن بعد ؛

 

   1 نعم ، نشاط واحد • 
 

   2 نعم ، أكثر من نشاط  • 
 

   3 ال  • 
 

   997 ال يعرف  • 
 

H4A . يوم" إلى "آخر يوم فس األسبوع المرجعس" ؟ 365-شهرا من "]آخر يوم فس األسبوع المرجعس[  12لما إذا لخذنا فس االعتبار فترة 

  

   1   نعم ي نشاط وا|_|    
         2               نعم ي لكثر من نشاط|_|  
 3     ال |_| 
  997           ال يعرف|_| 
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H5. α. - “....... كةم إجمةالس عة   السةاعات التةس خصصةتها لهذا/لهةذه األنشةطة التعليميةة ؟ باسةتثناء االنتقةاالت ول اء  ”من ....... إلةى

 الواجبات فس المنةل .

لت ةق ي( لةم ه)لو لنةه لةم يطلةب منة هقة  ذكةر فيمةا سةبق لنةان وكة فس لنشطة تعليميةة لخةر  شارع ق س األسابيع األربعة ان فإذا ك

وال الت ةق بة ورة موسةيقى ي  مةؤهاللشةهر( لو لنهةا ال تمةنح  6سةاعة ) 600ب ورة تأهيل مهنس تنظمها المقاطعة تقةل مة تها عةن 

 ي خالس(  H1BBA=1 ي خالس وH1BAA=1و  2يH4=1ورقص بخالف الكونسرفتوار لو األكا يمية )

 

H5. β. - “....... كم إجمالس ع   الساعات التس خصصةتها لهذا/لهةذه األنشةطة التعليميةة ؟ يجةب لن تأخةذ فةس االعتبةار  ”من ....... إلى

 اآلن  ورة تأهيل المقاطعة التس   ثتنس عنها سابقا ي باستثناء االنتقاالت ول اء الواجبات فس المنةل .

بة ورة تأهيةل مهنةس تنظمهةا  الت ةق هقة  ذكةر فيمةا سةبق لنة وكان فس لنشطة تعليمية لخر  شارع ق  فس األسابيع األربعة كانإذا 

( بة ورة موسةيقى ه)لو لنةه لةم يطلةب منةي ولكنةه لةم يلت ةق  مةؤهاللشهر( لو لنها ال تمنح  6ساعة ) 600المقاطعة تقل م تها عن 

 ( 997ي H1BBA><2 و 997يH1BAA=2و  2يH4=1ورقص بخالف الكونسرفتوار لو األكا يمية )

 

H5. γ.  - “....... كم إجمالس ع   الساعات التس خصصتها لهذه األنشةطة التعليميةة ؟ يجةب لن تأخةذ فةس االعتبةار اآلن  ”من ....... إلى

 ليضا  ورة الموسيقى والرقص التس   ثتنس عنها سابقا ي باستثناء االنتقاالت ول اء الواجبات فس المنةل .

موسةيقى ورقةص  بة ورة الت ةق هقة  ذكةر فيمةا سةبق لنة وكةان فةس لنشةطة تعليميةة لخةر  شةارع قة  فس األسابيع األربعةة كانإذا 

لشةهر(  6سةاعة ) 600تأهيل مهنس تنظمها المقاطعة تقل مة تها عةن  ي ولكنه لم يلت ق ب ورة بخالف الكونسرفتوار لو األكا يمية

 ( 997ي H1BBA><2 و 997يH1BAA=2و  2يH4=1) مؤهاللو لنها ال تمنح 

 

H5. δ.  - “....... كم إجمالس ع   الساعات التس خصصتها لهذه األنشطة التعليميةة ؟ يجةب لن تأخةذ فةس االعتبةار اآلن  ”من ....... إلى

 ليضا  ورة تأهيل المقاطعة و ورة الموسيقى لو الرقص التس   ثتنس عنها سابقا ي باستثناء االنتقاالت ول اء الواجبات فس المنةل .

موسةيقى ورقةص  بة ورة الت ةق هقة  ذكةر فيمةا سةبق لنة وكةان تعليميةة لخةر فةس لنشةطة  شةارع قة  فس األسابيع األربعةة كانإذا 

 6سةاعة ) 600تأهيةل مهنةس تنظمهةا المقاطعةة تقةل مة تها عةن  ي وكان ق  الت ق ليضا ب ورة بخالف الكونسرفتوار لو األكا يمية

 ( 997ي H1BBA=2 و 997يH1BAA=2و  2يH4=1) مؤهاللشهر( لو لنها ال تمنح 

 

H5. ε. -   كم إجمالس ع    ”من ....... إلى .......“إذا ي وبالعو ة فقط ل ورة التأهيل التس نظمتها المقاطعة والتس   ثتنس عنها من قبل ي

 الساعات التس خصصتها لها ؟ باستثناء االنتقاالت ول اء الواجبات فس المنةل .
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تأهيةل مهنةس تنظمهةا  ه الت ق بة ورةفيما سبق لن ن ق  ذكراوك فس لنشطة تعليمية لخر  شارعق   فس األسابيع األربعةلم يكن إذا 

( بة ورة موسةيقى ه)لو لنةه لةم يطلةب منةي ولكنه لم يلت ةق ) مؤهاللشهر( لو لنها ال تمنح  6ساعة ) 600المقاطعة تقل م تها عن 

 ( 997ي H1BBA><2 و 997ي H1BAA=2و  997يH4=3ورقص بخالف الكونسرفتوار لو األكا يمية )

 

H5. ζ. -   كم إجمالس ع   الساعات  ”من ....... إلى .......“إذا ي وبالعو ة فقط ل ورة الموسيقى لو الرقص التس   ثتنس عنها من قبل ي

 التس خصصتها لها ؟ باستثناء االنتقاالت ول اء الواجبات فس المنةل .

موسةيقى ورقةص  الت ةق بة ورة هقة  ذكةر فيمةا سةبق لنة وكةان فس لنشطة تعليمية لخةر  شارعق   فس األسابيع األربعةلم يكن إذا 

لشهر( لو  6ساعة ) 600تقل م تها عن ي ولنه لم يلت ق ب ورة تأهيل مهنس تنظمها المقاطعة  بخالف الكونسرفتوار لو األكا يمية

 ( 997ي H1BBA><2 و 997يH1BAA=2و  997يH4=3) مؤهاللنها ال تمنح 

 

H5. η. -             إذا ي وبةةالعو ة فقةةط لةة ورات التأهيةةل التةةس تنظمهةةا المقاطعةةة و ورات الموسةةيقى لو الةةرقص التةةس  ةة ثتنس عنهةةا مةةن قبةةل ي

 كم إجمالس ع   الساعات التس خصصتها لها ؟ باستثناء االنتقاالت ول اء الواجبات فس المنةل . ”من ....... إلى .......“

تأهيةل مهنةس تنظمهةا  الت ق بة ورة هن ق  ذكر فيما سبق لناوك فس لنشطة تعليمية لخر  شارعق   ربعةفس األسابيع األلم يكن إذا 

ورقةةص بخةةالف لو موسةةيقى  ي ولنةةه الت ةةق بةة ورة مةةؤهاللشةةهر( لو لنهةةا ال تمةةنح  6سةةاعة ) 600المقاطعةةة تقةةل مةة تها عةةن 

 ( 997ي H1BBA><2 و 997يH1BAA=2و  997يH4=3) الكونسرفتوار لو األكا يمية

 

      عدد الساعات • 
 

   997 ال يعرف • 
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H6. α. -  بأي نشاط تعليمس يتعلق ؟ 

لت ةق بة ورة ي( لةم ه)لو لنةه لةم يطلةب منة هفيما سبق لن ن ق  ذكراوك تعليمس نشاطفس فقط  شارع ق فس األسابيع األربعة  كانإذا 

وال الت ةق بة ورة موسةيقى ورقةص ي  مةؤهاللشهر( لو لنهةا ال تمةنح  6ساعة ) 600تأهيل مهنس تنظمها المقاطعة تقل م تها عن 

  ي خالس( H1BBA=1 ي خالس وH1BAA=1و  H4=1بخالف الكونسرفتوار لو األكا يمية )

 

H6. β. -  ر نشاط شاركت فيه ؟من بين كافة األنشطة التعليمية التس تابعتها ما هو ل  

 لةم يلت ةق ه( لنةه)لو لنةه لةم يطلةب منة قة  ذكةر فيمةا سةبق وكةانلكثر من نشاط تعليمس فس  شارع ق  فس األسابيع األربعة كانإذا 

بة ورة موسةيقى ي وال الت ةق  مةؤهاللشةهر( لو لنهةا ال تمةنح  6سةاعة ) 600ب ورة تأهيل مهنس تنظمها المقاطعة تقةل مة تها عةن 

 ي خالس(  H1BBA=1 ي خالس وH1BAA=1و  H4=2الكونسرفتوار لو األكا يمية ) ورقص بخالف

: إذا كان ق  تابع لكثر من نشاط تعليمس فس نفس الوقت فيجب األخذ فس االعتبار النشاط الةذي يةر   اقرأ فقط في حالة الضرورة

 لنه كان لكثر األنشطة نفعا له 

 

H6. γ.  - من بين كافة األنشطة التعليمية التس تابعتها )بما فيها  ورة التأهيل التس تنظمها المقاطعة( ما هو ل  ر نشاط شاركت فيه ؟ 

تأهيةل مهنةس تنظمهةا  بة ورة الت ةق هقة  ذكةر فيمةا سةبق لنة وكان فس لنشطة تعليمية لخر  شارع ق  فس األسابيع األربعةان إذا ك

موسةيقى  ( بة ورةه)لو لنةه لةم يطلةب منةي ولكنه لةم يلت ةق  مؤهاللشهر( لو لنها ال تمنح  6ساعة ) 600المقاطعة  تقل م تها عن 

 ( 997ي H1BBA≠2 و 997يH1BAA=2و  2يH4=1) ورقص بخالف الكونسرفتوار لو األكا يمية

: إذا كان ق  تابع لكثر من نشاط تعليمس فس نفس الوقت فيجب األخذ فس االعتبار النشاط الةذي يةر   اقرأ فقط في حالة الضرورة

 لنه كان لكثر األنشطة نفعا له

 

H6. δ.  - من بين كافة األنشطة التعليمية التس تابعتها )بما فيها  ورة الموسيقى لو الرقص( ما هو ل  ر نشاط شاركت فيه ؟ 

موسةيقى ورقةص  بة ورة الت ةق هن قة  ذكةر فيمةا سةبق لنةاوكة فةس لنشةطة تعليميةة لخةر  شةارع قة  فس األسابيع األربعةة كانإذا 

لشةهر( لو  6سةاعة ) 600تأهيةل مهنةس تنظمهةا المقاطعةة تقةل مة تها عةن  ي ولم يلت ق ب ورة بخالف الكونسرفتوار لو األكا يمية

 ( 997ي H1BBA≠2 و 997يH1BAA=2و  2يH4=1) مؤهاللنها ال تمنح 

: إذا كان ق  تابع لكثر من نشاط تعليمس فس نفس الوقت فيجب األخذ فس االعتبار النشاط الةذي يةر   اقرأ فقط في حالة الضرورة

 لنه كان لكثر األنشطة نفعا له
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H6. ε. -  من بين كافة األنشطة التعليمية التس تابعتها )بما فيها  ورة التأهيل التس تنظمها المقاطعة و ورة الموسةيقى لو الةرقص( مةا هةو

 ل  ر نشاط شاركت فيه ؟

تأهيةل مهنةس تنظمهةا  الت ةق بة ورة هن قة  ذكةر فيمةا سةبق لنةاوك فس لنشطة تعليمية لخر  شارعق   فس األسابيع األربعةكان إذا 

موسةةيقى ورقةةص بخةةالف الكونسةةرفتوار لو ي وبةة ورة  مةةؤهاللشةةهر( لو لنهةةا ال تمةةنح  6سةةاعة ) 600المقاطعةةة تقةةل مةة تها عةةن 

تأهيةل  الت ةق بة ورة هن قة  ذكةر فيمةا سةبق لنةاوكة لي نشةاط تعليمةس آخةرفةس  لم يشارع فس األسابيع األربعةإنه لو ي األكا يمية 

موسةيقى ورقةص بخةالف ي والت ةق بة ورة  مةؤهاللشةهر( لو لنهةا ال تمةنح  6ساعة ) 600عة تقل م تها عن مهنس تنظمها المقاط

 و 997يH1BAA=2و  997يH4=3)لو   (997ي H1BBA=2و 997يH1BAA=2و  2يH4=1)]الكونسرفتوار لو األكا يميةة

H1BBA=2 997ي) 

: إذا كان ق  تابع لكثر من نشاط تعليمس فس نفس الوقت فيجب األخذ فس االعتبار النشاط الةذي يةر   اقرأ فقط في حالة الضرورة

 لنه كان لكثر األنشطة نفعا له

 

    دورة تأهيل مهني
 

    أشهر(  6ساعة )أو  600تقل مدتها عن دورة تنظمها و/أو تعترف بها المقاطعة  • 
 

   1 أو أنها ال تمنح مؤهال مهنيا   
 

   2 دورة تنظمها الشركة أو الهيئة التي يعمل بها • 
 

   3 دورة تأهيل مهني أخرى • 

 

    نوع آخر من األنشطة التعليمية
 

   4 ندوة ، مؤتمر • 
 

   5 دروس خصوصية ، دورات شخصية • 
 

   6 جامعة كبار السن أو وقت الفراغ • 
 

   7 ، الموسيقى ، إلى آخره( رنوع آخر من الدورات )على سبيل المثال في اإلنجليزية ، الكومبيوت • 

 

H7- ما هو موضوع الدورة/النشاط الذي شاركت فيه ؟ 

 

       )حدد(الموضوع  • 
 

     997  ال يعرف • 

 

 

H8 - هل تابعت هذه الدورة/هذا النشاط في الغالب 

 

   1 ألسباب مهنية/للبحث عن عمل • 
 

   2 الهتمامات شخصية • 
 

   997 ال يعرف • 
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H9 -  هل تابعت هذه الدورة/هذا النشاط أثناء أوقات العمل ؟ ”من ....... إلى .......“دائما في األسابيع األربعة 

 

   1 نعم ، فقط أثناء أوقات العمل دون غيرها • 
 

   2 نعم ، بصورة رئيسية أثناء أوقات العمل • 
 

   3 ال ، بصورة رئيسية خارج أوقات العمل • 
 

   4 ال ، فقط خارج أوقات العمل دون غيرها • 
 

   5 لم يكن يعمل في تلك الفترة • 
 

   997 ال يعرف • 

 

 

H12A -  هل أديت فترة تأهيل أو تدريب بال أجر؟ ”من ....... إلى .......“في األسابيع األربعة 

 

   1 نعم ، وال يزال • 
 

   2 نعم ، انتهت  • 
 

   3 ال  • 
 

   997 ال يعرف  • 

 

 

H12B - إجماليا كم استمرت فترة التأهيل أو التدريب هذه؟ 

 

      عدد الشهور • 
 

    0  أقل من شهر • 
 

     997 ال يعرف • 
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 المقاطعةدورات 
 

H13.α.1.-  هل أتممت في الماضي دورة تأهيل مهني تعترف بها المقاطعة ومنحت مؤهال مهنيا ؟ 

 6سةاعة )لو  600شارع فس  ورة تأهيل مهنس تنظمها المقاطعة م تها تعا ل لو تتجةاوة يفس األسابيع األربعة السابقة لم  كانإذا 

( لو شةها ة IFPعلى شها ة تأهيل مهنس/ بلوم مهنس فنس )  صليلم  هبع  ي ولن شارع فيها ولم تنته هلشهر( وتمنح مؤهال ي لو لن

 (  15ي14يSG24≠13و ي خالس  997يH3B=2)( ITS)لو  بلوم فنس عالس  (IFTS)تخصص فنس عالس 

 

H13.α2. -   هل أتممت في الماضي دورة تأهيل مهني تعترف بها المقاطعة ومنحت مؤهال مهنيا )باسيتثناء الميؤهالت الممنوحية مين قبيل

 ؟  (ITS( والمعاهد الفنية العليا )IFTSوالتعليم والتأهيل الفني العالي ) (IFPالتعليم والتأهيل المهني )

 6سةاعة )لو  600فس  ورة تأهيل مهنس تنظمها المقاطعة م تها تعا ل لو تتجةاوة شارع يفس األسابيع األربعة السابقة لم  كانإذا 

( لو شةها ة IFPعلةى شةها ة تأهيةل مهنس/ بلةوم مهنةس فنةس )  صةل هشارع فيها ولم تنته بع  ي ولنة هلشهر( وتمنح مؤهال ي لو لن

 (  15ي14يSG24=13و ي خالس  997يH3B=2)( ITS)لو  بلوم فنس عالس  (IFTS)تخصص فنس عالس 

 

H13.β1. -  هل أتممت في الماضي دورة تأهيل مهني أخرى تعترف بها المقاطعة مستواها يعادل أو يتجاوز مستوى الدورة التي حدثتني

 عنها ومنحت مؤهال مهنيا ؟

 6سةاعة )لو  600ة فس  ورة تأهيل مهنس تنظمها المقاطعة مة تها تعةا ل لو تتجةاو ق  شارعفس األسابيع األربعة السابقة  كانإذا 

( لو شةها ة تخصةص فنةس IFPعلى شها ة تأهيل مهنس/ بلوم مهنةس فنةس ) لم ي صل هي ولن وق  انتهى منهلشهر( وتمنح مؤهال ي 

 (  15ي14يSG24≠13و  يH3B=1) (ITS)لو  بلوم فنس عالس  (IFTS)عالس 

 

H13.β2. -  هل أتممت في الماضي دورة تأهيل مهني تعترف بها المقاطعة مستواها يعادل أو يتجاوز مستوى اليدورة التيي حيدثتني عنهيا

( IFTSوالتعليييم والتأهيييل الفنييي العييالي ) (IFPومنحييت مييؤهال مهنيييا )باسييتثناء المييؤهالت الممنوحيية ميين قبييل  التعليييم والتأهيييل المهنييي )

 ؟  (ITSوالمعاهد الفنية العليا )

 6سةاعة )لو  600فس  ورة تأهيل مهنس تنظمها المقاطعة مة تها تعةا ل لو تتجةاوة  شارع ق فس األسابيع األربعة السابقة  كانإذا 

( لو شةها ة تخصةص فنةس IFPعلةى شةها ة تأهيةل مهنس/ بلةوم مهنةس فنةس )  صةل هي ولنة وق  انتهةى منةهلشهر( وتمنح مؤهال ي 

 (  15ي14يSG24=13و  يH3B=1)( ITS)لس لو  بلوم فنس عا (IFTS)عالس 

 

   1 نعم  • 
 

   2 ال  • 
 

   997 ال يعرف  • 
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H14 - كم استمرت هذه الدورة ؟ 

 

   1 ساعة( 600أشهر )أو أقل من  6أقل من  • 
 

   2 ساعة( إلى أقل من سنة واحدة 600أشهر )أو  6من  • 
 

   3 من سنة إلى أقل من سنتين • 
 

   4 سنوات 3من سنتين إلى  • 
 

   5 سنوات أو أكثر 3 • 
 

   997 ال يعرف • 

H15 - هل كان يلزم لاللتحاق في هذه الدورة الحصول على مؤهل دراسي معين ؟ 

 

   1 نعم ، شهادة جامعية • 
 

   2 (IFPنعم ، دبلوم مدرسة ثانوية للدرجة الثانية أو تأهيل مهني )بما فيها التعليم والتأهيل الفني ) • 
 

   3 نعم ، شهادة إتمام التعليم اإلعدادي • 
 

   4 ال • 
 

   997 ال يعرف • 
 
 

H16 - ماذا كان موضوع الدورة؟ 

 

       )حدد(الموضوع  • 
 

       )حدد(الموضوع  • 
 

     997  ال يعرف • 

 

 

H17 - في أي سنة أنهيت هذه الدورة؟ 

 

       السنة  • 
 

      997 ال يعرف  • 

 

 

H18 - هل تذكر سنك وقتها؟ 

 

      السن  • 
 

     997 ال يعرف  • 
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H19 - هل تذكر الشهر الذي أنهيتها فيه؟ 

 

      الشهر  • 
 

  9 9 7  ال يعرف  • 
 

 

 

 

 (ScriptH20اقرأ )

، سواء كانيت مرتبطية بمتابعية بسبب التأهيل أو التعلم تهدف األسئلة التالية لجمع معلومات من أجل معرفة إذا كان الشباب قد ذهبوا لفترة من الوقت للخارج 

للخارج" يعني االنتقيال إليى البليد اليذي كيان  دورات التعليم أو التأهيل ، أو غير مرتبطة بالمناهج المدرسية . )فقط عند الضرورة : في جميع الحاالت "السفر

سرتبعد انتقالره ألسرباب مختلفرة افيه الشاب مقيدا في الدورة المدرسية/الجامعية أو إلى البلد الذي كان مقيما فيه الشاب أثناء حصوله على المؤهل السيابق( 

 عن الدراسة/التأهيل

H20.  دورة دراسيية جامعيةأأكاديميية أو بالمعاهيد هل ذهبت للخارج لمة ة لسةبوعين علةى األقةل مةن لجةل ال راسةة لو التأهيةل كجةةء مةن
 وإن كانت اإلجابة بنعم فألي سبب من األسباب ؟ ( ،ITS)ة العليا الفني

 

  1  نعم ي لمتابعة منهج كامل وال صول على مؤهل من الخارج|_|      
 ة لو ت ريب يتيح ال صول على خبرات تأهيلية فس إطار منهج تعليمس غير جامعس تمت متابعته فس البل  األصلس نعم ي لعمل  ور 

 2  |_| 
  3     لم لذهب للخارج لهذه األسباب |_| 
 997                                                            ال يعرف |_| 

 

 

H21. الخارج ؟ كم استمرت م ة إقامتع هذه فس 

 

  1  لشهر  3من لسبوعين إلى لقل من |_| 
  2  لشهر       6لشهر إلى   3من|_| 
  3  لشهر إلى سنة 6من لكثر من|_| 
                       4  لكثر من سنة|_| 
 997                     ال يعرف|_|  
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H22.  ؟ لخبرنس بها جميعا إن كانت لكثر من مؤهل .ما هو مؤهل/مؤهالت الم رسة الثانوية العليا التس  صلت عليها 

 

 ها ة التأهيةل المهنةس  بلوم التعليم الثانوي العالس المهنس لو الفنس المعه  الفنس الثانوية الفنية )لربع سنوات( )بما فيها ليضةا  بلةوم التأهيةل المهنةس وشة
 |_|IFP) 1وال بلوم المهنس الفنس  صلت عليها من  ورات التعليم والتأهيل المهنس 

  تربةوي ي  -نفسةس  - بلوم الثانوية العامة لو  بلةوم معلمةس المر لةة االبت ائيةة )ثانويةة عامةة ل بةس ي علمةس ي لغةوي ي فنةس ألربةع سةنوات ي اجتمةاعس
 |_|2     معه  معلمس المر لة االبت ائية(

   3 كالهما ي  بلوم فنس/مهنس و بلوم ثانوي/معلمس المر لة االبت ائية  |_| 

  997                                       يعرفال |_| 
 

                                                                                                                                                             

H23.  المثال  بلوم التأهيل المهنس ي  بلوم المعه  الفنس لو المهنةس ي لو معهة  الفةن لو هل  صلت ليضا على مؤهل فنس/مهنس : على سبيل
 ؟ IFPالثانوي الفنس ألربع سنوات ي شها ة لو  بلوم  صلت عليه من  ورات التعليم والتأهيل المهنس 

 

 1       نعم|_|         
  

 2      ال |_| 
 997                      ال يعرف |_| 

 

 

) اقرأ : Script H24) 

: الم رسة اإلع ا ية ي المعه   اخل دورات الدراسة التاليةالتس ق  تكون قمت بها   للدراسة أو التأهيللنت  ر اآلن عن تجاربع فس الخارج 

ات التعلةةيم ( لو  ورIFPالفنس/المهنةس ي الثانويةة العامةة ي  ورات تأهيةل مهنةس نظمتهةا المقاطعةة ي  ورات ج ية ة التعلةيم والتأهيةل المهنةس )

 ( .IFTSوالتأهيل الفنس العالس )

H24.  ألنشطة ال راسة لو التأهيل التس كانت جةءا من إ    هذه ال ورات ؟ )لضف إليهةا  -لم ة لسبوعين على األقل  -هل ذهبت للخارج

 ليضا تجارب التمرين ي الت ريب ي التأهيل(.

 

 1   نعم ي مرة وا  ة|_| 
   2  نعم ي لكثر من مرة لثناء نفس ال ورة|_| 
     3 نعم ي لكثر من مرة لثناء  ورات مختلفة|_| 
 4        ال|_| 
 997             ال يعرف |_| 

 

 



79 
 

H25. . هل انتهت ال ورة التس ذهبت فس لثنائها إلى الخارج ؟ 

 (H24=1,2إذا كنت ذهبت للخارج مرة لو لكثر لثناء نفس ال ورة )

 

H25. . هل انتهت ال ورات التس ذهبت فس لثنائها إلى الخارج ؟ 

 (H24=3إذا كنت ذهبت للخارج لكثر من مرة لثناء  ورات مختلفة )

 

 1         نعم ي انتهت |_| 
   2        ال ي ما ةالت مستمرة |_| 
    3     ورات انتهت ولخر  ما ةالت مستمرة |_| 
 997                           ال يعرف |_| 
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H26. . لدراسات الفنيةأالمهنية أو الفنية للمدرسة الثانوية هل يمكنع لن ت    إذا كانت هذه التجربة/التجارب فس الخارج ق  وقعت لثناء ا
 العليا ؟

 ( H25≠3إذا كانت ال ورة/ال ورات ق  انتهت لم ما ةالت مستمرة )

H26. .  ال راسةية التةس لنهيتهةا ي فهةل يمكنةع لن ت ة   إذا كانةت هةذه التجربةة/التجارب فةس الخةارج قة  وقعةت لو لخذنا فس االعتبار اآلن فقط الة ورات

 لدراسات الفنيةأالمهنية أو الفنية للمدرسة الثانوية العليا ؟لثناء ا

 (H25=3إذا كانت هناع  ورات انتهت ولخر  لم تنته )

 

 1       نعم|_|         
   

 2    نعم ي كلها|_|         
   

      3  نعم ي فقط بعضها |_| 
  )4 ال ي فس  ورات  راسية لخر  )الم رسة اإلع ا ية ي الثانوية العامة ي معه  معلمس المر لة االبت ائية ي التأهيل المهنس بع  ال بلوم |_| 
 997            ال يعرف |_| 

 

H27. . كم استمرت م ة تجربتع فس الخارج ؟ 

 (H24=1هل كانت لع تجربة وا  ة فقط فس الخارج ) 

 

H27. . من بين هذه التجارب ي لو نظرنا فقط للتجربة األطول ي كم استمرت م ة التجربة فس الخارج ؟ 

تةس تنظمهةا المقاطعةة إذا كان له لكثر من تجربةة فةس الخةارج لثنةاء نفةس الة ورة إال لنةه لةم تقةع لي تجربةة منهةا لثنةاء الة ورات الفنية/المهنيةة لو الفنيةة لو ال 

ان لةه لكثةر مةن تجربةة فةس للمستو  األول ي لو كان له لكثر من تجربة فس الخارج لثناء  ورات مختلفةة وماةالةت جميعهةا مسةتمرة  تةى يومنةا هةذا ي لو كة

ت الفنية/المهنيةة الخارج لثناء ال ورات المختلفة وانتهت جميعها لو لن بعضها ق  انتهى والبعأ اآلخر ما ةال مستمرا ولكن لم تقع لي تجربةة لثنةاء الة ورا

 H25=1,3و H24=3( لو )H25=2و H24=3( لو )H24=2لو الفنيةةةةةة لو  ورات التأهيةةةةةل المهنةةةةةس التةةةةةس تنظمهةةةةةا المقاطعةةةةةة للمسةةةةةتو  األول ))

 ((H26=4و

 

H27. . ن فةس  ورات لخةر  م رسةية لو لو لخذنا فس االعتبار التجارب األخر  ي التس لم تقع لثناء ال راسات الفنية/المهنية للم رسة الثانويةة العليةا ولكة

 مهنس بع  ال بلوم ؛ هل يمكنع لن تذكر لس م ة لطول تجربة قمت بها فس الخارج ؟تأهيل 

جةارب ولكةن إذا كان له لكثر من تجربة فس الخارج لثناء  ورات مختلفة وانتهت جميعها لو لن بعضها ق  انتهى والبعأ اآلخر ما ةال مستمرا ولبعأ الت

 H25=1,3و H24=3لةةةم تقةةةع جميعهةةةا لثنةةةاء الةةة ورات الفنية/المهنيةةةة لو الفنيةةةة لو  ورات التأهيةةةل المهنةةةس التةةةس تنظمهةةةا المقاطعةةةة للمسةةةتو  األول )

 (H26=3و

 

  1  لشهر      3من لسبوعين إلى لقل من |_| 
  2  لشهر        6لشهر إلى   3من|_| 
  3  لشهر إلى سنة  6من لكثر من|_| 
                        4  لكثر من سنة|_| 
 997                        ال يعرف|_| 
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) اقرأ : Script H28) 

التةس قة  تكةون قمةت بهةا  كل األنشيطة التعليميية األخير فس االعتبار  فلنأخذ( : HATLESIN<>900دراسي )اقرأ على الحاصلين على مؤهل 

ي فس الخارج ي على سبيل المثال  ورات التأهيل المهنس ي الن وات ي المؤتمرات ي خ مة التطوع ي تبا ل الضيافة )خارج المناهج ال راسةية( 

 إلى آخره .

 

علةى سةبيل المثةال  ورات التأهيةل  األنشيطة التعليمييةخةذ فةس االعتبةار  ( : HATLESIN=900مؤهل دراسيي ) اقرأ على غير الحاصلين على

 المهنس ي الن وات ي المؤتمرات ي خ مة التطوع ي تبا ل الضيافة ي إلى آخره .

H28. هل ذهبت للخارج من لجل ل   هذه التجارب التعليمية ؟ 

 

 1          نعم|_|           
 2                    ال |_| 
           997 ال يعرف |_| 

 

 

H29. كم استمرت م ة إقامتع هذه فس الخارج ؟ 

 

                          1  لقل من لسبوع |_| 
     2     من لسبوع  إلى لقل من لسبوعين |_| 
  3  لشهر           3من لسبوعين إلى |_| 
  4  لشهر 6لشهر إلى  3من لكثر من |_| 
  5  لشهر                       6لكثر من |_| 
 997                                   ال يعرف |_| 
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 قسم ط

 الحالة الشخصية الراهنة واإلقامة

 عام فأكثر 15لالشخاص من عمر 

 الحالة الشخصية الراهنة

 

 

 

:كيف تعتبر نفسكفي النهاية، في االسبوع من .... الي ....  .11  

و السائدة ) في حالة وجود الكثير من الحاالت(أالي الحالة الوحيدة طلب االشارة   :للمحاور  

                                           .1|_|                    تعمل 

  2|_|                                جديدة ال تعمل وتبحث عن وظيفة 

                                        .3|_|تبحث عن الوظيفة االولي 

                                                     .4|_|رب/ربة منزل 

                                                   .5|_|           طالب 

 6|_|عمل.                                                متقاعد عن ال 

                                             .7|_|غير قادر علي العمل 

 9|_| ________________________( فلتحددها) ىحالة اخر   

 

11bis  . و شيخوخة(؟هل تتلقي راتباً تقاعدياً  من العمل ) تقاعد أ 

(                    9و  6=1)ط  ىمتقاعدا عن العمل او في حالة اخراذا كنت   

11bis .  )هل تتلقي راتبا تقاعدياً من العمل   سواء كنت )تعمل / ال تعمل / رب منزل / غير قادر علي العمل

 و شيخوخة(؟) تقاعد أ

( 1 و2و  4و  7= 1اذا كنت تعمل ، ال تعمل ، رب منزل ، غير قادر علي العمل ) ط  

 1|_|                                                 نعم 

 2|_|                                                 ال 

 997|_|                                                 ال يعلم 

 

؟الراتب التقاعدي  كم كان عمرك عندما بدأت تأخذ  . 12  

 العمر                                         |_| 

 997                                  ال يعلم |_| 
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آخذا في االعتبار ايضا  . كم سنة دفعت اشتراكات الضمان االجتماعي قبل أن تحصل على الراتب التقاعدي 13

) مثل الجامعة، الخدمة العسكرية(مشتراةال الفترات   

 اتعدد السنو                                |_| 

  997                                  ال يعلم |_| 

 

 قبل سنة واحدة الحالة الشخصية

كنت:أنت  ( للبحث ( من )العام الماضي شهر البحث  في ). 15  

      1|_|                                          تعمل 

 2|_|.               جديدة ال تعمل وتبحث عن وظيفة 

 3|_|ولي.                        تبحث عن الوظيفة األ 

                              .4|_|      رب / ربة منزل 

            .5|_|                                    طالب 

                              .6|_|     متقاعد عن العمل 

  7|_|   مل.                          غير قادر علي الع 

                                  .9|_|    في حالة اخري 

:ؤدي ت كنت  . 16  

  1|_|                                            .                   كموظف  عمل 

                         .)2|_|عمل تعاون منسق وكان مستمر )بمشروع او بدون 

  3|_|                   .                                                   عابرعمل 

 :عمل حر مثل 

 4|_|                               عمال                                      رجل أ 

 5|_|                                                                        ةحر مهنة 

                                                               6|_|عامل لحسابه الخاص 

  7|_|                                                    أحد األفراد مساعد في شركة 

                      8|_|                                     شريك في جمعية تعاونية 

I 7 α هل وقعت علي عقد عمل لدى الغير؟. 

 (7=6)ط العائلة أحد أفراد اذا كنت معاونا بإحدى شركات 

1 7 β . و عقد عمل تعاون منسق ومستمر؟أهل وقعت علي عقد عمل مستقل 

  1|_|                                        .           كموظف  نعم، عقد عمل 

  2|_|                                        تعاون منسق ومستمرنعم ، عقد عمل 

 3|_|                                                                               ال 
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ال ف راتب لهم  دون دفع  أو أشخاص آخرين   سرةاذا كان يساعدك بعض افراد األهل كان لديك موظفين؟. 18

.بعين  االعتبارأخذهم يتم   

 1|_|                                         نعم 

 2|_|                                          ال 

(؟األجل هل كان العمل مؤقت ) عمل بوقت محدد( ، ام لم يكن لديه وقت انتهاء) عمل  غير محدد. 19  

                                      )1|_|                             مؤقت)بوقت محدد 

 2|_|                      ألجل )بدون تاريخ انتهاء(                        غير محدد ا 

  997|_|                          .                                                   يعلم  ال 

 

110 α . الشركة او الهيئة التي كنت تعمل بها) اذكر البضائع الرئيسية او الخدمات المقدمة( تعمل  ماذا كانت 

(  1=  7او ط 8=  6او ط 1=  6اذا كنت تعمل في عمل مستقل )ط  

 

110 β.ما هو النشاط الرئيسي التي كانت الشركة تقوم به وما هي البضائع الرئيسية والخدمات المقدمة؟ 

(  3و  2= 7او ط 8و  67و طأ 7و 6و 5و 4و 3و 2= 6)ط اذا كنت تعمل لحسابك الخاص  

 : المعلومات االساسية التي يتعين جمعها للترميز الصحيح:للمحاور

 نوع النشاط)انتاج ،زراعة، تجارة الجملة، الخ..( -۱

 و الخدمات التي يشملها هذا النشاط)صنابير، درجات نارية ،تنظيف ، الخ..(السلع أ -۲

 تصنع بها السلع )المعدن ، البالستيك ، الخ..(الخامات التي  -۳

 ال:تصنيع االثاث الخشبي للمنازل  أو لألماكن الخارجيةمث

اذا كانت الهيئة او الشركة لها أكثر من مقر، عليك جمع المعلومات عن الفرع الذي يعمل فيه من يوجه 

 له  المقابلة.

بد من تحديد ذلك )مثال:شركة تنظيف لديها   اذا كان مقر العمل مختلف عن الشركة التي يتبع لها ال 

 تنفيذ العطاء في المستشفى (

 

 

النشاط االقتصادي. ترميز  .111  

 

__________________________________________________________________________|_|_|_|_| 
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 قامة قبل عام واحداإل

 

؟بلدية (هل كنت تقيم في 1-السنة األولى للبحث ( من )شهر الدراسة ثناء .أ12 1  

  1|_|                                          نعم 

 2|_|                                             ال 

؟بلدية  ( هل كنت تقيم في 2-السنة الثانية( من )شهر الدراسة  ) . وبعد  113  

  1|_|                                          نعم 

                                             2|_|ال 

ين كنت تقيم؟.أ114  

 1|_|.                          في  بلدية  ايطالية أ اخرى 

                                .2|_|           في الخارج 

 

115I؟بلدية  . في أي  

 

 

جنبية؟أية دولة أفي   116  

 

 والدة األبوين مكان 

116 Eم في الخارج؟. هل ولد والدك في ايطاليا أ  

  1|_|                                     في ايطاليا 

  2|_|                                    في الخارج 

   997|_|                                       ال يعلم 

116 IA .؟محافظةية في أ  

 ___________________________________________________________ 

  997|_|                                  ال يعلم 
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116 A ية دولة اجنبية؟أ:في  

 _____________________________________________________________ 

   997.                               ال يعلم |_| 

116 G م في الخارج؟أ: هل ولدت والدتك في ايطاليا  

 1|_|                                           في ايطاليا 

  2|_|                                         في الخارج 

  997|_|                                             ال  يعلم 

116II ؟ية محافظةأ: في أ 

 _____________________________________________________________ 

  997|_|                                    ال يعلم 

 

116 I ؟أجنبية  في اي  دولة 

 ___________________________________________________________ 

   997|_|                                    ال يعلم 

 

 :. تاريخ إنتهاء المقابلة الشخصية117

                                                   التاريخ |_||_||_||_||_||_||_||_|           

 

نتهاء المقابلة الشخصية:إ: ميعاد  118  

 دقائق:                       ال                                   |_||_| ساعة  :         ال |_||_|                     
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 قسم ا

 معلومات  عن  العائلة

 للعضو األخير الذي يتم إستجوابه

 (0إقرأ )نص ا

سأسألك األن عن بعض المعلومات المتعلقة ببعض األشخاص الذي يحتمل أن يعيشوا بصورة معتادة في هذا المنزل و ال تربطهم 

. هذه المعلومات مهمة حتى المستأجرين  كبار السن و و الطلبة و العمال  خادمات  عالقة قرابة أو صداقة بالعائلة مثل الخدم و 

 في إيطاليا عن عائالتهم   مختلفة  نفهم كم عدد األشخاص الذين يعيشون لدى عائلة 

L00 كم عدد األشخاص الذين يعيشون في هذا المنزل و ال تربطهم عالقة قرابة أو صداقة بالعائلة؟ . 

               عدد األشخاص|_|_|_|  

                      9|9|8|ال يجيب| 

L0 6أشهر على األقل و  يرغبون في  البقاء لمدة  6. كم عدد األفراد الذين يعيشون في هذا المنزل منذ  

 أشهر على األقل؟

               عدد األشخاص|_|_|_|  

                      998           ال يجيب || 

L0A( _j ) هل تستطيع أن تخبرني بإسم هذا الشخص؟ . 

 (1= 0كان يعيش بالعائلة شخص آخر )ا اذا

L0A( _أj)   فلنتحدث األن عن )الشخص األول و الثاني و الثالث ...( الذي يعيش بهذا المنزل، ما

 أسمه؟

 (0ا<1شخص آخر )أكثر من اذا كان يعيش بالعائلة 

 

L0 B( _j)حدد  جنسه . 

 

 1|_|                                ذكر 

 2|_|                                نثىل 

 998|_|                            جيبي ال 

L0 C( _j)هل لديه الجنسية اإليطالية. 

 1|_|                             نعم 

 2|_|                               ال 

  997|_|                              يعلم ال 

 998|_|                             يجيب ال 
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L0 D( _j)أي من جنسيات الدول األجنبية  لديه؟. 

 لجنبية جنسية                            |_|_|_| 

 9|9|9|                       ليست ل يه جنسية| 

  9|9|7|                                       يعلم ال| 

 9|9|8|                                      يجيب ال| 

L0 E( _j)هل تعرف كم عمره؟ . 

               العمر |_|_|_| 

 998      ال يجيب |_| 

L0 F( _j)ما هو أعلى مؤهل دراسي حصل عليه؟ . 

فقط في حالة الضرورة إقرأ:اذا كنت ال  تعلم المؤهل الدراسي يمكنك أن تخبرني أي من المؤهالت التالية  

 عليه :تنطبق 

 1                             مؤهل ل يه ليس |_| 

 2                            اإلبت ائية الشها ة |_| 

 3                            اإلع ا ية الشها ة |_|  

 4                      الثانوية الم رسة  بلوم |_| 

  5        وريوس                درجة البكال |_| 

  997|_|                                        يعلم ال 

 998|_|                                       يجيب ال 

L0 G( _j) في األسبوع من ال.....إلى ............. هل  كنت. 

 1                                                                   تعمل |_| 

 2                                           عمل عن يب ر و  تعمل ال |_| 

  3                                                 عمل لول عن  يب ر |_|  

 4                                                      منةل ربة او رب |_| 

                            5                                         طالب |_|  

                     6                                       تركت العمل |_| 

              7                                    غير قادر على العمل |_| 

  9 __________________________)فلتحدده(في حال آخر |_| 

  997|_|                                                                   يعلم ال 

 998|_|                                                                  يجيب ال 
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L0 H( _j)منذ كم شهر تعيش بهذا المنزل؟. 

           عدد األشهر|_|_|_| 

  9|9|7|             ال يعلم| 

              9|9|8|ال يجيب| 

 (1ا )نص إقرأ

 3أو 1اذا كانت نتيجة اإلستفتاء تساوي 

أشهر وجها لوجه او عبر الهاتف. سنسألكم عن بعض المعلومات التي  3فإن عائلتكم سيتم إستجوابها من جديد خالل 

 تسمح لنا بإنهاء  المقابلة حتى نسهل التواصل المستقبلي

 2اذا كانت نتيجة اإلستفتاء تساوي 

أشهر وجها لوجه او عبر الهاتف. سنسألكم عن بعض المعلومات التي  9فإن عائلتكم سيتم  مقابلتها  من جديد خالل 

 تسمح لنا بإنهاء المقابلة حتى نسهل التواصل المستقبلي

 

 

L0I_(j).  ؟ ألي سبب من األسباب لنت تعيش/تعيشين فس هذا البيت 

 
 : وظيفة فس لألسرة لعمل
 100      السن كبار أل   مساع /مساع ة|_| 
 200      المعاقين أل   مساع /مساع ة|_| 
 300      لطفال جليس/جليسة|_| 
 400      منةلية منةلس/معاونة معاون|_| 
 500      آخره( إلى ي )سائق/بستانس آخر عامل|_| 
 
 600      مستأجر|_| 
 700      العمل صا ب المنةل/ صا ب|_| 
 996 _________________________________  )   ( آخر شسء|_| 
 997      يعرف ال|_| 
 998      يجيب ال|_| 

 

 

L1هل لديكم تليفون ثابت بالمنزل؟ . 

 1|_|                                 نعم 

 2|_|                         ال 

L2هل تستطيع ان تخبرني برقم الهاتف؟ . 

فقط في حالة الضرورة اقرأ: نحن بحاجة إلى هذه المعلومة ألنه سيتم إجراء المقابلة هاتفياً مع العائالت التي 

 تمتلك هاتفاً ثابتاً 

           1|_|يزود رقم الهاتف 

         2|_|ال يزود رقم الهاتف 

L3رقم هاتف المسكن الرئيسي؟ . 
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           هاتف  |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 الكود     رقم الهاتف                     

L3Aهل يوجد بالعائلة من يمتلك هاتف جوال؟ . 

 1|_|                                 نعم 

 2|_|                         ال 

L3Bهل يمكن اإلتصال بالعائلة في العمل؟. 

 1|_|                                 نعم 

 2|_|                         ال 

L4في حالة ما اذا إحتجت لإلتصال، هل يمكنك ان تعطيني على األقل رقم هاتف أحد أفراد عائلتك؟ . 

 1|_|                                 نعم 

 2|_|                         ال 

L5رقم هاتف آخر؟ . 

           تليفون  |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 الكود     رقم الهاتف                     

L6أي رقم هاتف هذا؟ . 

 1|_|                                            جوال 

  2|_|                         العمل مكان 

 

L7هل هو رقم هاتف...؟ . 

 1   العضو األول |_| 

 2   العضو الثانس |_| 

 3   العضو الثالر |_| 

 4   العضو الرابع |_| 

 5                   العضو الخامس |_| 

 6   العضو السا س |_| 

 7                                   العضو السابع |_| 

 8                                    العضو الثامن |_| 

 9                                   العضو التاسع |_| 

L8كنك أن تعطيني  أرقام هواتف أخرى متاحة لعائلتك؟ .هل يم 

 1|_|                                 نعم 

 2|_|                         ال 

 

L11في أي ساعة يمكننا ان نجد في منزلكم  أكبر عدد من أفراد األسرة من أجل  المقابلة القادمة؟ . 
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 )ممكن إختيار أكثر من إجابة(

 9.00-13.00                               1 |_| 

 13.00-15.00)2   )ساعة الغ اء |_| 

 15.00- 18.00                       3 |_| 

 18.00-21.00    )4   )ساعة العشاء |_| 

 21.00-22.00                                5 |_| 

 

Lأشهر القادمة؟ 9ر / أشه 3. هل تفكر عائلتك في تغير مكان  اإلقامة في غضون ال12ا 

 1|_|                                 نعم 

 2|_|                         ال 

L13هل سيتم تغير مكان السكن؟ . 

 1                  اخل نفس البل ية |_| 

 2                   فس  س آخر فس نفس  اللواء |_| 

 3   فس  س آخر من نفس  الم افظة |_| 

                  4   فس منطقة لخر |_| 

                         5                   بالخارج |_| 

 

L14حتى أستطيع معاودة اإلتصال بكم هل  يمكنكم  تزويدي  بالعنوان الجديد... ؟ . 

      1|_|      يزودني  بالعنوان الجديد 

         2|_|ال يزودني  بالعنوان الجديد 

  

L15أكتب عنوان السكن الجديد. 

 العنوان               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

   البري يالرمة  |_|_|_|_|_| 

   رقم الهاتف  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

L16هل إتصلت عائلتك بالرقم األخضر؟ . 

         1   نعم إتصلت به |_| 

   2   نعم  اولت و لم تنجح |_| 

           3    ليست ل يها النية |_| 

              4ال و ليست ل يها الرغبة لفعل ذلع |_| 

                     997                   ال يعلم |_| 

 (17)نص اإقرأ
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في إطار إجراءات مراقبة  Istatأخبرك ان ال ، أشكرك على اإلنتباه و الذوق و الحضور الذي قدمتهم. أود أنالمقابلة  انتهت 

و ذلك عبرزيارة أحد  المقابلة  بسير  تصل بكم في األيام المقبلة لتسال عن معلومات متعلقة ن، ربما المقابلة جودة التحقيق و إتمام 

 ليها أو بإرؤومس

 أخرى على حضوركم. إلى اللقاء. و أشكركم مرةسال خطاب او ربما عبر الهاتف. أرجوك ان تخبر أيضا أفراد العائلة. 

 

 

 

L17تاريخ إنتهاء  المقابلة مع العائلة . 

               التاريخ|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

 

Lموعد اإلنتهاء من  المقابلة18ا . 

  الدقيقة         |_|_|الساعة|_|_|  

 

L19فترة  المقابلة . 

       الدقائق  |_|_|_|  

 

L20رمز  المحاور.   

            الرمز |_|_|_|_|_|_| 


