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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/. 

                             

                                                                                                                                    

رد هذا االستبيان المترجم إلى اللغة العربية هو نسخة مبسطة مقارنة بمثيله المتووارر باللغواا اطيطاليوة واأللمانيوة واطنجلي يوة  حيو  يوو                                   

أسوئلة معينوة لاجابوة علوى أخورل  وذلوي لتيسوير عمول  ىتخطويرقط قائمة األسئلة وطرق اطجابة عليها وال يوذرر األسوئلة المحوريوة وال 

 لمسح أثناء إجراء المقابلة وجها لوجه مع األشخاص األجانب.القائم با

ومراعاة للخصوصية رإنه يتم االحتفوا  بسورية أجوبوة بعوئ أسوئلة االسوتبيان  واسوتخدامها رقوط لودواعخ إداريوة خاصوة بالمعود الووطنخ 

 توررة على الرابط :لاحصاء. قائمة التغييراا الموجودة بملف البياناا بعد نشر البيان الصحفخ الحقا  سترون م

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

http://www.istat.it/dati/microdati/
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 (SG) البطاقة العامة
 

 لجميع أفراد األسرة

 

SG1. تاريخ  المقابلة مع العائلة 

 

  التاريخ|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

SG2بدء المقابلة مع العائلة . 

 

  الدقيقة         |_|_|الساعة|_|_| 
 

SG3رم   المحاور . 

 

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

 (4)نص البطاقة العامة  اقرأ
بموجب  ISTAT  أرغب رخ أن أذرررم بأن المعلوماا المحصول عليها هخ محمية بموجب سرية اطحصاء التخ تضمنه أبدأ أرملقبل أن 
 القانون.

 
 اقرأ فقط عند الطلب:

 
 مراجع القوانين المتعلقة بحماية الخصوصية 

وتعديالته والترميالا  الالحقة  " لوائح متعلقة بن ام اطحصواء الووطنخ    322رقم  1989سبتمبر  6المرسوم التشريعخ بتاريخ  -
)وجوب ت ويد المعلوماا   7)التعامل مع المعلوماا الشخصية( و 6و المتعلق بإعادة تن يم  المرر  الوطنخ  لاحصاء"  المواد 

)برنوام   13) تعليمواا ألجول حمايوة سورية اطحصواء(  و 9حصواء(  و)سرية البياناا للقائمين على مراتب اط 8اطحصائية(  و
 اطحصاء  الوطنخ(؛

و تعديالتووه والترموويالا الالحقووة  "مجموعووة القوووانين المتعلقووة بحمايووة  196رقووم   2003يونيووو  30المرسوووم التشووريعخ بتوواريخ  -
 مل مع البياناا ألغرائ إحصائية وعلمية(؛)التعا 110 -104)التعريفاا(  والمواد من  4المواد  –البياناا  الشخصية" 

" قانون قواعد السلوي والتصرف الجيد رخ التعامل مع البياناا الشخصية ألغرائ إحصائية وللبح   العلمخ والتوخ يوتم تنفيوذها     -
يع بتواريخ مرسووم تشور -من القانون المتعلوق بحمايوة البيانواا الشخصوية  A 3ضمن إطار ن ام اطحصاء الوطنخ ) الملحق رقم 

 (.196رقم  2003يونيو  30
-  

SG4 سأسأل حضرترم قبلها عن بعئ المعلوماا المتعلقة بعائلترم. رم عدد األرراد الذين يعيشون بصورة منت مة رخ هذا المن ل بمن .
 ريهم  حضرترم؟ وباستثناء من يقومون ببعئ أعمال الخدمة المن لية أو المستأجرين؟

 
 |_|_|   رقط عند الطلب اقرأ  قم باطشارة إلى يوم األحد المشار إليه 
 

SG5بالسيدة " االسم واسم العائلة لمن هو على  رأس البطاقة  العامة \. سنبدأ بالسيد 

 

          1هل من يوجد على رأس البطاقة العامة هو ررد منها |_| 

                        2أم أنه  لم يعد ررد من أرراد العائلة اآلن |_| 
 

SG6 ."اآلن يمرننا التحد  عن "اسم و اسم عائلة ال وج أو ال وجة أو رريق من هو  يوجد على رأس البطاقة العامة 

 

    1           هل من يوجد على رأس البطاقة العامة هو ررد منها |_| 

 1      منها ررد هو العامة البطاقة رأس على يوجد من  هل  وج أو  رريق |_|   

 2             اآلن             العائلة بعد أرراد من رردا لم يعد   أنه أم |_|                        
 

SG7الرريق  )ال وج السابق أو الرريق السابق( لمن هو على رأس البطاقة العامة؟  \. هل من الممرن أن تخبرنخ باسم ال وج 
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SG7 . الرريق  )ال وج السابق أو الرريق السابق( لمن هو على رأس البطاقة العامة؟\هل من الممرن أن تخبرنخ باسم عائلة  ال وج 

                                                 

SG9 .الرقم التعريفخ لفرد العائلة  رقم 

 

                           |_|_|  
                  

SG10هل من الممرن أن تخبرنخ باسم ررد آخر رخ العائلة؟ . 

             ____________________________________________________    
 

.SG10A   لقب "اسم" هو ...؟ 

_______________________________________________________ 
 

SG11نوع  جنس ررد العائلة . 

 

 1|_|      ذرر 

  2|_|      أنثى  
 

SG12  . عالقة قرابة الفرد بالشخص المرجعخ لألسرة؟  

 

                                                                1                الشخص الممثل للعائلة|_| 

                                                        2                 وج الشخص الممثل للعائلة|_| 

 3                                     المرجعخص المرجعخ أو مرتبط مدنيا بالشخص الشخ مع متعايش|_| 

        )4                  والد ال وج أو الرريق ) وج الوالد أو رريق الوالد( )الحمى أو الحماة|_| 

                              5                    ابن ممثل العائلة من آخر  واج أو من آخر رريق|_| 

                               6ابن ممثل العائلة من ال وج أو الرريق  خالل   واج أو ررقة سابقة|_| 

                                                )7 وج ابن ممثل العائلة ) وجة االبن أو  وج االبنة|_|         

 8يق أو  وج ممثل العائلة(                                           رريق ابن ممثل العائلة )أو رر|_| 

                                           )9حفيد ممثل العائلة )أو حفيد  وج أو رريق ممثل العائلة|_| 

                       )10     ابن األخ أو األخا لممثل العائلة ) أو لرريق أو ل وج ممثل العائلة|_| 

                                                                           11أخ  أو أخا ممثل العائلة|_| 

                                                          12أخ  أو أخا رريق أو  وج ممثل العائلة|_| 

  13 وج ممثل العائلة(                             رريق أخ  أو أخا ممثل العائلة ) أو رريق أو|_|  

           14                                   وج األخا أو  وجة األخ|_|  

                              )15رريق أخ  أو أخا ممثل العائلة ) أو  وج أو رريق ممثل العائلة|_| 

 16ريق ممثل العائلة(                                      قريب آخر للمثل العائلة )أو ل وج أو ر|_| 

                                 17شخص آخر رريق لممثل العائلة وال تربطه صلة قرابة بالعائلة|_| 
 

SG13. مران الميالد 

 
 |_|1رخ إيطاليا                 
 |_|2رخ الخارج                

 

 SG14. محار ة الميالد 

 
                                _________________|_|_|_| 

 الوصف                                                               الرم                                   
 

SG14A بلدية الميالد . 

 
                                    __________________|_|_|_| 

 
 الوصف                                                               الرم                                   
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SG15الدولة األجنبية للميالد . 

 
                                  __________________  |_|_|_| 

 الوصف                                                               الرم                                  
 

SG16 .هل لديي الجنسية اطيطالية؟ 

 
 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 
 

SG16Aهل لديي الجنسية اطيطالية منذ الوالدة ؟ . 

 
 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 

 

SG17 .ما هخ جنسية الدولة األجنبية التخ تحملها؟ 

 
 بلد خارجخ                   |_|_|_| 
 9|9|9|         ال يحمل جنسية| 

 

 SG18Bرخ أي عام حضرا للعيش بإيطاليا ألول مرة؟ . 

 

      عام                          |_|_|_| 

   9|9|7|                      ال يعلم|  | 
 

SG18D. هل تتذرر رخ أي شهر؟ 

 

         شهر              |_|_|_| 

     9|9|7|              ال يعلم|  | 
 

SG18E.  هل منذ تلي اللح ة وأنا تعيش بصورة دائمة رخ إيطاليا؟ ال تضع رخ عين االعتبار اطجا اا والرحالا خارج إيطاليا والتخ
 ال تتعدل العام. 

 
 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 

 

SG18F. منذ أي عام وأنا تعيش رخ إيطاليا وبدون أن تبتعد عنها لسنة أو أرثر 

 

 عام 

    9|9|7 |   ال يعلم|    
 

SG18G .هل تتذرر رخ أي شهر 

 

 الشهر 

    9|9|7 |   ال يعلم|    
 

SG19.  تاريخ الميالد 

 

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

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

   9|9|7|      ال يعلم           _|_|_||_|    عام الميالد|_| 
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SG20. هل تستطيع أن تخبرنخ رم تبلغ من العمر؟ 

 

 العمر  |_|_|_| 
 

SG21.  العمر بالسنين المرتملة رخ أخر يوم لألسبوع المشار إليه ؟ 

 

 العمر  |_|_|_| 
 

.SG22  الحالة المدنية 

 
 1          أع ب/ع باء|_| 
 2         مت وج/مت وجة سارن/سارنة مع ال وج/ال وجة|_| 
 3  مت وج/مت وجة غير سارن/سارنة مع ال وج/ال وجة منفصل/منفصلة رخ واقع األمر|_| 
 4          منفصل/منفصلة بشرل قانونخ|_|  
 5          مطلق/مطلقة|_|  
 6          أرمل/أرملة|_|  
 7          مدنيا مرتبط|_|  
 )8          رنا مرتبطا مدنيا )بسبب وراة شريي الحياة|_|  
 )9          رنا مرتبطا مدنيا )بسبب حل االرتباط|_|  
 

SG.23 . رخ أي سنة ت وجا؟ 

 (SG.22=2)  ال وج مع ويعيش مت وجا ران إن
 

SG.23 γ. رخ أي سنة ارتبطا مدنيا؟ 

 (SG.22=7) مدنيا" مرتبط "ران إن
 
 المدنخ ال واج/االرتباط سنة                      |_|_|_|_|   
 9|9|7|     تعرف ال|_| 
 9|9|8|     تجيب ال|_| 
 

SG23. رخ أي عام  ت وجا؟ 

 

 عام ال واج       |_|_|_|_| 

   9|9|7|        ال يعلم|_| 

  9|9|8|        ال يجيب|_| 
 

SG.23B أنا منفصل/منفصلة أو غير سارن/سارنة مع ال وج/ال وجة ألسباب خاصة بالعمل   أو بالدراسة   أو بالصحة   أو لسبب  هل
 آخر ) وجان متفرقان(؟

 
 100   ال وج/ال وجة مع سارن/سارنة غير أو منفصل/منفصلة|_| 
 200     بالعمل خاصة ألسباب|_| 
 300    بالدراسة خاصة ألسباب|_| 
 400    بالصحة خاصة ألسباب|_| 
 500    أخرل ألسباب|_| 
 998    يجيب ال|_| 
 

SG23A .الحالة االجتماعية قبل آخر  واج؟ 

 لمجري المقابلة: إذا رانا هناي أرثر من حالة  واج يتم اطشارة للحالة االجتماعية التخ تسبق آخر  واج
 

 1                 ع باء \أع ب|_| 

 5          مطلقة \مطلق|_| 

 6          أرملة  \أرمل|_| 
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SG24 . الفنية ما هو أعلى مؤهل دراسخ حصلا عليه ؟ بما ريها المؤهالا الممنوحة من معاهد التعليم والتأهيل الفنخ العالخ والمعاهد
 ( ؟IFTS, ITSالعليا )

 
 10                    بدون مؤهل|_|  
  20                  التعليم االبتدائخ / شهادة التقدير النهائيةشهادة إتمام|_| 
 دبلوم التعليم الثانوي للدرجة األولى"(  2007)المسماة منذ عام  شهادة إتمام التعليم اطعدادي" 

   |_|30           وليس بعدها( 1965أو شهادة التأهيل المهنخ )المتحصل عليها حتى عام 
 سنواا 3-2بعد  هنخ من المدرسة الثانوية العليا )للدرجة الثانية(دبلوم التأهيل الم 

  |_|40                           الذي ال يسمح بااللتحاق بالجامعة
 ( شهادة التعليم والتأهيل المهنخIFPدبلوم التعليم / )( بعد ثال  سنواا )عامل 

 |_|13           (2005عام ( )دوراا لمدة أربع سنواا()من IFPوالتأهيل المهنخ لفنخ )
  سنواا  5-4شهادة إتمام التعليم الثانوي/ شهادة إتمام التعليم الثانوي العالخ )للدرجة الثانية( بعد 

 |_|50                            الذي يسمح بااللتحاق بالجامعة
 ( شهادة تخصص رنخ عالخIFTS 2000( )من عام)                  14|_| 
 دبلوم رن( خ عالخITS 2013( )دورة لمدة عامين( )من عام)                15|_| 
     )دبلوم من أراديمياا )الفنون الجملية   القومية للفن المسرحخ   القومية للرقص 

  |_|60     المعهد العالخ الفنخ الصناعخ   رونسررتوار الموسيقى الحرومخ   معهد موسيقى معادل
  70  سنتين/ثال  سنواا   مدرسة مباشرة ألهداف خاصة   مدرسة موا ية للجامعةدبلوم جامعخ بعد|_|  
 )80                    شهادة جامعية مستول أول )ثال  سنواا|_|  
 )90                      شهادة تخصص جامعية / ماجستير )سنتان|_|  
  سنواا : شهادة جامعية حسب الن ام القديم 6-4شهادة جامعية  

 |_|10                   أو شهادة تخصص جامعية/ ماجستير رخ دورة واحدة
 
 

SG24A . إلى أي من هذه المؤهالا يمرني أن تشير؟ 

 

                                                                            )1دبلوم )الن ام القديم|_| 

  2|_|      دبلوم أراديمية للتأهيل الموسيقخ والفنخ ورن الرقص العالخ من الدرجة األولى 

    3|_|      دبلوم أراديمية للتأهيل الموسيقخ والفنخ ورن الرقص العالخ من الدرجة الثانية 

                                                                             997              ال يعلم|_| 
 

SG24B - ( هل حصلا على مؤهل دراسخ بعد الشهادة الجامعية أو بعد الدبلوم األراديمخ للتأهيل العالخ الفنخ والموسيقخAFAM ) 
 أو درتوراة ؟

 
      10ماجستير جامعخ مستول أول/ دبلوم إتقان أراديمخ أو ماجستير مستول أول/ دبلوم تخصص أراديمخ مستول أول|_|  
 20      ماجستير جامعخ مستول ثان/ دبلوم إتقان أراديمخ أو ماجستير مستول ثان/ دبلوم تخصص أراديمخ مستول ثان|_| 
 3                                                     دبلوم تخصص جامعخ|_|  
 ( درتوراة/دبلوم أراديمخ رخ البح  من التأهيل العالخ الفنخ والموسيقخAFAM)                4|_|  
 5                            ال شخء من هذا|_|  
 

SG25.  .هل يمرني أن تذرر ما هو المؤهل الدراسخ ؟ 

  SG24B <> 1و  SG24  =9  10أو ران  SG24B <> 5 و SG24  =8أو ران  SG24  =4  5  7  13  14  15إذا ران 
5 

 SG24B <> 5  و SG24A  =2أو ران   SG24B   > <1  5 و SG24A  =3= خالخ أو ران  SG24Bأو ران 
 

SG25. 25.عودة  الشهادة الجامعية األولى   هل يمرني أن تخبرنخ  ما هخ ؟ 

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

SG25. γ.-  يمرني أن تذرر ما هو ؟وبالعودة إلى الدبلوم األراديمخ هل 

 SG24B=5 و SG24A =2أو  SG24B =1  5   وSG24A  =3إذا ران 
 

  1                       الموضوع |_|_|_| 

  997                  ال يعرف |_|_|_| 
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SG26. هل تتذرر العام الذي  حصلا  ريه على الشهادة الدراسية؟ 

 

        السنة      |_|_|_|_| 

      9|9|7|      ال يعلم|_| 

    9|9|8|      ال يجيب|_| 
 

SG27. هل تتذرر العمر الذي  حصلا  ريه على الشهادة الدراسية؟ 

 

 العمر   |_|_|_| 
 

SG27Aهل تتذرر الشهر الذي حصلا  ريه على الشهادة الدراسية؟ . 

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

SG29 .التأريد على رل البياناا الشخصية 

 
   1       نعم|_| 
    2|_|       ال 
 
 (30البطاقة العامة  30)نص رقم اقرأ 

 سأسألي اآلن عن بعئ المعلوماا السترمال عالقاا القرابة داخل  عائلتي  
 

SG30.  )هل والد الشخص الموجه له األسئلة موجود بالعائلة؟ )إذا رانا اطجابة نعم  حدد بأي عضو يتعلق األمر 

 
 01    العضو األول|_| 
 02    العضو الثانخ|_| 
  03    العضو الثال|_| 
 04    العضو الرابع|_| 
 05    العضو الخامس|_| 
 06    العضو السادس|_| 
 07    العضو السابع|_| 
 08    العضو الثامن|_| 
 09    العضو التاسع|_| 
 10    العضو العاشر|_| 
 11    العضو الحادي عشر|_| 
 12    العضو الثانخ عشر|_| 
 13    العضو الثال  عشر|_| 
 14    العضو الرابع عشر|_| 
 15    العضو الخامس عشر|_| 
 16    غير موجود رخ األسرة|_| 
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SG31. )هل والدة الشخص الموجه له األسئلة موجودة بالعائلة؟ )إذا رانا اطجابة نعم حدد بأي عضو يتعلق األمر 

 
 01    العضو األول|_| 
 02    العضو الثانخ|_| 
  03    العضو الثال|_| 
 04    العضو الرابع|_| 
 05    العضو الخامس|_| 
 06    العضو السادس|_| 
 07    العضو السابع|_| 
 08    العضو الثامن|_| 
 09    العضو التاسع|_| 
 10    العضو العاشر|_| 
 11    العضو الحادي عشر|_| 
 12    العضو الثانخ عشر|_| 
 13    العضو الثال  عشر|_| 
 14    العضو الرابع عشر|_| 
 15    العضو الخامس عشر|_| 
 16    غير موجود رخ األسرة|_| 

 

SG.32.  شريي الحياة/المتعايش/المرتبط بي مدنيا؟موجود رخ األسرة هل 

 
 

SG.32.  "؟رخ األسرة من هو ال وج "اسم 

 
 01    العضو األول|_| 
 02    العضو الثانخ|_| 
  03    العضو الثال|_| 
 04    العضو الرابع|_| 
 05    العضو الخامس|_| 
 06    العضو السادس|_| 
 07    العضو السابع|_| 
 08    العضو الثامن|_| 
 09    العضو التاسع|_| 
 10    العضو العاشر|_| 
 11    العضو الحادي عشر|_| 
 12    العضو الثانخ عشر|_| 
 13    العضو الثال  عشر|_| 
 14    العضو الرابع عشر|_| 
 15    العضو الخامس عشر|_| 
 16    غير موجود رخ األسرة|_| 
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SG33. قم بتحديد الشخص الذي أجاب عن أسئلة المعلوماا المدنية  المتعلقة بالعائلة؟ 

 
 01    العضو األول|_| 
 02    العضو الثانخ|_| 
  03    العضو الثال|_| 
 04    العضو الرابع|_| 
 05    العضو الخامس|_| 
 06    العضو السادس|_| 
 07    العضو السابع|_| 
 08    العضو الثامن|_| 
 09    التاسع العضو|_| 
 10    العضو العاشر|_| 
 11    العضو الحادي عشر|_| 
 12    العضو الثانخ عشر|_| 
 13    العضو الثال  عشر|_| 
 14    العضو الرابع عشر|_| 
 15    العضو الخامس عشر|_| 
 

SG34تاريخ االنتهاء من ملئ البطاقة . 

 

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

SG35. وقا االنتهاء من ملئ البطاقة 

 

        الدقيقة                              |_|_|الساعة|_|_| 
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 Aقسم 
 من يجيب على األسئلة

 عاما أو أكثر 15األشخاص الذين يبلغون من العمر 

 

A1 تاريخ بدء المقابلة الفردية . 

 

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

A2 .توقيا بدء المقابلة الفردية 

 

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

A3 .من يجيب على هذه األسئلة 

 

          1          المعنخ بشؤون األسرة|_| 

   2|_|      أحد أرراد العائلة الذي يعيش مع العائلة 

            3|_|           قريب ال يعيش مع العائلة 

                 4|_|                              شخص آخر  
 

A3A  أذرر اسم واسم عائلة وعنوان ورقم تليفون ودرجة القرابة مع الشخص الذي تشير إليه المعلوماا. 

___________________________________________________________________________________ 

A4 . ررد العائلة الذي يجيب على األسئلةأذرر 

 
 01|_|    العضو األول 
 02|_|    العضو الثانخ 
  03|_|    العضو الثال 
 04|_|    العضو الرابع 
 05|_|    العضو الخامس 
 06|_|    العضو السادس 
 07|_|    العضو السابع 
 08|_|    العضو الثامن 
 09|_|    العضو التاسع 
 10|_|    العضو العاشر 
 11|_|    العضو الحادي عشر 
 12|_|    العضو الثانخ عشر 
 13|_|    العضو الثال  عشر 
 14|_|    العضو الرابع عشر 
 15|_|    العضو الخامس عشر 
 

A5 ال يجيب  بنفسه على األسئلة بشؤون األسرة. أذرر السبب الذي يجعل المعنخ 

 

   )1           غائب رخ رامل رترة جمع المعلوماا  )رخ رحلة أو بالمستشفى ...الخ|_|   

               2                من الصعب العثور عليه ال يتواجد أبدا بالمن ل|_|               

                                  3                                   مريئ|_|                         

     )4                لديه مشارل رخ الفهم )لهجة عامية  أو ثقارته محدودة|_|                       

              5                                 أجنبخ ال  يفهم اطيطالية|_|                         

                                       6             عدم الثقة والخوف|_|                        

 7                                                         ال يهتم بالمقابلة|_|                      

              )8           رخ هذه اللح ة متغيب )بالمدرسة أو بالعمل ... الخ|_|                   

         9مصاب بمرئ أو إعاقة دائمة ال تسمح بإجراء المقابلة معه مباشرة|_|                  

  996__________________                  )حدد(سبب آخر |_|                            
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    Bقسم 
 وضع العمل خالل أسبوع المقابلة

 عاما أو أرثر 15الذين يبلغون من العمر األشخاص 

 
 (1)النص ب اقرأ

( رلتضع رخ 2األسئلة القادمة تتعلق بأنشطة العمل التخ يتم إنجا ها رخ األسبوع من يوم االثنين وحتى األحد )أن ر أسبوع المقابلة بصفحة 
 االعتبار أي  عمل  خاص تقوم به أو لحساب آخرين سواء بعقد أو بدون.

 

B1 عملا لمدة ساعة واحدة على األقل رخ األسبوع من االثنين إلى األحد؟ لتضع رخ االعتبار العمل الذي قبضا راتباً  منه أو لم . هل
 تقبئ أو الذي لم يتم الدرع لي عنه بعد و لرني تقوم به بصورة معتادة بشررة أحد أرراد العائلة.

 : استبعد حضور دورة للحصول على الدرتوراة لو ران النشاط الوحيد خالل األسبوع المرجعخ. فقط في حالة الضرورة اقرأ
 

 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 
 3       دائمة غير قادر على العمل بصورة|_| 
 

2B.  دائما خالل األسبوع من االثنين لألحد هل هناي عمل لم تقم به نتيجة مثال لفترة محدودة من الرساد أو بسبب المرئ أو من أجل
 إجا ة أو بسبب الحصول على مساعدة من الصندوق الخاص بالعمال الذين تم تسريحهم ... الخ

لتضع رخ االعتبار العمل الذي قبضا راتباً منه أو لم تقبئ  أو الذي لم يتم الدرع لي عنه بعد و لرني تقوم به  اقرأ فقط في حالة الضرورة:
 بصورة معتادة بشررة أحد  أرراد أ العائلة.

 
 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 

 

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

 

  1     الصندوق الخاص بالعمال الذين تّم تسريحهم ) منت مة أو غير منت مة(الحصول على مساعدة من|_|   

 و رنية\تقلص حجم العمل بالشررة ألسباب اقتصادية أو             
                              |_|2             )باستثناء المساعدة المتحّصل عليها من الصندوق الخاص بالعمال الذين تّم تسريحهم

                                       4                                        خالراا رخ العمل|_|                                                         

                                           5                                            سوء الطقس|_|      

 6                         المرئ و مشارل صحية خاصة  و حواد  عمل|_|                                      

 7                                         اطجا اا|_|                         

  8                                       األعياد خالل|_|                                           

 )9|_|             توقيا العمل المرن و المتغير )على سبيل المثال الحصول على إجا ة مدروعة 

 10|_|                               العمل ج ء من الوقا بشرل رأسخ 

 18|_|                        الدراسة أو التأهيل الغير معترف به ضمن مواعيد العمل (إلى انتقل B4) 

 11|_|                             الدراسة أو التأهيل المعترف به ضمن مواعيد العمل ( انتقل لقسمC) 

 12|_|                                   الغياب اطجباري لدواعخ 

 13|_|                   عائلية( )إجا ة عاما عشر اثنخ الطفل بلوغ حتى اختياري غياب 

 14|_|                أسباب عائلية )باستثناء اطجا ة اطجبارية لمهام األمومة ورعاية الطفل 

  15                                        قلة أو ندرة|_| 

 994                                   القيام بعمل غير مستقر |_| 

 995  |_|     ) حارس شاطئ أو جامع للفارهة أو جرسون بالجبل أثناء الشتاء...الخالقيام بعمل موسمخ لدل الغير 

  996                       ______________ )قم بتحديدها(أسباب أخرل |_|            
 

B3bisخالل ذاي  األسبوع هل أبرما عقدا أو اتفاق شفهخ مع صاحب العمل؟ .  

 (995=3موسمخ لحساب الغير)بإذا رنا تقوم بأداء عمل 
 
 100  نعم|_| 
 انتقل إلى  |_|200  ال(B13  

 

B3bisβ خالل ذاي األسبوع هل تغيبا عن العمل أم لم يرن لديي أي الت ام بعمل؟ . 



12 
 

 (994.=3إذا رنا تقوم بعمل غير مستقر)ب
 
 100  لدي عمل لكن كنت متغيبا عنه|_| 
                                     200  لم يكن لدي عمل|_| 
 
 (B4)نص  اقرأ

اآلن سأطرح عليي بعئ األسئلة حول خصائص العمل الذي تغيبا عنه. إذا رنا تقوم بأرثر من عمل رلتأخذ رخ االعتبار العمل الرئيسخ  
 أي الذي تررس له عدد ساعاا أرثر.

إذا رنا تقوم بأرثر من عمل تررس لهم نفس عدد الساعاا رلتأخذ رخ االعتبار العمل األرثر أهمية )األرثر  فقط في حالة الضرورة اقرأ:
 دخالً أو األرثر استقرارا... الخ(

B4. :هل تمارس 

 

 1                   آخر عمل لدل شخص|_|   
 

 هل تقوم بعمل

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

  3|_|                 أداء عمل  غير مستمر                                          
 

   :عمل مستقل مثل 

 4|_|                     صاحب شررة       

 5|_|                       عمل حر                                      

                                                    6|_|عامل بمشروعه                             

  7|_|            مساعد رخ شررة أحد  أرراد  العائلة                         

 8|_|                شريي  رخ جمعية تعاونية                                                                    
             

B4A. α. هل أنا تعمل بعقد عمل لدل صاحب العمل؟. 

 7=  4لو اني مساعد بشررة أحد أرراد العائلة ب.
 

B4A. α. هل تم استخدامي بعقد عمل لدل صاحب العمل أو عقد تعاون منسق ومستمر؟ . 

 (7= 4إذا رنا شريي  رخ جمعية تعاونية ) ب.
 

                                                        1   نعم عقد عمل لدل الغير|_| 

   )2         نعم عقد عمل تعاون منسق ومستمر )محدد بوجود مشروع أم ال|_| 

                                                                           3|_|        ال                                          
 

B4bis  هل ينص عقد عمل التعاون المنسق و المستمر ) بوجود مشروع أم  ال( على أن يدرع صاحب العمل قيمة التأمين االجتماعخ .
 ؟ INPS)المؤسسة الوطنية للضمان االجتماعخ(هل يتم درع التأميناا عن هذا العمل رخ هيئة  INPSلدل هيئة 

 (2=  4إذا رنا معاون منسق و مستمر )ب. 
 

B4bisβ  هل ينص عقد أداء عمل أو خدمة بعينها على ضرورة درع  ضرائب االقتطاعاا  . هل يتم تطبيق درع ضريبة المبيعاا رخ .
 هذا العمل؟ 

 (3=  4إذا رنا من أصحاب  العمل  المؤقا )ب.
 
 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 

 

B6.  شهور من بدايتها و حتى نهايتها؟  3هل ستستمر رترة الغياب من العمل أقل أو أرثر من 

 

              1لغاية ثالثة أشهر|_| 

 2|_|         أرثر من ثالثة أشهر         
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B7. هل رترة الغياب سيتم درعها على األقل بصورة ج ئية؟ 

 

  1% أو أرثر              50نعم بنسبة|_|    

  2|_|              %  50نعم بنسبة تقل عن       

             3|_|               ال  لن يتم درعها 
 

B8. هل يتعلق األمر بإجا ة غير مدروعة األجر؟ 

 

                        1نعم|_| 

                          2|_|ال 

       997|_|              ال يعلم 

 998|_|                  ال يجيب 
 

B9. هل تتلقى أجر لروني مساعد رخ شررة أحد  أرراد العائلة؟ 

 
 (لقسم)انتقل  |_|100  نعم 
 انتقل إلى |_|200  ال(  ) 

 

B10. رخ األسبوع الذي يبدأ من االثنين إلى األحد هل  ران العقد ساريا أي هل ما  الا  مدة العقد ممتدة لما بعد االثنين؟ 

 
 ( لقسم)انتقل  |_|100  نعم 
 انتقل إلى  |_|200  ال(B12) 
 

B11.  هل نشاط عملي اآلن معلق مؤقتا )على سبيل المثال للتعرف على الجديد رخ العمل أو لتجديد أمارن العمل أو نتيجة لغلق العمل
 بصورة موسمية( أم هل  انتهى بصورة نهائية؟

 
                 انتقل إلى  |_|100  متوقف مؤقتا(B12) 
 انتقل إلى  |_|200  انتهى(B12) 

 

B12. رخ األسبوع من "االثنين......... إلى األحد ........." هل رنا متغيبا ألن لديي عمال موسميا؟ 

 
 انتقل إلى  |_|1  نعم(B13a) 
 انتقل إلى  |_|2  ال(B14) 

 
 

B13a. خالل رترة التوقف الموسمية  هل تستمر رخ ممارسة نشاط متعلق بعملي؟ 

 
 انتقل إلى  |_|1  نعم(B14) 
 انتقل إلى  |_|2  ال(B14) 

 
 

B13b. خالل رترة التوقف الموسمية  هل تستمر رخ ممارسة نشاط ضروري لعملي؟ 

 
 ضع |_|1  نعم(B2=2, E1=1   وانتقل إلىE2β) 
 ضع |_|2  ال(B2=2, E1=1   وانتقل إلىE2β) 

 
 

B14. رترة الغياب عن العمل هذه هل ستستمر أقل من ثالثة أشهر أو أرثر  منذ أن بدأا إلى أن تنتهخ؟ 

 
 إذا كان |_|1        أشهر ثالثة حتى(B10=1  أو كانB11=1   انتقل لقسمC؛ وإال ضع E1=1   وانتقل إلىE2β) 
 إذا كان |_|1    أشهر ثالثة من أرثر(B10=1  أو كانB11=1   انتقل لقسمC؛ وإال ضع E1=1   وانتقل إلىE2β) 
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 Cقسم 
 نشاط العمل الرئيسي

 للعاملين 

 (.1أقرأ لمن أراد رخ األسبوع المشار إليه بأنه لم يعمل لساعة واحدة وأنهم غير مدرجين ضمن المستفيدين من قرئ هيئة اطعانة )نص ج
العمل الذي تغيبا عنه. إذا رنا تقوم بأرثر من عمل رلتأخذ رخ االعتبار العمل الرئيسخ أي  اآلن سأطرح عليي بعئ األسئلة عن خصائص

 الذي تررس له عدد ساعاا أرثر.
إذا رنا تقوم بأرثر من عمل تررس لهم نفس عدد الساعاا رلتأخذ رخ االعتبار األرثر أهمية )األرثر ربحا أو  فقط في حالة الضرورة اقرأ:

 . الخ(األرثر استقرارا..
 (C1)نص  اقرأ لمن أفاد  في األسبوع المشار إليه بأنهم مدرجين ضمن قرض هيئة اإلعانة

 اآلن سأطرح عليي أسئلة متعلقة بالعمل الذي من اجله تم إدراجي ضمن قرئ هيئة اطعانة
 

 الوضع في المهنة
 

C1:هل تقوم . 

 

 1                   آخر بعمل لدل شخص|_|   
 

 هل تقوم بعمل

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

 3|_|                  أداء عمل  غير مستمر                                          
 

   :عمل مستقل مثل 

 4|_|                     صاحب شررة       

 5|_|                       عمل حر                                      

                                           6|_|          عامل بمشروعه                         

  7|_|            مساعد رخ شررة أحد  أرراد  العائلة                         

 8|_|                شريي  رخ جمعية تعاونية                                                                    
             

C1A. α  .هل أنا تعمل بعقد عمل لدل صاحب العمل؟ 

 7=  4لو اني مساعد بشررة أحد  أرراد العائلة ب.
 

C1A. β. هل تعمل بعقد عمل لدل صاحب العمل أو عقد تعاون منسق ومستمر؟ . 

 (7= 4جمعية تعاونية ) ب.إذا رنا شريي  رخ 
 

                                             1              نعم عقد عمل لدل الغير|_| 

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

                                                                  3             ال|_|                   
 

C1bis..  ينص عقد عمل التعاون المنسق و المستمر )محدد المدة أوال( على أن يدرع صاحب العمل قيمة التأمين االجتماعخ لدل هيئة .
INPS  المؤسسة الوطنية للضمان االجتماعخ( هل يتم درع التأميناا عن هذا العمل رخ هيئة(INPS ؟ 

 (2=  4مستمر )ب. إذا رنا معاون منسق و 
 

C1bis..  ينص عقد أداء عمل أو خدمة بعينها على ضرورة درع  ضرائب االقتطاعاا . هل يتم تطبيق درع  ضرائب االقتطاعاا رخ .
 هذا العمل؟ 

 (3=  4إذا رنا من أصحاب المهنة المؤقتة )ب.
 
 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 
 

C1B هل العقد ينتهخ بانتهاء تنفيذ المشروع. بمعنى أن يتعلق العمل بمدة المشروع؟ . 

 
 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 
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C1Dهل مالي الشررة العائلية هو أحد أرراد العائلة الذي يعيش بالعائلة؟ . 

 
 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 
 

C4 آخرين  يساعدوني و ال تدرع لهم ال تضعهم رخ االعتبار. هل لديي عاملين؟ إذا ران أحد أرراد العائلة أو أشخاص 

 
 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 
 

C5هل تعمل مع شررة أو عميل واحد رقط أم تعمل مع أرثر من شررة و عميل؟. 

 

                     1مع شررة واحدة أو عميل واحد|_| 

                         2|_|مع أرثر من شررة أو عميل 

                                                 997|_|ال يعلم 
 

C6. αهل تقرر أين تعمل أم أن األمر مرهون بالشررة و/أو العميل؟ . 

 (2.أ= 1أو ج 3و   2=  1إذا رنا معاون منسق و مستمر أو تقوم بعمل محدد غير دائم )رإن ج
 

C6. β عادة ما تعمل بمرتبي أم لدل صاحب العمل و/أو العميل . 

 (6و 5=  1إذا رنا صاحب مهنة حرة أو لديي عمل مستقل )ج
 

  1                      تقرر أين تعمل أو تعمل بمرتبي|_|  

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

                                          997|_|            ال يعلم  
 

C7. α هل تتحرم رخ مواعيد العمل أم أن األمر مرهون باحترام مواعيد الشررة و/أو العميل الذي تعمل  لهم؟ . 

 (2.أ= 1أو ج 3و   2=  1إذا رنا معاون منسق و مستمر أو تقوم بعمل محدد غير دائم )رإن ج
 

C7. β باستثناء مواعيد العمل التخ  يفرضها القانون والتعليماا  هل تقرر بصورة ذاتية مواعيد عملي؟ . 

 (6و  5= 1إذا رنا صاحب مهنة حرة أو لديي عمل مستقل )ج
 
 100  مستقل بشرل تقرر مواعيد العمل|_|  
 200  ال تقرر مواعيد العمل|_|  

 997  يعرف ال|_|  
 

 (C10اطرح السؤال وإال انتقل إلى  [WAVE_QUARTINA=1]إذا كان 

C7bisهل تقرر بشكل مستقل األجور و/أو األسعار و/أو األتعاب المستحقة للعمل الذي تمارسه؟ . 

أو ران من أصحاب المهن الحرة أو  (C1A=2أو  C1=2,3إذا ران من المعاونين المنسقين والدائمين أو المؤدين ألعمال طارئة )
 (.C4=2و C1=5,6العمال المستقلين بدون مو فين )

 
 100  نعم|_| ( انتقل إلىC10) 
 انتقل إلى  |_|200  ال(C7ter) 
 فقط في حالة  |_|997  يعرف ال(proxy انتقل إلى ،C10) 
 

C7terمن الذي يحدد األجور و/أو األسعار و/أو األتعاب المستحقة للعمل؟ . 

 
 انتقل إلى  |_|1           ال بون/المتعهد مع  عليها االتفاق يتم األجور(C10) 
 انتقل إلى  |_|2           ال بون/المتعهد بمعررة محددة األجور(C10) 
 انتقل إلى  |_|3           بالقانون محددة األجور(C10) 
 انتقل إلى  |_|4     بعملخ للقيام معها أتعامل أخرل آخر/شررة طرف من محددة األجور(C10) 
 انتقل إلى  |_|5        __________________________ (حدد) آخر أمر(C10) 
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C8. هل عالقة العمل ين مها عقد أو اتفاق شفهخ بيني وبين صاحب العمل؟ 

 

 1             عقد عمل|_|  

 2|_|         اتفاق شفهخ 

     997|_|                      ال يعلم 

       978|_|               ال يجيب 
 

C9 .:هل عملي هو 

 

         1                                     مدير|_| 

                        2|_|          منصب قيادي 

                                 3|_|         مو ف 

                               4|_|         عامل 

                         5|_|               متدرب 

 6|_|      عامل يعمل من من له لحساب شررة  
 

 .C10( اطرح السؤال وإال انتقل إلى 35>=و  SG.21>15 و  C8 =1,997 و  C9=5سنة ) 35-15إذا كان متدربا بعقد 
C9Dهل لديك عقد عمل كمتدرب؟ . 

 
 1     نعم|_|  
 2    ال|_| 
 فقط في حالة  |_|997 يعرف ال(proxy) 
 

 ، ال تطرح السؤال وانتقل لما يليه. C10 = 1(، ضعC4=1إذا كان لديه موظفون )

C10. هل تقوم بتنسيق العمل الذي يقوم به أشخاص آخرين؟ 

 

              1نعم|_| 

               2|_|ال 

          997|_|ال يعلم 

 المهنة

 

C11 .مهنتي وريما تتعلق؟ هل تستطيع أن تخبرنخ باسم 

 إذا رنا تمارس أرثر من مهنة  رلتضع رخ عين االعتبار تلي المتعلقة بالعمل الذي تحدثنا عنه حتى اآلن؟ فقط في حالة الضرورة اقرأ:
 

 
 

C12 رم  المهنة 

|_|_|_|_|_______________________________________________________________ 
 
 
 

 النشاط االقتصادي
 

C14 .هل الشررة أو المؤسسة التخ تعمل بها لها أرثر من مقر )أو مصانع(؟ 

 

                   1مقر واحد|_| 

               2|_|أرثر من مقر 

                      997|_|ال يعلم 
 
 
 
 
 



17 
 

( انتقل C1bis=1)( أو C8=1 و  C1=1بعقد )استبعد معاوني األسرة واألعضاء في الشركات التعاونية( والمعاونين ) إذا كان موظفا
 .C15،وإال تظهر السؤال وانتقل إلى C14Aإلى 

C14a. α   هل أنا مو ف رخ القطاع العام أم رخ القطاع الخاص . 

 
 

C14a. β  .هل الهيئة التخ تعمل بها تنتمخ للقطاع العام أم الخاص؟ 

 
  1      عامقطاع|_|  
 انتقل إلى  |_|2    قطاع خاص(C15) 

 997 يعرف ال|_|  
 

( انتقل C1bis=1)( أو C8=1 و  C1=1بعقد )استبعد معاوني األسرة واألعضاء في الشركات التعاونية( والمعاونين ) إذا كان موظفا
 .C15،وإال تظهر السؤال وانتقل إلى C14Bإلى 

C14b  .ما هو اسم الهيئة أو المؤسسة الحكومية التي تعمل فيها؟ 

لمجري المقابلة: خذ رخ االعتبار الهيئة أو المؤسسة الحرومية التخ أبرم عقدا معها  أي التخ تصدر إيصال الراتب. إن لم ترن اطجابة 
 متواررة بين اطجاباا المذرورة  راذرر بأرضل تفصيل ممرن اسم الهيئة. 

 
 1                                                  مقاطعة|_| 

 2                                       يةوال|_| 
 3                           بلدية/مدينة ربرل/اتحاد بلدياا|_| 

  4                              طائفة جبلية/اتحاد جبلخ|_| 

  5                                     و ارة|_| 

   )6           الغررة التجارية )غررة التجارة والصناعة والحرف اليدوية وال راعة|_| 
  7                  مدرسة حرومية/معهد مترامل حرومخ/جامعة حرومية|_| 

    )هيئة الصحة المحلية )المقاطعة/الواليةASL/USL                  8|_| 
   9       ______________________)حدد اسم المستشفى بالتفصيل(مستشفى|_| 

  )10  أسلحة الشرطة والقواا المسلحة )بما ريها الدراع المدنخ والمطارئ والصليب األحمر|_| 

  ( مؤسساا التضامن االجتماعخInps - Inail )11               وغيرها|_| 
   12   _______________________________)حدد(هيئة حرومية أخرل|_| 
  فقط في حالة  |_|997                               يعرف ال(proxy) 
 

 
 

C15..)ماذا تقدم الشررة أو الهيئة التخ تعمل لديها؟) رلتحدد المنتجاا األساسية و/أو الخدماا المنتجة . 

( أما 1.977=14( و ج1.أ.=1جأو  8و  7=1أو ج 1=1إذا رنا عامل لدل شررة لها مقر واحد أو عامل لديها وال تعلم عدد مقراتها )ج
 (.2=7و ج 2=6و ج 1= 5( و ج2.أ=1أو ج 2=1إذا رنا عامل معاون و مستمر لدل شررة واحد وهخ نفس الشررة و أنا تحدد )ج

 

C15.. .و الخدماا( \ما هو نشاط الشررة أو الهيئة التخ تعمل لديها؟) رلتحدد المنتجاا األساسية أو 

 (.2=14( و ج1.أ.=1أو ج 8و  7=1أو ج 1=1مقر واحد أو رم عامل لديها و ال  يعلم  عدد مقراتها )جإذا رنا عامل لدل شررة لها 
 

C15..  . أو الخدماا الرئيسية التخ تقدمها؟\ما هو النشاط األساسخ التخ تقوم به الشررة أو الهيئة و ما هخ المنتجاا و 

 3=1ر الذي يعمل بشررة واحدة و لدل الشررة ذاتها و ال يقرر مواعيد العمل )جإذا رنا عامل مستقل باستثناء المعاون المنسق و المستم
 (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  4و 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 المقابلة: معلوماا ال غنى عنها ال بد من تجميعها طبقا  للرم   الصحيح لها:لمجري 
 نوع النشاط )إنتاج أو  راعة أو بيع بالجملة...الخ(  (1
 المنت  أو الخدمة القائمة من هذا النشاط )صنابير مياه أو درجاا بخارية أو مواد تن يف...الخ( (2
 )معدن أو بالستيي ... الخ(المادة الخامة التخ يصنع منها المنت  ذاته  (3

 مثال: صناعة األثا  من الخشب للمنا ل أو األمارن الخارجية
 إذا رانا الهيئة أو الشررة لها أرثر من مقر  عليي جمع المعلوماا عن الفرع الذي يعمل ريه من يوجه له المقابلة.

 مثال: شررة تن يف لديها منفذ العطاء رخ المستشفى(.إذا ران مقر العمل مختلف عن الشررة التخ يتبع لها ال بد من تحديد ذلي )
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C16. ترمي  النشاط االقتصادي 

 
_____________________________________________________________________|_|_|_|_|_| 

 
 

C18. رم عدد األشخاص  الذين يعملون  رخ موقع العمل؟ أحسب أيضا نفسي و رل العاملين على اختالف مهامهم و تصنيفهم 

 

  1                        أشخاص 10حتى |_| 

  2                       15إلى  11من |_|      

  3                               19إلى  16من |_| 

  4                                    49إلى  20من |_|  

  5                        249إلى  50من |_| 

  6                                   250أرثر من |_| 

  7                            10ال  يعلم و لرن حتى |_|  

  8                       10ال  يعلم  و لرن ارثر من |_|  
  

C19. هل يمرني أن تخبرنخ بالضبط عدد األشخاص؟ 

 

 عدد األشخاص                             _|_|_| 

 997                                            ال أعلم |_|_|_|  
 
 
 

 مدة العمل
 
 
 
 

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

 (1= 8تعمل لدل طرف آخر بعقد )ج إذا رنا
 

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

 (997و  2= 8إذا رنا تعمل لدل طرف آخر بدون عقد  )ج
 

                    1                              محدد األجل|_| 

 2|_|جل )أي بدون رترة انتهاء(                 غير محدد األ 
 

C21.α ما هخ الفترة اطجمالية ألشهر العمل رخ العقد الحالخ؟. 

 ( 2.أ. =1و ج 3و  2=1أو ج 1=8إذا رنا تعمل لدل الغير بعقد أو معاون منسق ومستمر أو تقوم بمهمة عمل مؤقتة )ج
 

C21..  . للعمل الحالخ محدد األجل؟ما هخ الفترة اطجمالية باألشهر 

 (2.977=8إذا رنا تعمل لدل الغير بدون عقد )ج
 

 أقل من شهر             |_|_|_| 

 عدد األشهر                        |_|_|_| 

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

                          997        ال يعلم |_|_|_| 
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 .C22( اطرح السؤال؛ وإال انتقل إلى C20=1 و C8=1إذا كان يعمل بعقد دائم أو لمدة )

C21a  .ما هو نوع العقد الخاص بي؟ 

 اقرأ اإلجابات
 
 1                                                      تدريب|_| 

 2                                         تأهيل أو تمرين|_| 
 )3  عقد لمدة )بما ريه المحدد المدة  والمؤقا أو مع ورالة تو يف  وباطنابة رخ المدارس  والفاوشر  الخ|_| 

  )4      شيي للبح  أو أي نوع آخر من الو ائف الجامعية )بما ريه الو ائف التخصصية  والتعليمية بعقد|_| 

  )5                                  باالتصال )بما ريه الموسمخ|_| 
  فقط في حالة  |_|997                                     يعرف ال(

proxy) 
 

 C22B(، اطرح السؤال، وإال انتقل إلى C20=1إذا كان يعمل لمدة )

C22.. ..بغئ الن ر عن نوع العقد لماذا تعمل عمال لمدة 

 

C22.β. . لماذا تعمل عمال لمدة؟االتفاق الذي بيني وبين صاحب العمل  بغئ الن ر عن نوع 

 (C8=2إذا ران بدون عقد )
 اقرأ اإلجابات

 
 )1                                   لرخ تتعلم العمل )تأهيل  وتدريب  وتمرين|_| 

 2                                       للقيام بفترة تجربة|_| 
 3                                      هو عمل موسمخ|_| 

  4                        طبيعة العمل عارضة  أو غير دائمة   أو مؤقتة|_| 

  5                                    طنجا  مشروع محدد|_| 

   6       رخ المدارس  ورخ الصحة  الخ(لشغل مران خال )بما العمل باطنابة لمدة قصيرة والعمل لمدة|_| 

  )7          ران العمل الوحيد المتاح )بما ريها العمل بدون عقد ومن يقول أنه ال يوجد سبب معين|_| 
  996            _____________________________ (حدد) آخر أمر|_|  
  997                                       يعرف ال|_|  
 

و   C8=1 سنة وموظف لمدة يعمل فترة تأهيل أو تدريب أو يعمل لكي يتعلم )إذا كان 35و 15إذا كان يعمل بعقد وعمره بين 
SG.21>15  ( و) 35>=وC21A=2( أو )C22=1 سنة وموظف بعقد محدد المدة 35و 15(، أو إذا كان يعمل بعقد وعمره بين 

 (، اطرح السؤال.C9 =1,5( و)C20=2,997( و)35>=و SG.21>15 و C8=1)أو ال يعرف(، باستثناء المديرين والمتدربين )
 .C24وانتقل إلى   C22B=1( ال تظهر السؤال، وضع C21A=1 أو C9D=1إذا كان يعمل بعقد متدرب )

 
 

C22Bهل لديي عقد متدرب؟ . 

 
 1     نعم|_|  
 2    ال|_| 
 فقط في حالة  |_|997 يعرف ال(proxy) 
 
. 

 .C25( اطرح السؤال، وإال انتقل إلى C21A=3,6( أو محدد المدة أو باالتصال )C20=2( ومحدد المدة )C8=1إذا كان يعمل بعقد )
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C24.  هل أنا عامل/عاملة رخ ورالة تو يف )عمل مؤقا سابقا(  بمعنى أنه هل  لديي عقد مع ورالة تو يف )عمل مؤقا سابقا(  بينما
 تعمل رخ شررة أخرل؟

 
 1     نعم|_|  
 2    ال|_| 

 997 يعرف ال|_|  
 

C24bis.هل يتم الدرع لي من قبل الشررة التخ تعمل بها أم من قبل ورالة ؟ 

 
  1     الشركةمن|_|  
 2    من وكالة|_| 

 997 يعرف ال|_|  
 

C24ter مثال رمحاسب أو إداري أو مسئول عن العمال  الخ( ورالة التو يف . هل تعمل رخ مقر( 

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

 

C25. هل قبلا العمل محدد األجل ألني ال ترغب رخ التقيد بعمل ثابا أم ألني لم تجد عمل غير محدد األجل؟ 

 
              1   ال  يرغب  في عمل غير محدد األجل|_|  
                   2      ال  يجد  عمل غير محدد األجل|_| 

 997 يعرف ال|_|  
 

 مواعيد العمل
 

C27...  بفترة عمل راملة أم  تعمل ج ء من الوقا؟هل لديي عقد 

 (1=8إذا رنا تعمل لدل الغير بعقد )ج
 

C27..  .تعمل  بفترة عمل راملة أم  تعمل ج ء من الوقا؟ 

و  8و  7= 1أو ج 6و  5و  4و  3و  2= 1(  أو عامل مستقل )ج2.998أو  2.997= 1بدون عقد  عمل )ج إذا رنا تعمل لدل الغير
 (3و  2.أ.=  1ج

 

                             1بدوام رامل|_| 

                        2|_|ج ء من الوقا 
 
 

C27B. من أي نوع من أنواع عمل بعئ الوقا هو؟ 

 
 أقل ساعاا عدد ولرن يوم رل تعمل أرقخ: الوقا بعئ  

 |_|100     العادية اليومية العمل ساعاا بعدد مقارنة 
 اليومية العمل ساعاا جميع تعمل رأسخ: الوقا بعئ  

 |_|200   السنة أو الشهر  أو األسبوع  أيام بعئ رخ رقط ولرن 
 300     والرأسخ األرقخ الوقا بعئ بين الجمع|_| 
 400     عرضخ أو متقطع بعئ الوقا|_| 
 997     تعرف ال|_| 
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C27D. :تعمل غالبا 

 
 100     األسبوع رخ أيام عدة|_| 
 200     الشهر رخ أسابيع عدة|_| 
 300     السنة رخ شهور عدة|_| 
  996 ________________________ )حدد(شخء آخر|_| 
 997     تعرف ال|_| 
 

C28. هل تعمل ج ء من الوقا ألني ال ترغب العمل بدوام رامل أم ألني ال تجد عمال  بدوام رامل أم ألسباب أخرل؟ 

 
  100     راملال أرغب في العمل  بدوام|_| 

 200   رارخ بشرل عمل يوجد ال رامل/ بدوام عمال أجد ال|_| 
 300     أخرل أسباب|_| 
 997     تعرف ال|_| 
 

C29ABألي سبب من األسباب التالية تعمل ج ء من الوقا؟ . 

 
 
 100     مهنية أدرس وأتابع دورات تأهيل|_| 
 200     شخصية المرض و أسباب صحية|_| 
 300  لرعاية األبناء و/أو األطفال و/أو أشخاص آخرين عاجزين|_| 
 40  آخرين أسباب عائلية أخرى )باستثناء رعاية األبناء أو أشخاص|_| 
 500     أقوم بعمل ثان|_| 
 600     للحصول على وقت فراغ أكثر|_| 
 انتقل |_|7          صاحب العمل قلل المواعيد/طلب هذا العقد(  إلىC31) 
 انتقل |_|8          هو متقاعد ويقوم بعدة أنشطة(  إلىC31) 
  996 ______________________ )حدد(أسباب أخرل|_| 

 

C29B .(تعمل ج ء من الوقا)  ألن الخدماا العامة و/أو الخاصة بالمنطقة التخ تعيش بها والتخ تثق ريها لرعاية األطفال أو األشخاص
 الذين يحتاجون للمساعدة غير موجودة أو غير مناسبة أو مرلفة جدا؟ لتضع رخ االعتبار جليسة األطفال أو المساعدين المدروعين األجر.

 
 100                مناسبةغير \ودة نعم، الخدمات لرعاية األطفال غير موج|_| 
  200 مناسبة غير\نعم الخدمات لرعاية األشخاص كبار في السن أو مرضى أو معاقين غير موجودة|_| 
 300                  مالئمة نعم كال الخدمات غير موجود و غير|_| 
  ،400                  أخرل أعمل جزء من الوقت ألسبابال|_| 

 997                  تعرف ال|_| 
 

C31..باستثناء االنقطاع عن العمل لتناول الوجباا واالنتقال من مران العمل للمن ل  رم ساعة تعمل رخ األسبوع؟ . 

و  8و  7= 1أو ج 6و  5و  4و  3و  2= 1(  عامل مستقل )ج2.998أو  2.997= 1بدون عقد عمل )ج إذا رنا تعمل لدل الغير
 (3و 2.أ.= 1ج

 ضع رخ االعتبار رقط العمل الذي تحدثنا عنه حتى اآلن. حالة الضرورة فقط اقرأ:في 
 
 

C31..  . باستثناء االنقطاع عن العمل لتناول الوجباا واالنتقال من مران العمل للمن ل  رم ساعة تعمل رخ األسبوع؟ أرجوي أخبرنخ
 بعدد الساعاا الفعلية للعمل و ليسا المنصوص عليها بالعقد.

 (1≠3و ب1= 8إذا رنا تعمل لدل الغير بعقد أو مدرج ضمن قرئ هيئة اطعانة )ج
 ضع رخ االعتبار رقط العمل الذي تحدثنا عنه حتى اآلن في حالة الضرورة فقط اقرأ:

 

C31.. على رم ساعة عمل رخ األسبوع  ينص العقد؟ . 

 (1=3إذا رنا تعمل لدل الغير بعقد أو مدرج ضمن قرئ هيئة اطعانة )ب
 

                   عدد الساعاا                |_|_|_| 

 900                        مواعيد عمل متغيرة |_|_|_| 

     997                                        ال يعلم |_|_|_| 
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C31A.  ما هو الوجباا واالنتقال من مران العمل للمن لباستثناء االنقطاع عن العمل لتناول أسابيع األخيرة  4إذا وضعنا رخ االعتبار   
 معدل الساعاا التخ تعمل بها رخ   األسبوع؟

 اقرأ رقط رخ حالة الضرورة : ضع رخ االعتبار رقط العمل الذي تحدثنا عنه حتى اآلن.
 

                 عدد الساعاا|_|_|_| 

                         997|_|_|_|ال يعلم  
 

C31B. .  رم يوم تعمل باألسبوع رخ العادة؟ 

 (1≠3و ب blank ≠1إذا رنا تعمل و غير مدرج  رخ قائمة المنتفعين بالمساعدة المقدمة من صندوق العمال الذين تّم تسريحهم )ج
 ضع رخ االعتبار رقط العمل الذي تحدثنا عنه حتى اآلن. اقرأ فقط في حالة الضرورة :

 

C31B. .     رخ األسبوع  ينص العقد؟على رم يوم عمل 

 (1=3إذا رنا تعمل و مدرج رخ قائمة المنتفعين بالمساعدة المقدمة من صندوق العمال الذين تّم تسريحهم )ب
 

 عدد األيام                                            |_|_|_| 

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

                                    997              ال يعلم |_|_|_| 
 

 (32) نص  اقرأ
 األسئلة القادمة تتعلق بساعاا العمل األسبوعية ابتداء من يوم االثنين وحتى يوم األحد مع رخ اعتبار أيام إجا اا األعياد و اطجا اا

 المرضية و الغير اعتيادية ...الخ
  

C32..   خالل األسبوع من االثنين لألحد عملا ساعاا أقل أم أرثر عن المعتاد ؟هل 

 (997و  900=  31إذا لم تصرح بساعاا العمل المعتادة رإن )ج 
 

C32.β  بالتخ تعملها  رالمعتاد؟ |_|_|هل خالل األسبوع من االثنين لألحد عملا ساعاا أقل أم أرثر عن المعتاد مقارنة 

 (997أو  900  ≠31العمل المعتادة رإن )ج إذا لم تصرح بساعاا 
 

                                           1أقل من المعتاد|_| 

                                          2|_|أرثر من المعتاد 

                                                   3|_|رالمعتاد 

                         997|_|                        ال يعلم 
 

C33..  .:هل عملا ساعاا عمل أرثر من المعتاد ألني قما بـ 

 (1.أ.=1أو ج 8و  7=1أو ج 1=1إذا رنا تعمل لدل الغير )ج
 
 
 
 
 
 
 

C33..  ما هو السبب األساسخ الذي عملا من أجله عدد ساعاا أرثر؟ 

 (3و  2.=2أو ج 8و  7=1جأو  6و  و  4و  3و  2=1إذا رنا عامل مستقل )ج
 

 1  |_|                            مواعيد عمل متغيرة و مرنة 

                                         2|_|عمل غير عادي مدروع و/أو غير مدروع 

                                                                   4|_|أعباء  عمل ربيرة 

  996|_|_______________                             (فلتحددها)أسباب أخرل 
 

C34ما هو السبب األساسخ الذي عملا من أجله لعدد ساعاا أقل؟ . 
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 )1   الحصول على مساعدة من الصندوق الخاص بالعمال الذين تّم تسريحهم ) منت مة أو غير منت مة|_|   

  و رنية\ألسباب اقتصادية أوتقلص حجم العمل بالشررة            
                          |_|2           )باستثناء المساعدة المتحّصل عليها من الصندوق الخاص بالعمال الذين تّم تسريحهم

                                       4                                       خالراا رخ العمل|_|                                                         

                                           5                                          سوء الطقس|_|      

 6                       المرئ و مشارل صحية خاصة  وحواد  عمل|_|                                      

 7                                       اطجا اا|_|                         

  8                                     األعياد خالل|_|                                           

 )9|_|           توقيا العمل المرن والمتغير )على سبيل المثال الحصول على إجا ة مدروعة 

 10|_|                             العمل ج ء من الوقا بشرل رأسخ 

 18|_|                    الدراسة أو التأهيل الغير معترف به ضمن مواعيد العمل 

 الدراسة أو التأهيل المعترف به ضمن مواعيد العمل                     
   

 12|_|                                 الغياب اطجباري لدواعخ 

 13|_|                 عائلية( )إجا ة عاما عشر اثنخ الطفل بلوغ حتى اختياري غياب 

 )14|_|     أسباب عائلية )باستثناء اطجا ة اطجبارية لمهام األمومة واطجا ة العائلية  بما ريها الرضاعة 

  15                                      قلة أو ندرة|_| 

 16                            بداية أو تغير العمل  خالل األسبوع|_| 

 17                                 أنهيا العمل رخ األسبوع|_| 

 994                                   القيام بعمل عارئ |_| 

 995  |_|  ل أثناء الشتاء...الخ( القيام بعمل موسمخ لدل الغير) حارس شاطئ أو جامع للفارهة أو جرسون بالجب 

  996                     ______________ )قم بتحديدها(أسباب أخرل |_|            
 

C35.  بالنسبة لساعاا العمل المنصوص عليها رخ العقد)أو رخ االتفاق الشفهخ( هل عملا رخ األسبوع ابتداء من االثنين لألحد ساعاا
 إضارية مدروعة و/أو غير مدروعة األجر؟ )ساعاا عمل إضارية غير قابلة  للتعويئ(

 
 1      نعم|_|  
 2    ال|_| 

 997 يعرف ال|_|  
 

C36 العمل المنصوص عليها رخ العقد)أو رخ االتفاق الشفهخ( رم ساعة إضارية عملتها وتم درع أو لم يتم درع أجرها؟. بالنسبة لساعاا 

 

                            عدد ساعاا العمل  اطضارية             |_|_|_|  

                                                                 997          ال يعلم |_|_|_|                  
 

C36Aرم هخ عدد الساعاا اطضارية التخ سيتم درع أجرها  لي؟ . 

 

                                        عدد ساعاا العمل اطضارية|_|_|_|  

                                                                997       ال يعلم |_|_|_|                  
 
 

C37رم عدد الساعاا التخ عملتها رخ األسبوع من االثنين ......... لألحد.........  بصورة إجمالية؟ . 

 

                                         عدد ساعاا العمل اطضارية|_|_|_|  

                                                                  997       ال يعلم |_|_|_|                  
 

C38 رخ األسبوع ابتداء من االثنين.........  لألحد.........   هل رنا ترغب رخ العمل عدد من الساعاا مختلف عما قما به؟ إذا رنا .
 مالخ عدد الساعااتعمل أرثر من عمل أذرر إج

 

 1                                        نعم  عدد ساعاا  أقل|_| 

 2|_|                                              نعم عدد ساعاا  أرثر 

                         )3|_|ال) رنا أود أن أعمل نفس عدد الساعاا 

                                                   997|_|              ال يعلم 
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C39 رخ األسبوع ابتداء من االثنين.........  لألحد.........  ما هو عدد الساعاا التخ رنا ترغب العمل بها؟ إذا رنا تعمل أرثر من .
 عمل أذرر إجمالخ عدد الساعاا

 

    لم  أرن أريد أن أعمل                                       |_| 

                                           عدد ساعاا           |_|_| 

                                                  997|_|          ال يعلم 
 

C39A رنا تود أن تعمل لعدد ساعاا أرثر ورم هخ ال يادة  المقابلة . رخ األسبوع ابتداء من االثنين.........  لألحد.........   بأي صورة

 رخ األجر؟

 

                                  1بإضارة عمل أخر جديد  لما لديي|_|   

                                                          2بتغير العمل|_| 

                                      3االستمرار رخ أداء نفس العمل|_|  

                                              4بأي من الطرق السابقة|_|                                                                                       
 

C40ثنين.........  لألحد.........  أو خالل األسبوعين التاليين  هل سترون جاه اً للعمل لعدد ساعاا أرثر؟. رخ األسبوع ابتداء من اال 

 

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

                                                                       2|_|        ال 

                                                                997|_|          ال يعلم 
 

C41؟ . لو رانا جاءا لي ررصة للعمل لعدد ساعاا أرثر  ألي سبب من األسباب لم ترن على االستعداد للعمل 

 

                                                              1|_|المرئ و مشارل صحية  شخصية                                      

                                                   2|_|الدراسة أو التأهيل الغير  من م رخ بيئة العمل 

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

 4|_|                                                                                األمومة و اطنجاب 

         ً7|_|                       لرعاية األطفال و/أو األبناء و/أة األشخاص الغير  مرتفيين ذاتيا 

                           ً5|_|أسباب عائلية أخرل )باستثناء رعاية األطفال وأشخاص آخرين ذاتيا                        

                                                                                6يجب اطبالغ المسبق|_| 

  996______________                                               بتحديدها( )قمسبب آخر |_| 

                                                                                                997ال يعلم |_| 

                                                                                              998ال يجيب |_|            
 
 

 
 
 

 العمل في أوقات عمل غير مريحة وفي نوبات عمل

 
 (42)النص ج اقرأ

 أسابيع من ............ إلى ............ 4خالل األسئلة التالية تتعلق بالعمل بتوقيتاا معينة  ورخ ا أيام العطل األسبوعية 
 

C42 (؟23حتى الساعة  20أسابيع من............ إلى ............  هل عملا بالليل ) من الساعة  4. رخ 

 

                               1                نعم مرتين أو أرثر  باألسبوع|_|   

                                  2              نعم أقل من مرتين باألسبوع|_| 

                                                           3               ال|_|  

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

 

                             1                نعم مرتين أو أرثر  باألسبوع|_|   

                                  2             نعم أقل من مرتين باألسبوع|_| 

                                                           3              ال|_|  

                                                                  997|_|    ال يعلم                                                                                       
 
 

C44 أسابيع من ............ إلى ............  هل عملا يوم السبا  بغئ الن ر عن توقيا العمل(؟ 4. رخ 

 

  ( 4نعم أرثر من مرتين أو أرثر  رخ                                  )1أسابيع|_|   

 ( 4نعم أقل من مرتين رخ                                         )2      أسابيع|_| 

                                                                              3     ال|_|  

 997|_|         علم                                                                    ال ي                                                                                       
 
 

C45 مستقلة عن توقيتاا العمل(؟أسابيع من ............  إلى ............  هل عملا يوم األحد ) بصورة  4. رخ 

 

  ( 4نعم أرثر من مرتين أو أرثر  رخ                                  )1أسابيع|_|   

 ( 4نعم أقل من مرتين رخ                                         )2      أسابيع|_| 

                                                                              3     ال|_|  

                                                                     997|_|         ال يعلم                                                                                                                                                                            
 
 

C46 . رخ نوعية العمل الذي تقوم به هل الشررة تعمل بن ام الوردياا هل يتناوب العاملين رخ أيام مختلفة من األسبوع أو مواعيد عمل
 معينة؟

 

 1                                          نعم|_|   

 2                                                ال|_| 

                                              997|_|         ال يعلم                                                                                       
                                                                                       

 

C47 أسابيع من ............ إلى ............   هل عملا وردياا عمل؟ 4. رخ 

 

 1                                          نعم|_|   

 2                                                ال|_| 

                                              997|_|         ال يعلم                                                                                       
 

C48..  . أسابيع من ............ إلى ............  باالتفاق  مع صاحب العمل هل أنج ا ساعاا عمل بالمن ل مدروعة و/أو يمرن   4رخ
 التعويئ عنها؟ 

 ساعاا العمل بالمن ل يمرن أن  ترون أثناء  ساعاا العمل أو رخ  ساعاا  أخرل.  اقرأ فقط إذا كان ضروريا :

 (9 6و ح 1أ=1و ج 1=1رج المن ل )جإذا رنا تعمل لدل الغير خا
 

C48.. . أسابيع من ............ إلى ............  هل صادف أن أنج ا العمل بالمن ل؟ 4رخ 

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

                                        1     نعم  مرتين أو أرثر  باألسبوع|_|   

                                                2نعم أقل من مرتين باألسبوع|_| 

                                                                              3ال|_|  

         997|_|                                                                ال يعلم                                                                                       
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C48A األطفال للمدرسة؟. لرخ تذهب من المن ل إلى العمل عادًة رم تستغرق من الوقا؟ ال تضع رخ االعتبار وقا توصيل 

 

                                 عدد الدقائق       |_|_|_|  

 900     وقا متغير تبعا لالتجاهاا المختلفة |_|_|_|   

                  997                    ال يعلم |_|_|_| 
 

C48B  ............ ما هو الوقا الذي استغرقته آخر يوم عملا ريه؟. رخ األسبوع ابتداء من االثنين ............  لألحد 

 

                                 عدد الدقائق       |_|_|_|  

                                       997ال يعلم |_|_|_| 
 
 

 مكان العمل
 

C50A الذي  تعمل ريه أرثر.. رخ أي بلدية تعمل؟ إذا لم يرن لديي مران محدد لعمل  لتضع رخ االعتبار المران 

 

                                                 1       رخ البلدية  التخ أقيم بها|_|   

                                                        2رخ  بلدية إيطالية أخرل|_|           

                                              3                        رخ الخارج|_|  
 

C51Aرخ أي  بلدية؟ . 

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

 

C52. رخ أي بلد أجنبخ؟ 

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

 

C53 مسرني من بلدية أخرل؟ \عليي تغيير محل إقامتي. لرخ تبدأ هذا العمل  هل وجب 

 

 1             نعم من  بلدية إيطالية أخرل|_|   

                                                                            3|_|نعم من الخارج 

                                                                                           4ال|_|   

                                                                  5|_|نعم ثم عاد لبلدية  إقامته 

                                                            997|_|                     ال يعلم            
           

C54Aرخ أي بلدية  رنا تقيم من قبل؟ . 

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

 

C54B  من أي بلد أجنبي؟ . 

 
 ___________________________________________________|_|_|_| 

 997                                                          يعرف ال|_| 



27 
 

 بداية نشاط العمل
 

C55..  .رخ أي عام بدأا العمل لدل صاحب العمل الحالخ  بصرف الن ر عن نوع العقد؟ 

 (C1A=1وC1=7,8 أو  C1=1رمو ف )إذا رنا تعمل لدل الغير 
 

C55..  .رخ أي عام بدأا هذا العمل؟ 

 (C1A=2,3و C1=7,8 أو   C1=2,3,4,5,6) إذا رنا عامل مستقل
 

                                              عام|_|_|_|_|      

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

C56 .هل تتذرر العمر الذي بدأا ريه العمل؟ 

 

 العمر      |_|_|_| 
 

C57هل تتذرر الشهر؟ . 

 

   شهر           |_|_|_| 

   997          ال يعلم |_|_|_| 
 

 ( اطرح السؤال.  C1A=1أو  C1=1 و  C20=2إذا كان موظفا بعقد عمل غير محدد المدة )

C57D. مع صاحب العمل الحالخ بدأا العمل رورا بعقد غير محدد المدة؟ 

 
 انتقل إلى  |_|1      نعم(C59) 
 2    ال|_| 
 فقط في حالة  |_|997 يعرف ال(proxy) 

 
 

 ( اطرح السؤال.  C8=1و  C1A=1أو  C1=1 و  C20=2إذا كان موظفا بعقد عمل غير محدد المدة )

C57E. هل تتذرر السنة التخ بدأا ريها العقد الحالخ الغير محدد المدة؟ 

 
 إن كانت سنة البحث  |_|_|_|_|   السنة(-  C57D)<3  انتقل إلىC57F ؛ 

 (C59وإال انتقل إلى       
 فقط في حالة  |9|9|7||_   يعرف ال(proxy انتقل إلى ،C57E) 

 

C57Fغير محدد المدة؟ . هل تتذرر العمر الذي بدأا ريه العمل بعقد 

 

 العمر      |_|_|_| ( إذا كانSG.21 –C57F<3   انتقل إلىC57G ؛ وإال انتقل إلىC59) 
 

C57Gهل تتذرر الشهر؟ . 

 
 انتقل إلى  |_|_|_|      شهر(C59) 
 انتقل إلى  |9|9|7|      يعرف ال(C59) 

 
 
 إ

C59خالل مرتب إيجاد ررص العمل السابق ؟ . هل وجدا هذا العمل من خالل المرتب العام  للتو يف . أي من 

 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

                                           997|_|                               ال يعلم 
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C59AB - ريف وجدا عملي هذا ؟ 

 : يجب األخذ رخ االعتبار الطريقة التخ ترل أنها أرثر أهمية من غيرها . اقرأ فقط في حالة الضرورة
 

 100              أجاب على إعالناا الجرائد  اطنترنا  لوحاا اطعالناا  إلى آخره|_| 
  200                        إلى صاحب العملتوجه مباشرة|_| 
 300                                    اتصل به مباشرة صاحب العمل|_| 
 )4                                 عن طريق أقارب أو أرراد األسرة )شبرة عائلية|_| 
 )11                      عن طريق أصدقاء أو معارف )شبرة شخصية|_| 
  
 )500                 عن طريق مسابقة عامة )بما ريها الترتيب رخ قائمة المدرسين|_| 
 600                  هيئة وساطة عامة بخالف المرر  العام للتو يف|_| 
 700       ورالة تو يف )شرراا العمل المؤقا سابق( أو أي شررة وساطة خاصة أخرل|_| 
  800                   مرار  التأهيل إشارة من المدرسة  الجامعة|_| 
   900   خبراا سابقة )تأهيل  تدريب  أعمال لفترة قصيرة( رخ نفس الشررة التخ يعمل بها اليوم|_| 
 1000                                   بداية نشاط حر|_| 
  99600                                     )حدد(مساعدة أخرل|_| 
 997                     يعرف ال|_| 

C60. هل هذا هو عملي األول؟ 

رقط عند الضرورة اقرأ: قم بأخذ بعين االعتبار العمل الذي حصلا على دخل منه أو العمل الغير مدروع األجر رقط إذا قما به لدل مؤسسة 
 أحد أرراد العائلة

 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

                                                                  997|_|        ال يعلم 
 

C61. رخ أي عام بدأا ريه أول عمل؟ 

 

                                              عام|_|_|_|_|      

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

C62. هل تتذرر العمر الذي بدأا ريه تعمل؟ 

 

 العمر   |_|_|_| 
 
 
 

 األجر

 (C63)نص  اقرأ
لسؤال القادم يتعلق باطيراد الذي تحصلا عليه رخ الشهر الماضخ من العمل الحالخ. السؤال يتعلق بمعلومة مهمة جدا ألنها تتيح تقييم ا

لرخ تجيب بسهولة يمرني الرجوع الفروق رخ الرواتب داخل إيطاليا  والفروق بين رواتب إيطاليا ورواتب باقخ الدول األوربية األخرل. 
 يصال الراتب للشهر الماضخ.إذا رغبا ط

 

C63. . ما هو الراتب الصارخ الذي تقاضيته عن الشهر الماضخ مقابل هذا العمل؟ باستثناء الرواتب  الشهرية األخرل )مرارأة الشهر
ا الثال  عشر و الرابع عشر ...الخ( أو العالواا اطضارية الغير مقبوضة بشرل منت م  أثناء رل الشهور )العالوة السنوية لانتاج والبدال

 غ  المتأخرة الغير مدروعة لألعمال الغير اعتيادية ( للمهام  والمبال

 (31إذا رنا عامل لدل الغير و غير مدرج ضمن  المنتفعين من مساعدة صندوق العمال الذين تم تسريحهم  )ب
 

C63.β.هل يمرني أن تخبرنخ عن صارخ مرارأة هيئة اطعانة  التخ استلمتها عن الشهر الماضخ . 

 (1=3غير و غير مدرج ضمن  المنتفعين بمساعدة صندوق العمال الذين تم تسريحهم )بإذا رنا عامل لدل ال
 

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

                                       997|_|      ال يعلم 

                                           998|_|ال يجيب 
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C64:هل يمرني أن تخبرنخ رخ أي رئة من رئاا الدخل التالية ترون . 

 

  10                                                                                        3.000أرثر من|_|    

  9                                                                                3.000إلى  2.001من|_|    

  8                                                                                2.000إلى  1.701من|_|    

   7                                                                                1.700إلى  1.401من|_|      

  6                                                                                 1.400إلى  1.201من|_| 

  5|_|                                                                                 1.200إلى  1.051من   

  4|_|                                                                                   1.050إلى   951من   

  3                                                                                        950إلى  800من|_|  

  2                                                                                      799إلى   500من|_| 

 1             يورو                                                                             500أقل من|_|  

                                                                                            997            ال يعلم|_| 

                                                                                                      998|_|ال يجب             
 

C65. :أثناء العام هل تتلقى واحدة من  الدرعاا  التالية التخ ال تتقاضاها رل الشهور 

 )من الممكن اختيار أكثر من إجابة(

                                                       1|_|مرارأة الشهر الثال  عشر      

                                                    9|_|   مرارأة الشهر الرابع عشر      

                                 2|_|عالواا و حوار  إنتاج وعن مشاريع خاصة     

                        3                   عمل إضارخ غير مدروع رل الشهور|_| 

  8|_|                                                                إعاناا  األسرة   

                                                                    6|_|درعاا  أخرل   

                                                                             7 ال شئ|_| 

  997                                                                           ال يعلم|_| 

                                                                           998ال يجيب|_| 

  

C65A.  )؟بالفاوشررخ الشهر األخير من هذا العمل هل أخذا راتبي عن طريق بطاقة األسرة أو العمل العارئ/برستو)الفاوشر سابقا 

 
  100     با الطرق بهذه حصري وبشرل نعم|_| 
  200     با الطرق الراتب من ج ء رقط نعم|_| 
 300     ال|_| 
 997     تعرف ال|_| 
 
 
 

 الرضا عن العمل المبذول
 

 (C73)نص اقرأ
لرل من األسئلة التالية   10إلى  0. ندعوي طعطاء تقدير بالنقاط من األسئلة القادمة تتعلق بتقديراتي بخصوص الرضاء واستقرار العمل

 إلى "الرضا التام".  10يشير إلى "عدم الرضا مطلقا" ويشير  0حي  
 

C73 إلى أي مدل أنا رائ عن عملي الحالخ؟ . 

 إلى "الرضا التام" 10تشير إلى "عدم الرضا رليا" ويشير  0حي   10إلى  0: ارتب درجة من الضرورة اقرأفقط في حالة 
 

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

                                                            997ال يعرف|_|_|_| 
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C74. إلى أي مدل  أنا رائ عن الدخل؟ 

 إلى "الرضا التام" 10تشير إلى "عدم الرضا رليا" ويشير  0حي   10إلى  0: لترتب درجة من في حالة الضرورة اقرأ
 

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

                                                            997ال يعرف|_|_|_| 
 

C75 إلى أي مدل أنا رائ عن جو وعالقاا العمل . 

إلى "الرضا التام". رخ حالة  10تشير إلى "عدم الرضا رليا" ويشير  0حي   10إلى  0: لترتب درجة من في حالة الضرورة اقرأ
 مل هو الذي يتوقف على العالقاا مع األشخاص الذين يتعامل معهم غالبا أثناء تأدية عمله.الضرورة وضح: جو الع

 

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

                                                      997ال يعرف|_|_|_| 
 

C76.. . إلى أي مدل أنا رائ عن ررص الترقخ الو يفخ المقدمة من العمل ؟ 

 (C1A =1 أو C1=1 إذا رنا تعمل لدل الغير )
لمجري المقابلة: وضح أن من يشترخ من عدم وجود ررص الترقخ الو يفخ يمرنه أن يعطخ نقاط منخفضة. وضح أيضا أن من ران رخ 

 الماضخ.نهاية و يفته يمرن أن يعطخ تقديرا عن 
 العمل الحالخ يقصد به مع صاحب العمل الحالخ. في حالة الضرورة اقرأ:

 

C76..  . إلى أي مدل أنا رائ عن التدرج الو يفخ وعن أعمالي؟ 

 ( C1A=3و C1=8)أو  (C1A=3و C1=7( أو )C1=4,5,6إذا  رنا معاون )
 

C76. .إلى أي مدل أنا رائ عن أعمالي الخاصة ؟ . 

 (C1A=3و C1=8أو ) (C1A=3و C1=7( أو )C1=4,5,6مستقل ) إذا رنا عامل
 

 إلى "الرضا التام". 10تشير إلى "عدم الرضا رليا" ويشير  0حي   10إلى  0: لترتب درجة من في حالة الضرورة اقرأ
 

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

                                                      997ال يعرف|_|_|_| 
 

C77إلى أي مدل آنا رائ عن عدد ساعاا العمل؟ . 

 إلى "الرضا التام". 10تشير إلى "عدم الرضا رليا" ويشير  0حي   10إلى  0: لترتب درجة من في حالة الضرورة اقرأ
 

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

                                                      997ال يعرف|_|_|_| 
 

C78. إلى أي مدل أنا رائ عن استقرار العمل؟ 

 لمجري المقابلة: رخ حالة الضرورة وضح أن االستقرار يعنخ االستمرارية أو ضمان العمل.
 إلى "الرضا التام". 10تشير إلى "عدم الرضا رليا" ويشير  0حي   10إلى  0لترتب درجة من : في حالة الضرورة اقرأ

 

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

                                                        997ال يعرف|_|_|_| 
 

C80 المسارة و الوقا الذي تستغرقه للذهاب من البيا للمن ل؟. إلى أي مدل أنا رائ عن 

 إلى "الرضا التام". 10تشير إلى "عدم الرضا رليا" ويشير  0حي   10إلى  0: لترتب درجة من في حالة الضرورة اقرأ
 

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

                                                        997ال يعرف|_|_|_| 
 
Ù 
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C81A.  تشير إلى "عدم الرضا رليا"  0حي   10إلى  0إلى أي مدل أنا مستمتع بنوعية العمل الذي تقوم به؟ رلتحدد درجة الرضا من
 إلى "الرضا التام". 10ويشير 

 

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

                                                          997ال يعرف|_|_|_| 
 

C82 شهور القادمة؟ 6. هل تعتقد اني من الممرن أن تفقد العمل أو أن يتوقف النشاط خالل 

 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

                                                                          997|_|ال يعلم 
 

C83. هل تعتقد أنه من السهل أن تجد أو تبدأ عمال  مشابه لما  تقوم به اآلن؟ 

 : يقصد بالعمل رخ إيطاليا مشابه لنوع العمل السابق وساعاا الدوام والدخلفي حالة الضرورة اقرأ
 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

                                                                          997|_|ال يعلم 
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 Dقسم 
 

 نشاط العمل الثانوي
 للعاملين

 

D1.  باطضارة إلى العمل الذي ترلمنا عنه حتى اآلن  "األسبوع الماضخ"  أي "من االثنين..... إلى األحد......"  هل ران عندي أعمال
أخرل؟ ضع رخ االعتبار أي عمل ران )على سبيل المثال  دروس خصوصية  أعمال أديتها رخ نهاية األسبوع(  أخذا عنها راتب بطريقة 

 .الفاوشر  أو عمل غير مدروع األجر رقط إن رنا تؤديه عادة رخ شررة أحد أرراد األسرة عادية وأيضا عن طريق

 

                                                                                   1نعم  عمل آخر|_| 

                                                                               2|_|نعم أرثر من عمل 

                                                                                                 3|_|ال 
 

D2 رم ساعة ررستها للعمل الثانوي؟"من االثنين..... إلى األحد......"  . رخ األسبوع الماضخ الذي يبدأ 

 (1=1إذا ران لديي عمال باطضارة للعمل الرئيسخ )د
 

D2β رم ساعة ررستها لهذه األعمال األخرل؟"من االثنين..... إلى األحد......"  . رخ األسبوع الماضخ الذي يبدأ 

 (2=1الرئيسخ )دإذا ران لديي عمال باطضارة للعمل 
 

                                                         0لم أعمل||  

                                                  عدد الساعاا|_|_|  
 

D3هل تعمل هذا العمل؟ . 

 (1=1إذا ران لديي عمال باطضارة للعمل الرئيسخ )د
 

D3 التخ تقوم بها باطضارة للعمل األساسخ  لتضع رخ االعتبار العمل الذي تررس له وقا أرثر. تقوم بهذا . من بين األعمال  المختلفة
 العمل:

 (2=1إذا ران لديي عمال باطضارة للعمل الرئيسخ )د
 

                                                             1        بصورة منت مة|_| 

           )2|_|           رقط رخ بعئ المواسم )أو رخ أوقاا معينة من السنة 

                                                 3|_|من حين آلخر  عندما  يحد  ذلي 
 

D4. :هل تقوم 

 

                                                               1    بعمل لدل شخص آخر|_|     
 

 هل تقوم بعمل

 2                     تعاون منسق و مستمر بوجود مشروع أم ال|_| 

                                                     3|_|         أداء عمل أو خدمة بعينها                                           
 

 :عمل مستقل مثل

                                                                                   4|_|مقاول        

                                                                 5|_|              عمل حر                                       

                   6|_|                                                     عامل  لحسابه                          

                                 7|_|                مساعد رخ شررة أحد  أرراد العائلة                          

                                              8|_|               شريي  رخ جمعية تعاونية 
 

D5. α هل أنا تعمل لدل الغير بموجب عقد؟ 

 (7=4إذا رنا تعمل معاونا بشررة أحد  أرراد العائلة )د
 



33 
 

 

D5. β هل تعمل بعقد رأني عامل لدل الغير أو بعقد رأني معاون منسق و مستمر؟ . 

 (8=4إذا رنا شريي معاون )د
 

                                                                 1نعم بعقد رعامل لدل الغير|_|  

             )2|_|          نعم بعقد  رمعاون منسق ومستمر ) مرتبطة بمشروع أم ال  

                                                      3|_|                                      ال  
 

D5bis α ينص عقد عمل تعاون منسق ومستمر )محدد المدة أوال( على أن يدرع صاحب العمل قيمة التأمين االجتماعخ  لدل هيئة .
INPS   هل يتم درع التأميناا عن هذا العمل رخ هيئةINPS؟ 

 (2=4إذا رنا تعمل معاونا منسق ومستمر )د
 

D5bis β ينص عقد أداء عمل أو خدمة بعينها على ضرورة درع  ضرائب االقتطاعاا  . هل يتم تطبيق درع  ضرائب االقتطاعاا  رخ .
 هذا العمل؟

 (3=4إذا رنا تقوم بمهمة غير مستمرة )د
 

                                                                             انتقل إلى  |_|1نعم(D7B) 

                                                                               2|_|ال 

                                                                 997|_|        ال يعلم 
 

D7. هل لديي عاملين؟ إذا ران أحد أرراد العائلة أو  آخرون  يساعدوني وال تدرع لهم رال  تأخذهم رخ عين االعتبار 

 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                 2|_|              ال 
 

D7Aهل عالقة العمل ين مها عقد أو اتفاق شفهخ بيني و بين صاحب العمل؟ . 

 

                           1عقد|_| 

                  2|_|اتفاق شفهخ 

                        997|_|ال يعلم 

                      998|_|ال يجيب 
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 المهنة
 

D7B. هل تستطيع أن تخبرنخ باسم مهنتي وما هخ طبيعة عملي؟ 

 
 

 

D7D. رم  المهنة 

 
|_|_|_|_|_______________________________________________________________ 

 
 

 النشاط االقتصادي
 

D8αالمنتجة . ما هو النشاط الذي  يتم رخ مقر الشررة التخ تعمل بها؟ رلتحدد المنتجاا والخدماا الرئيسية 

 ( 1=5أو د 5و  4= 4أو د 1=4إذا رنا تعمل لدل الغير )د
 

D8ما هو النشاط األساسخ التخ تقوم به الشررة أو الهيئة و ما هخ المنتجاا و/أو الخدماا الرئيسية التخ تنتجها؟. 

 (3و  2=5أو د 8و  7= 4أو د 6و 5و  4و  3و  2=4إذا رنا عامل مستقل )د
 وماا ال غنى عنها ال بد  جمعها لغاياا الترمي   الصحيح:لمجري المقابلة: معل

 نوع النشاط )إنتاج أو  راعة أو بيع بالجملة...الخ(  (1
 المنت  أو الخدمة القائمة من هذا النشاط )صنابير مياه أو درجاا بخارية أو تن يف...الخ( (2
 المادة الخامة التخ يصنع منها المنت  ذاته )معدن أو بالستيي ... الخ( (3

 مثال: صناعة األثا  من الخشب للمنا ل أو األمارن الخارجية
 إذا رانا الهيئة أو الشررة لها أرثر من مقر  عليي جمع المعلوماا عن الفرع الذي يعمل ريه من يوجه له  المقابلة.

 فيذ العطاء رخ المستشفى(إذا ران مقر العمل مختلف عن الشررة التخ يتبع لها ال بد من تحديد ذلي )مثال:شررة تن يف لديها  تن
 
  

D9. ترمي  النشاط االقتصادي 

 
____________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 

 
 

D10.  )؟بالفاوشررخ الشهر األخير من هذا العمل هل أخذا راتبي عن طريق بطاقة األسرة أو العمل العارئ/برستو)الفاوشر سابقا 

 
  100     حصري وبشرل نعم|_| 
  200    الراتب من ج ء رقط نعم|_| 
 300     ال|_| 
 997     تعرف ال|_| 
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 Eقسم 
 

 الخبرات السابقة في العمل
 لغير العاملين  

 
 

E1 هل عملا طوال حياتي من قبل؟ لتضع رخ االعتبار العمل الذي تقاضيا عليه  أجر و العمل غير المدروع إذا ران رقط رخ  إحدل .
 شرراا  أرراد العائلة. 

 

                                                                                                  1نعم|_|  

                                                                                                   2|_|ال  

                                                                   997|_|أنا غير قادر على العمل إطالقا           
 

E2..  .رخ أي عام توقفا عن العمل ؟ 

 (3=1( أو إذا رنا غير قادر على العمل) ب 995أو 994 ≠3ب  2=2إذا لم يرن لي عمل )ب
 

E2.β.  . متى رانا أخر مرة  عملا بها؟ رلتحدد العام الذي انتهى ريه العمل 

( إذا رنا تعمل بصورة موسمية 994=2( إذا رنا تعمل بصورة غير مستقرة )ب1=2إذا رنا متغيب عن العمل رخ أسبوع  المقابلة )ب
 ( 995=3)ب
 

                                              عام|_|_|_|_|      

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

E3 .هل تتذرر رم ران عمري  آنذاي ؟ 

 

  العمر|_|_|_| 
 

E4رخ أي شهر ؟ . 

 

             شهر|_|_|_| 

           7|_9|9_|ال يعلم_| 
 

E6. :هل تقوم 

 

                                                               1    بعمل لدل شخص آخر|_|     
 

 هل تقوم بعمل

  2                     بوجود مشروع أم التعاون منسق و مستمر|_| 

                                                     3|_|         أداء عمل أو خدمة بعينها                                           
 

 :عمل مستقل مثل

                                                                                    4|_|مقاول        

                                                                 5|_|              عمل حر                                       

                                                             6|_|           عامل  لحسابه                          

                                 7|_|                مساعد رخ شررة أحد  أرراد العائلة                          

            8|_|                                                شريي  رخ جمعية تعاونية 
 

E7.αهل أنا تعمل لدل الغير بموجب عقد؟ . 

 

E7.β.  . هل تعمل بعقد رأني عامل لدل الغير أو بعقد رأني معاون منسق ومستمر؟ 

 

                                                             1نعم بعقد رعامل لدل الغير|_| 

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

                                                                                        3|_|ال 
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E8رع لهم ال تضعهم رخ االعتبار. هل ران  لديي عاملين؟ إذا ران أحد أرراد العائلة أو  آخرون  يساعدوني و ال تد 

 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 
 

E9..  . قما بهأي مهنة  رنا تمارس؟ رلتضع رخ االعتبار آخر  عمل 

 (3=1( أو إذا رنا غير قادر على العمل) ب 995أو 994 ≠3ب  2=2إذا لم يرن لي عمل )ب
 

E9..  .هل تستطيع أن تخبرنخ باسم مهنتي و ريما تتعلق طبيعة عملي ؟ 

( إذا رنا تعمل بصورة موسمية 994=2( إذا رنا تعمل بصورة غير مستقرة )ب1=2إذا رنا متغيب عن العمل رخ أسبوع  المقابلة )ب
 ( 995=3)ب
 

E10ترمي  المهنة . 

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

 
 

E12..  مقر الشررة التخ تعمل بها؟ رلتحدد المنتجاا و الخدماا الرئيسية المنتجة. أي نشاط ران يتم رخ 

 ( 1=7أو ه 8و  7= 6أو د 1=6إذا رنا تعمل لدل الغير )ه
 

E12..  . أو الخدماا الرئيسية التخ تقدمها؟\ما هو النشاط األساسخ التخ رانا تقوم به الشررة أو الهيئة و ما هخ المنتجاا و 

 (3و  2=7أو ه 8و  7= 6أو ه 6و 5و  4و  3و  2=6مستقل )هإذا رنا عامل 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 جمعها  للترمي   الصحيح:لمجري المقابلة: معلوماا ال غنى عنها ال بد من ا  

 نوع النشاط )إنتاج أو  راعة أو بيع بالجملة...الخ(  (1
 المنت  أو الخدمة القائمة من هذا النشاط )صنابير مياه أو درجاا بخارية أو تن يف...الخ( (2
 المادة الخامة التخ يصنع منها المنت  ذاته )معدن أو بالستيي ... الخ( (3

 نا ل أو األمارن الخارجيةمثال: صناعة األثا  من الخشب للم
 إذا رانا الهيئة أو الشررة لها أرثر من مقر  عليي جمع المعلوماا عن الفرع الذي يعمل  ريه من يوجه له  المقابلة.

 إذا ران مقر العمل مختلف عن الشررة التخ يتبع لها ال بد من تحديد ذلي )مثال:شررة تن يف لديها  تنفيذ العطاء بالمستشفى(
 
  

E13 .ترمي   النشاط االقتصادي 

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

 

E14ما هو السبب الرئيسخ الذي توقفا من أجله عن العمل؟ . 

 

                                                  1                  المعاش|_|   

  الفصل من العمل أو النقل من العمل )الذي يتبع أيضا عن اطرالس أو إغالق 

                                                                     )2أعمال الشررة التخ رنا تعمل بها|_|   

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

                                                                     4|_|المرئ أو مشارل صحية شخصية   

                                        5|_|                                             األمومة و إنجاب ابن   

                        ً6                   لرعاية األطفال واألبناء و/أو األشخاص الغير المرتفين ذاتيا|_| 

 )9                   أسباب عائلية أخرل )باستثناء األمومة  ورعاية األبناء أو أشخاص آخرين|_|        

 7                                                             الدراسة أو التأهيل المهنخ|_| 

                                          8                الخدمة العسررية أو الخدمة المدنية البديلة|_| 

  996                         ___________                           ()قم بتحديدهاأسباب أخرل|_| 
 
 



37 
 

E15ما هو السبب الرئيسخ الذي من أجله أنهيا نشاطي العملخ؟ . 

 

 1                   المعاش|_|   

                    )2إغالق أو توقف النشاط )بما ريها نقل إدارة الشررة ألحد أرراد األسرة اآلخرين|_|   

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

                                                                      4|_|المرئ أو مشارل صحية شخصية   

                                      5|_|                                               األمومة و إنجاب ابن   

                        ً6                   لرعاية األطفال واألبناء و/أو األشخاص الغير المرتفين ذاتيا|_| 

 )9                 أسباب عائلية أخرل )باستثناء األمومة  ورعاية األبناء أو أشخاص آخرين|_|        

 7                                                             الدراسة أو التأهيل المهنخ|_| 

                                              8           الخدمة العسررية أو الخدمة المدنية البديلة|_| 

  996                  ___________                                  ()قم بتحديدهاأسباب أخرل|_| 
 

 

E18A. :هل وصلا إلى المعاش 

 
 1                    )الشيخوخة( الشأن هذا رخ بها المعمول التشريعاا أقرته التخ إجباري سن أقصى بلوغ عند|_| 
 2   المدروعة( االشتراراا بأقصى حتى مقدم  )معاش الشأن هذا رخ بها المعمول التشريعاا أقرته التخ إجباري سن أقصى بلوغ قبل|_| 
 3                   خاصة( )رئاا الشأن هذا رخ بها المعمول التشريعاا أقرته التخ إجباري سن أقصى بلوغ بعد|_| 
 997                                        تعرف ال|_| 
 

 
 

E19 رامل أم لج ء من الوقا ؟. هل ران عملي  بدوام 

 

                                                                                     1رل الوقا|_| 

                                                                               2|_|ج ء من الوقا 

                                                                                   997|_|      ال يعلم 
 

E20عملي محدد األجل )له مدة معينة( أو غير محدد النهاية )أي مفتوح األجل(؟ . 

 

                                                                                   1محدد األجل|_| 

                                                                              2|_|غير محدد األجل 

                                                         997|_|                                 ال يعلم 
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 Fقسم 
 

 البحث عن عمل
 عاما أو أكثر 15لألشخاص البالغين من العمر 

 
 

 للعاملين
 
 

F1. هل تبح  عن عمل آخر؟ 

 

                                1نعم|_| 

                                  2ال|_| 
 

F2. هل تبح  عن عمل جديد أم عن عمل ثانخ باطضارة إلى الحالخ؟ 

 

                                                                        1عمل جديد|_| 

                                               )2|_|عمل ثانخ )باطضارة إلى الحالخ 
 

F3. ما هو السبب األساسخ الذي تبح  من أجله  عن  عمل آخر؟ 

 

                           1                           العمل الحالخ محدد األجل|_|   

                               2                        أخاف أن أرقد العمل الحالخ|_|   

                                                           3أعتبر العمل الحالخ  مؤقا|_| 

                                                                         4|_|ألرسب الم يد   

                                                           5|_|ألصل بصورة أسهل للعمل   

   6         توقيا عمل مناسب أرثر لرعاية األبناء و/أو أرراد آخرين  من العائلة|_| 

 7        البح  عن عمل يتناسب مع معررته وإمرانياته وله مستقبل و يفخ أربر|_| 

                                   8البح  عن عمل يتناسب أرثر مع  روره الصحية|_| 

   996 ______________                             (قم بتحديدها)أسباب أخرل|_| 
 

F4. رخ العمل الجديد أترغب رخ العمل لعدد ساعاا أرثر أو أقل من  ساعاا العمل الحالخ؟ 

 

                                          1عدد ساعاا أرثر|_| 

                                           2|_|عدد ساعاا أقل 

                                        3|_|نفس عدد الساعاا 

                                                     997|_|ال يعلم 
 

F5.   أسابيع من .......... إلى ............ هل قما بالبح  عن عمل؟ 4رخ 

 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 
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F6.  أسابيع من.......... إلى.........: 4أي من األساليب التالية اتبعا للبح  عن عمل رخ 

 

                                                       1    هل تواصلا مع مرر  عام للتو يف|_|   

 2       هل أجريا مقابلة شخصية للحصول على العمل أو اختبار لدل شرراا خاصة|_|   

                               3    هل اجت ا اختباراا شفهية و/أو تحريرية رخ مسابقة عامة|_| 

                                                 4|_|    هل أرسلا طلب للمشاررة رخ مسابقة عامة   

                                                 5|_|              هل تابعا ررص عمل بالصحف   

     6      هل وضعا إعالناا للبح  عن عمل أو أجبا على إعالناا عمل رخ الصحف|_| 

    7      هل قدما طلباا عمل و/أو أرسلا )أو تسلما( سيرة ذاتية للشرراا الخاصة|_| 

                              8       هل توجها لألقارب أو األصدقاء أو المعارف أو النقاباا|_| 

                                                            9    هل بحثا عن عمل عبر اطنترنا|_| 

  هل تواصلا مع ورالة تو يف )العمل المؤقا سابقا( أو شررة وسيطة )عامة أو خاصة( مختلفة عن المرر 
 10|_|         العام للتو يف                                                                              

                        11         هل بحثا عن أراضخ أو أمارن أو أدواا لبدء نشاط مستقل|_| 

            12             هل طلبا تصريح أو ترخيص أو قروئ تمويلية لبدء عمل مستقل|_| 

  996                 ______________                       (قم بتحديدها)طريقة أخرل|_| 
 

F6A أسابيع من ............ إلى .................... هل بحثا عن عمل عبر اطنترنا؟ 4. رخ 

 )من الممكن اإلشارة إلى أكثر من اختيار(
 

  1                     عام للتو يف )مرتب  التشغيل  القديم( هل تواصلا مع موقع  مرر|_|   

                                                      2                 دراسة عروئ العمل|_|   

                                                    3    اطعالن عن عمل أو اطجابة على اطعالناا|_| 

  996 ______________                                              )قم بتحديدها(طريقة أخرل|_| 
 
 

 لغير العاملين  
 
 

F7. هل تبح  عن عمل؟ 

 

                                                                              1نعم|_| 

                                                                                2|_|ال 
 

F8.  أسابيع من ............ إلى .......... هل بحثا عن عمل؟ 4رخ 

 

                                                                              1نعم|_| 

                                                                                2|_|ال 
 

F9 . رم شهر مضى منذ أن بحثا عن عمل جديد أخر مرة؟ 

 

                                                                                    أشهر|_|_|   

                                                                            أقل من شهر |_|   

                                                    995    لم تبدأ بعد رخ البح  عن عمل |_| 

                                                                              997       ال يعلم|_| 
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F10.  أسابيع من ............ إلى............  ؟ 4ما هو السبب الرئيسخ الذي لم تبح  من أجله عن عمل رخ 

 

                                                            1                    لدي عمل سيبدأ رخ المستقبل|_|   

                                                2                            تدرس أم تتابع دورة تأهيل مهنية|_|   

          3                                                          المرئ أو مشارل صحية شخصية|_| 

                                                                     12|_|                 األمومة و إنجاب ابن   

             ً4|_|                       لرعاية األطفال و/أو األبناء و/أو األشخاص الغير مرتفيين ذاتيا   

      )13|_|      أسباب عائلية أخرل )بما ريها ربة بيا  باستثناء األمومة ورعاية األبناء أو أشخاص آخرين 

             5|_|                                                     االنت ار للعودة لمران عملخ مرة أخرل 

                                      )7|_|                      التقاعد  من العمل )ربر السن و الشيخوخة 

                                               8|_|                                   تعتقد أن  تستطيع  إيجاد عمل 

      )9|_|                                             غير مهتم/ ال أحتاج )أيضا ألسباب متعلقة  بالعمر 

                                  10|_|                             رخ انت ار نتائ  البح  السابقة عن عمل 

  انتقل إلى  14|_|                                                                ينت ر البدء رخ استالم المعاش(F12) 

                           11                                                  دائما غير قادر على العمل|_| 

   996            ______________                                 )قم بتحديدها(أسباب أخرل|_| 

   997                                                                                                  ال يعلم|_| 
 
 

F10A هل لم تبح  عن عمل ألن الخدماا العامة بالمنطقة التخ تعيش بها والتخ تثق ريها لرعاية األطفال أو األشخاص الذين يحتاجون .
 غير موجودة أو غير مناسبة أو مرلفة جدا؟ لتضع رخ االعتبار جليسة األطفال أو المساعدين المدروعين األجر.للمساعدة 

 

  1                                 نعم الخدماا لرعاية األطفال غير موجودة /غير مناسبة|_|       

         2|_|            نعم الخدماا لرعاية األشخاص ربار السن أو مرضى أو معاقين غير موجودة/غير مناسبة 

                                3|_|                             نعم رال الخدماا غير موجود و غير مالئمة 

                            4|_|                                                            لم أبح  عن عمل ألسباب أخرل 

                                                                                                                      997|_|ال يعلم                                                                       
 

F12..  .حتى لو رنا رخ هذه اللح ة ال تبح  عن عمل   هل ترغب رخ العمل؟ 

 (2=7إذا رنا ال تبح  عن عمل )و
 

F12.β.  . أسابيع من ............ إلى .................  هل ترغب رخ العمل؟ 4حتى لو لم تبح  عن عمل رخ 

 (2=8و 1=7إليها )وأسابيع المشار  4إذا لم تبح  عن عمل رخ ال
 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 
 

F13 لألحد ............   هل رنا قد استطعا العمل رخ هذا . لو  رنا وجدا عمل رخ األسبوع الذي يبدأ من االثنين ..............
 األسبوع أو رخ األسبوعين التاليين؟

 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                     2|_|          ال 
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F14. ألي سبب لم تستطع بدء العمل؟ 

 

                                                           1|_|                  تدرس أم تتابع دورة تأهيل مهنية 

                                                                    2|_|                       أسباب أخرل شخصية 

                                                                     3|_|                       األمومة و إنجاب ابن   

                        ً9|_|                  لرعاية األطفال و/أو األبناء و/أو األشخاص الغير مرتفيين ذاتيا   

 4|_|اب عائلية أخرل )بما ريها ربة بيا  باستثناء األمومة ورعاية األبناء أو أشخاص آخرين(            أسب 

                                          5|_|                                  المرئ أو مشارل صحية شخصية 

                                                        6|_|                        يجب أن  يعطخ  إشعار مسبق 

                                     7|_|                                 يجب أو تريد أن تنهخ العمل الذي بدأته 

 انتقل 8|_|                                                                          يتابع تدريب أو تمرين على العمل(  لقسمG) 

  996                                            ______________        (قم بتحديدها)أسباب أخرل|_|                                                                           

 997                                                                                                          ال يعلم|_| 

                                                                       998|_|                                  ال يجيب 
 
 

 
 (16)نص و اقرأ

أسابيع  4سأقرأ عليي بعئ األسئلة المتعلقة بطرق البح  عن عمل. لتتحلى بالصبر وتخبرنخ أي الطرق أتبعا للبح  عن عمل رخ 
 الماضية "من................ إلى ................  "

F16 .  تب التشغيل سابقا( للبح  عن عمل؟أسابيع الماضية "من......... إلى ...........  " هل تواصلا مع مرر  عام للتو يف )مر 4رخ 

 

                                                                             1نعم|_| 

                                                                               2|_|ال 

F17.  هل أجريا مقابلة شخصية للحصول على العمل أو اختبار لدل شرراا خاصة؟أسابيع الماضية "من ..........  إلى........."  4رخ 

 

 1|_|     نعم 

  2|_|     ال 
 

F18.  قدما اختباراا شفهية و/أو تحريرية رخ مسابقة عامة؟هل أسابيع الماضية "من ..........  إلى........."  4رخ 

 

 1|_|     نعم 

  2|_|     ال 
 

F19.  أرسلا طلب للمشاررة رخ مسابقة عامة ؟هل أسابيع الماضية "من ..........  إلى........."  4رخ 

 

 1|_|     نعم 

  2|_|     ال 
 

F20.   درسا عروئ  العمل بالصحف؟هل أسابيع الماضية "من ..........  إلى........."  4رخ 

 

 1|_|     نعم 

  2|_|     ال 
 

F21  . من.... إلى...." هل وضعا إعالناا رخ الصحف أو  أجبا على إعالناا؟ أسابيع 4خالل " 

 

 1|_|     نعم 

  2|_|     ال 

F22  . من.... إلى...." هل قما بالسؤال عن عمل و/ أو أرسلا ) أو سلما( السيرة الذاتية إلى أشخاص؟ أسابيع 4خالل " 

 

 1|_|     نعم 

  2|_|     ال 
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F23  . من.... إلى...." هل لجأا  إلى األقارب  األصدقاء  المعارف  النقاباا للعثور على و يفة؟ أسابيع 4خالل " 

 

 1|_|     نعم 

  2|_|     ال  
 
 

F24  . من.... إلى...." بحثا عن و يفة على اطنترنا؟ أسابيع 4خالل " 

 

 1|_|     نعم 

  2|_|     ال 
 

F24A . من...... إلى...." هل  بحثا عن و يفة  عبر  اطنترنا؟"  أسابيع 4خالل 

 )مسموح بأكثر من إجابة(      
 

 |_|             )1تواصلا على موقع ويب بمرر  التو يف رخ القطاع العام )مرتب التشغيل سابقا 

                                2|_|                                      تتفحص عروئ الو ائف 

                  3|_|                                      تضع إعالناا أو تجاوب على إعالناا 

  996|_|                     _____________________________   ) حدد(أخرل 
 
 

F25  . مع ورالة تو يف )العمل المؤقا سابقا( أو مع هيئة وساطة بخالف مرر  " من.... إلى...." رنا على اتصال  أسابيع 4خالل
 التو يف العام  للعثور على و يفة؟

 

 1|_|     نعم 

  2|_|      ال 
 

F26  . من.... إلى...." بحثا عن أراضى  أمارن  معداا لبدء عمل ُحر؟ أسابيع 4خالل " 

 

 1|_|     نعم 

  2|_|     ال 
 

F27  . من.... إلى...."  هل تقدما بطلب تصاريح  تراخيص  قروئ لبدء عمل ُحر؟ أسابيع 4خالل " 

 

 1|_|     نعم 

  2|_|     ال 
 

F28  . من.... إلى...." هل قما بإجراءاا أخرل للبح  عن و يفة  غير تلي التخ سبقا؟ أسابيع 4خالل " 
 مقابالا التو يف... الخ. ()  باستثناء  االنت ار لنتائ  إجراءاا األبحا  السابقة للمسابقة  

 لمجري المقابلة: انه يستبعد توقع نتائ  إجراءاا األبحا  السابقة ) مسابقاا  مقابالا التو يف  الخ. (   
 

  1|_|      _____________________________  ) حدد( نعم 

                                                                          2|_|          ال 
 
 
 
 
 

 للعاملين وغير العاملين 
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F29  . من.... إلى...." رنا رخ انت ار نتيجة المسابقة العامة  ردود من الشرراا   القطاع الخاص و/ أو استدعاء من  أسابيع 4خالل "
 مرر  التو يف؟

 )مسموح  أكثر  من إجابة(

                                      1|_|            نعم  رخ انت ار نتيجة المسابقة العامة 

                                2|_|       نعم  رخ انت ار رد شررة   من القطاع الخاص 

                              3|_|            نعم  رخ انت ار استدعاء من مرر  التو يف 

                                                                           4|_|               ال 

                                                                  997|_|                   ال يعلم 
 

F30 . وجدا بالفعل الو يفة التخ يجب أن  تبدأ ريها؟ 

 1|_|     نعم 

  2|_|     ال 
 

F31 . منذ رم شهر تبح  على و يفة؟ 

        

 |_|                          أقل من شهر 

                                  شهور|_|_| 

  |_|                                997ال يعلم 
 

F32 . :قبل أن تبدأ مباشرًة بالبح  عن و يفة هل 

 

                                                               1|_|                 رنا  تدرس 

                   2|_|               رنا رخ الخدمة العسررية أو رخ الخدمة المدنية البديلة 

                                                               3|_|                    رنا تعمل 

                                 4|_|          رنا تعتنخ بالمن ل و/أو أرراد العائلة اآلخرين 

  5|_|                                 رنا رخ وضع آخر 
 

F33 .   لو أني  قد وجدا و يفة رخ األسبوع " من االثنين .... إلى األحد ... " هل ران من الممرن أن تبدأ رخ هذا األسبوع أو خالل
 األسبوعين التاليين؟

 

 1|_|     نعم 

  2|_|     ال 
 

F34 . آلي سبب ال تريد أن تبدأ العمل؟ 

 

                                                      1|_|    تدرس أم تتابع دورة تأهيل مهنية 

                                                             2|_|           أسباب أخرل شخصية 

                                                              3|_|          األمومة و إنجاب ابن   

                ً9|_|          لرعاية األطفال و/أو األبناء و/أو األشخاص الغير مرتفيين ذاتيا   

  األبناءأسباب عائلية أخرل )بما ريها ربة بيا  باستثناء األمومة ورعاية 
 4|_|                              أو أشخاص آخرين(    

                                          5|_|          المرئ أو مشارل صحية شخصية 
                                                          6|_|      يجب أن  يعطخ  إشعار مسبق  
                                                                                   

        7|_|                                            يجب أو تريد أن تنهخ العمل الذي بدأته  
 العمل                                                                             

  8|_|                                                        تمرين على العمليتابع تدريب أو  

  996                        ______________        (قم بتحديدها)أسباب أخرل|_|                                                                           

 997                                                                                    ال يعلم|_| 

                                                                                         998|_|ال يجيب 
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F35 . هل تبح  عن  عمل خاص  أم رمو ف؟ 

 

 |_|                    1عمل خاص 

      2|_|                    مو ف 

 |_|                   3بدون تفضيل 
 

F36 .  هل تبح  عن و يفة بدوام عمل رامل أم لج ء من الوقا ؟ 

 

   |_|                1دوام  عمل رامل 

               2|_|      ج ء من الوقا 

                   3|_|     بدون تفضيل 
 

F37 .  بيوم عمل رامل  رهل ستقبل  العمل  لج ء من الوقا ؟ إذا رنا ال تجد و يفة 

 

   1|_|     نعم 

    2|_|     ال 
 

F38 . إذا رنا ال تجد و يفة لج ء من الوقا هل ستقبل بو يفة بدوام  عمل رامل ؟ 

 

   1|_|     نعم 

    2|_|     ال 
 

F40 . هل سترون على استعداد لقبول عمل له مدة محددة ) ل من محدد( ؟ 

 

 1|_|               نعم 

  2|_|               ال 

 |_|                          997ال يعلم 
 

F41. هل سترون على استعداد للعمل؟ 

  

                   1|_|              رقط رخ بلدية اطقامة 

  2|_|      رخ بلدية أخرل وسهل الوصول إليها يوميا 

             3|_|               رخ أي مران  رخ إيطاليا 

        4|_|                رخ أي مران  بالخارج أيضا 

                               997|_|                 ال يعلم 
 

F41Aأين؟ .   

 
 100  األوربخ االتحاد دول من دولة رخ رقط|_| 
 200  مران أي األوروبخ/رخ االتحاد خارج أيضا|_| 
 997  يعرف ال|_| 
 
 
 

F41B. هل تأخذ رخ عين االعتبار عمال يتطلب وقا لالنتقال من المن ل إلى العمل أرثر من ساعة؟ 

 
 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 
 997  يعرف ال|_| 
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 لمن سيبدأ عمل في المستقبل 
 

F43  شهراً  بحثا عن  عمل  قبل أن تجد العمل الذي على وشي و أن تبدأ؟. رم 

 

 |_|                                                                                     شهور 

 |_|                                                                              أقل من شهر 

 995إجراءاا للبح  للعثور على الو يفة التخ على وشي وأن تبدأ              |_| لم تتخذ 

  |_|                                                                                   997ال يعلم 
 

F44.  .:قبل أن تبدأ  مباشرة بالبح  عن هذه الو يفة 

 ( 995≠  43للعثور على الو يفة التخ على وشي أن تبدأ  )وإذا اتخذا إجراءاا للبح     
 

F44. :قبل أن تجد هذه الو يفة مباشرة . 

 ( 995=  43إذا لم تتخذ إجراءاا للبح  للعثور على الو يفة التخ على وشي أن تبدأ ) و   
 

 _|                                                                   1|رنا تدرس 

 |_|                        2رنا رخ الخدمة العسررية أو الخدمة المدنية البديلة 

 |_|                                                                     3رنا تعمل 

                            4|_|           رنا تعتنخ باألبناء و/أو أقارب آخرين 

     5|_|                                                         رخ  روف أخرل 
 

F45. هل ستبدأ هذه الو يفة رخ غضون الثالثة أشهر المقبلة؟ 

 

   1|_|     نعم 

    2|_|     ال 
 

F46. إذا رنا قد وجدا و يفة رخ األسبوع " من االثنين .... إلى األحد ... " يمرن أن تبدأ رخ هذا األسبوع أو خالل األسبوعين التاليين؟ 

 

   1|_|     نعم 

    2|_|     ال 
 

F47. ألي سبب ال تريد أن تبدأ العمل؟ 

 

                                                           1|_|                تدرس أم تتابع دورة تأهيل مهنية 

                                                                    2|_|                    أسباب أخرل شخصية 

                                                                     3|_|                   األمومة و إنجاب ابن   

                        ً9|_|               لرعاية األطفال و/أو األبناء و/أو األشخاص الغير مرتفيين ذاتيا   

   4|_|  باستثناء األمومة ورعاية األبناء أو أشخاص آخرين(          أسباب عائلية أخرل )بما ريها ربة بيا 

                                          5|_|                              المرئ أو مشارل صحية شخصية 

                                                        6|_|                   يجب أن  يعطخ  إشعار مسبق 

                                     7|_|                           يجب أو تريد أن تنهخ العمل الذي بدأته 

 8|_|                                                                  يتابع تدريب أو تمرين على العمل  

  996                                           ______________        (قم بتحديدها)أسباب أخرل|_|                                                                           

 997                                                                                                         ال يعلم|_| 

                                                                       998|_|                                 ال يجيب 
 

F48. العمل الذي ستشرع ريه سيرون لحسابي الخاص أم لدل الغير؟ 

 

 |_|                              1لحسابخ الخاص 

                       2|_|               لدل الغير 
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F49. هل ستعمل  بدوام  عمل رامل أم لج ء من الوقا ؟ 

 

 |_|                 1دوام  عمل رامل 

           2|_|         ج ء من الوقا 

                      997|_|        ال يعلم 
 

F50 . هل يتعلق األمر بعمل  محدد األجل ) ل من محدد ( ؟ 

 

 1|_|                       نعم 

 2|_|                            ال 

                 997|_|        ال يعلم 
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 Gالقسم 
 

 خدمات التوظيف ووكاالت العمال  
  74 – 15بالنسبة لألشخاص الذين تتراوح اعمارهم  بين 

 
 ( 1)نص ذ اقرأ     

 نترلم اآلن عن خدماا التو يف 
  

G1 .مرتب التشغيل سابقا( ؟ ) هل سبق لي االتصال بمرر  التو يف عام 

 

 |_|                             1نعم 

 |_|                              2ال 

  |_|                        997ال يعلم 
 

 

G3. متى رانا آخر مرة تواصلا بها مع مرر  التو يف رخ القطاع العام ؟ 

 

 |_|                                             1أقل من شهر 

  2أشهر                          |_| 4من شهر إلى أقل من 

  3أشهر                             |_| 7إلى أقل من  4من  

  4أشهر إلى أقل من عام                           |_| 7من 

  5إلى أقل من عامين                              |_| 1من 

  6أعوام                            |_| 3إلى أقل من  2من 

  7|_|                      أعوام إلى أرثر             3من 

  |_|                                                  997ال يعلم 
  



48 
 

G4. ماذا ران سبب آخر لالتصال؟ 

 )مسموح بأكثر من إجابة(      
 هي متوافقة مع بعضها. 12و 11مجموعات 

 

 ( أول اتصال لالستعالماا و/أو مأل أو تحدي  بطاقة البياناا المهنيةSAP                         )               |_|10 

 ( تقديم إقرار االستعداد للعمل ألول مرةDID                                        )                                |_|11 

 ( تجديد إقرار االستعداد للعملDID                               أو تأريد حالة البطالة )                                |_|12 

                                                              14|_|                       التوقيع على اتفاق الخدمة 

  8|_|           بغرئ البح  عن عمل )بما ريه التأهيل والتدريب لبدء نشاط مستقل(  للعثور علىلالستشارة  أو التوجيه 

                                                                   3|_|                    للتحقق من وجود ررص عمل 

           5|_|                       تلقيا عرضا للمشاررة رخ دورة تأهيلية من مة و/أو معترف بها من المقاطعة 

  6|_|                  من الدورة التدريبية المهنية ) ليسا من المقاطعة (  تلقيا عرضا للمشاررة رخ نوع آخر 

                                                                    13|_|                          تلقيا عرضا للتدريب 

                              15|_|                                                    تلقيا ردا للمشاررة رخ اختيار العاملين 

                                                                       4|_|                    حصلا على عرضا للعمل 

  996|_|                          ______________________________________) حدد( آخر 

                                                                                            997|_|                       ال يعلم 
 

( لو كان موظفا لمدة غير محددة 3(؛ C20=1( لو كان موظفا لمدة )2(؛ C8=2( ليس لديه عقد )1: (C1<>blankإذا كان عامال )
 (، اطرح السؤال.C1bis=1( إذا كان معاونا )4= سنة البحث(؛  C57D= سنة البحث أو C55 و C20=2منذ سنة البحث )

 وال تطرح السؤال.  G5A=1( ضعG4=11,12إقرار االستعداد للعمل ساريا )إذا كان 
أو أنه لم يعمل أبدا أو  سنة البحث(>C57D و C20=2أو بعقد غير محدد المدة منذ أكثر من عام ) (C1=4,5,6,7,8إذا كان موظفا )

 ثم تابع.  G5A=2( ضع E15=1أو   E14=1أو  E1=2أنه توقف عن العمل للمعاش )

G5A.α.   خالل األسبوع "من االثنين ......... إلى األحد.........." "االسم" هل ران لديه إقرار االستعداد للعمل ساريا أو أنه قد وقع عليه
عن  Inpsأو  Caafللتو؟ )إقرار االستعداد للعمل هخ التخ تشهد بحالة البطالة اطدارية ويمرن عمله لدل مرار  التشغيل العامة  أو مرار  

 طريق اطنترنا أو لدل العاملين بسوق العمل اآلخرين(

 (G1=1إذا ران على اتصال بمرر  التشغيل العام )
 

G5A.β.   خالل األسبوع "من االثنين ......... إلى األحد.........." "االسم" هل ران على اتصال بمرر  التشغيل العام حتى وإن لم يرن
؟ )إقرار االستعداد للعمل هخ التخ تشهد بحالة البطالة اطدارية ويمرن عمله لدل مرار  التشغيل العامة  أو لديه إقرار االستعداد للعمل ساريا

 عن طريق اطنترنا أو لدل العاملين بسوق العمل اآلخرين( Inpsأو  Caafمرار  

 (G1=2, 997إذا لم يرن على اتصال بمرر  التشغيل العام أو ال يعرف )
 

رمن المحتمل جدا أال يرون قد وقع عليه. إقرار االستعداد للعمل ال  DIDإقرار االستعداد للعمل ا ران المجيب ال يعرف لمجري المقابلة: إذ
 )بدل البطالة سابقا( NASPIبالتأمين االجتماعخ الجديد للعمل  غنى عنه للمطالبة

 
  1         إقرار االستعداد للعمل ساري أو تم التوقيع عليه رخ األسبوع نعم|_| 
 2                 ال|_| 
 9|9|7|                              يعلم ال| 
 
 
 
 

 (، ضع السؤال.G3=1,2,3اشهر ) 7إذا كان آخر اتصال بمركز التشغيل العام كان خالل 

 .G7وانتقل إلى  G6A=1(، ضع G4=4إذا كان آخر اتصال بمركز التشغيل العام كان عرض عمل )

 .G9وانتقل إلى  G6A=2, G7=3، ضع F7=2 و (E15=1 أو E14=1العمل ألنه على المعاش وال يبحث عن عمل )إذا كان توقف عن 

 .Hوانتقل لقسم   G6A=2, G7=3, G9=3ضع (F10=11إذا كان ال يبحث عن عمل ألنه غير الئق طبيا )

 G6A  أشهر األخيرة هل تلقيا عرئ عمل من مرر  التشغيل العام؟ 6خالل رترة 

 

  1|_|                               نعم 

 |_|                                  3ال  

 |_|                             فقط في حالة  997ال يعلم(proxyإلى  ، انتقلG7) 
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 G7  المؤقتة سابقا( أو عاملين آخرين رخ سوق العمل )من  العمالةهل ران لديي اتصال مع ورالة تو يف أشهر األخيرة  6. خالل رترة(
 القطاع العام أو الخاص( مختلفة عن مرر  التشغيل العام؟

 )مسموح بأكثر من إجابة(                    
 

 1|_|                    نعم  مع ورالة تو يف  

   2|_|عاملين آخرين من القطاع العام أو الخاص           هيئة نعم  مع 

                                    3|_|                                    ال 

                           997|_|                                         ال يعلم 
 

G8.  أشهر هل استلما عرئ للعمل من إحدل هذه  الهيئاا ؟ 6رخ آخر 

 )مسموح بأكثر من إجابة(      
 

 1|_|                    نعم  مع ورالة تو يف  

 |_|           2نعم  مع  عاملين آخرين من القطاع العام أو الخاص 

                  3|_|                                                         ال 

                           997|_|                                           ال يعلم 
 

 
 

 
= سنة البحث أو C55 ( وC20=2( أو لمدة غير محددة منذ سنة البحث )C20=1أو موظف لمدة ) (C8=2إذا لم يكن لديه عقد )

C57D( أو كان معاونا )سنة البحث =C1bis=1.ضع السؤال ،) 
  G9=3سنة البحث( ضع  >C57Dو  C20=2( أو بعقد غير محدد المدة منذ أكثر من سنة )C1=4,5,6,7,8إذا كان مستقال )
 وتخطى السؤال.

 
  

G9.  التأمين االجتماعخ الجديد للعمل رخ األسبوع " من االثنين... إلى األحد... " هل رنا تحصل على إعانة  البطالة )مثلNASPI  أو
 ارتساب الحق  رنا رخ انت ار استالمه؟ ( أو إعانة التوقف عن العمل  أو على الرغم منDISCOLLإعانة البطالة للمعاونين المنسقين 

 

 |_|                              1نعم  إعانة  البطالة 

 |_|                                  2نعم  بدل التنقل 

 |_|                                                 3ال 

  |_|                                          997ال يعلم 

 |_|                                         998ال يجيب 
 

G9.β..  التأمين االجتماعخ حتى إذا رنا تعمل رخ األسبوع " من االثنين... إلى األحد... " هل رنا تحصل على إعانة  البطالة )مثل
 (  أو إعانة التوقف عن العمل  أو رنا تنت ر الحصول عليها؟DISCOLLعانة البطالة للمعاونين المنسقين أو إ NASPIالجديد للعمل 

 ( بالشروط المحددة رخ الفلتر.C1<> blankإذا ران يعمل )        
 

 |_|  1نعم 

 |_|                                                 3ال 

  |_|                                          997ال يعلم 

 |_|                                         998ال يجيب 
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 ضمان الشباب

 
 
 
 

( أو الربع التالي ولكن أول 1( وهذا الربع األول )الربع المرجعي =SG21<=29=>15عاما ) 29و  15إذا كان عمره يتراوح بين 
Wave (WAVE_QUARTINA=1 ضع السؤال؛ وإال انتقل إلى قسم ،)H. 

 

G10.  هل تعرف برنام  ضمان الشباب الذي تموله أوروبا 

 15: ضمان الشباب هخ مبادرة يمولها االتحاد األوروبخ  موجهة لجميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  فقط في حالة الضرورة اقرأ
 سنة  وهخ تهدف لتقديم ررص عمل حقيقية  أو استرمال الدراسة  أو التدريب  أو التمرين  أو أي شرل آخر من أشرال التأهيل . 29و
 

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

G11.  ريف وصل لعلمي هذا البرنام  ؟ 

 
 100  اطنترنا|_| 
  200  التلفا|_| 
 300  الجرائد|_| 
  400  العام العمل مرر|_| 
  500  التأهيل مرار  الجامعة  المدرسة|_| 
  600  المعارف األصدقاء  األقارب|_| 
 996  ______________  )حدد( آخر شخء|_| 
 997  يعرف ال|_| 
 
 

G12.   مسجل/مسجلة رخ برنام  ضمان الشباب ؟هل أنا 

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

G13.  رخ أي سنة سجلا اسمي رخ البرنام  ؟ 

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

G13.A رخ أي شهر سجلا اسمي رخ البرنام  ؟ 

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

 G15.   بعد أن سجلت اسمك في البرنامج، بعد كم من الوقت اتصلت بك خدمة العمل، أو الشركة الخاصة المعتمدة، الستكمال إجراءات

 التسجيل في البرنامج ومراحل التوجيه التالية ؟

 
 100  التسجيل من يوما 30 خالل|_| 
 200  التسجيل من يوما 60 إلى 30 من|_| 
 300  التسجيل من يوما 60 عن ي يد ما|_| 
 400  اآلن حتى بخ يتصلوا لم|_| 
 997  يعرف ال|_| 
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G16.  هل التسجيل رخ برنام  ضمان الشباب أتاح لي ررصة البدء رخ تدريب/عمل/خدمة مدنية أو الدخول رخ مسار تأهيلخ؟ 

 
  100      تدريب/عمل/خدمة مدنية بدأا نعم|_| 
  200      تأهيلخ مسار رخ دخلا نعم|_| 
  300 تأهيلية دورة أو جديدا/عمال تدريبا سأبدأ وجي ة رترة خالل ولرن ال|_| 
  400      اآلن حتى شيئا أعرف ال ال|_| 
  500      يهمنخ يعد لم ال ال|_| 
 997      يعرف ال|_| 
 
 
 
 

G17.  ألي سبب من األسباب لم تسجل/تسجلخ اسمي رخ برنام  ضمان الشباب؟ 

 
 100      عمل عندي ألنخ|_| 
 200      أدرس ما لا ألنخ|_| 
 300      أخرل( مرة الدراسة )وال أعمل أن يهمنخ ال|_| 
 400  أخرل( مرة الدراسة )أو عمل إيجاد رخ مفيد غير ألنه يهمنخ ال|_| 
 500      التسجيل إجراءاا أعرف ال|_| 
 600  معقدة( اطجراءاا   اطنترنا موقع )سوء التسجيل الصعب من|_| 
 700      إنترنا عندي 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. ( رونسوررتوار الموسويقى  أراديميوة الفنوون رخ األربعة أسوابيع "مون... إلوى..." هول التحقوا بودورة تعليميوة مدرسوية  جامعيوة  أراديميوة
 تعلويم والتأهيول الفنوخ  والIFPالجميلة  إلى آخره(؟ أضف إليها أيضا االلتحاق بالدوراا التعليمية والتأهيلية المهنية رالتعليم والتأهيل المهنخ 

  ؟ الفنية العليا  والمعاهد IFTS العالخ

هخ دوراا لمدة ثال  سنواا/أربع سنواا من التعليم والتأهيل يتم االلتحاق بها  IFPالتعليم والتأهيل المهنخ  : دورااقط  عند الطلب، اقرأ
 دوراا التعليم والتأهيل الفنخ العالخبعد الحصول على الشهادة اطعدادية )تعطخ على الترتيب شهادة تأهيل مهنخ  ودبلوم مهنخ رنخ(. 

IFTS والمعاهد الفنية العليا  ITS  هخ دوراا تعليم وتأهيل رنخ عالخ يتم االلتحاق بها بعد الدبلوم )تعطخ على التدريب شهادة تخصص
 رنخ عالخ  ودبلوم رنخ عالخ(.

 
 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 
 

H1B. α  التعليم والتأهيل المهنخ  هل التحقا بدورة تعليمية مدرسية  جامعية  أراديميةIFPتعليم والتأهيل الفنخ العوالخ  ال IFTS المعاهود  
  ؟ ”  بعد "آخر يوم من األسبوع المشار إليهITS الفنية العليا

 إذا ران رخ الربع األول أو الثانخ أو الرابع المشار إليه
 
 

H1B.β  التعليم والتأهيل المهنخ  هل التحقا بدورة تعليمية مدرسية  جامعية  أراديميةIFPتعليم والتأهيول الفنوخ العوالخ  ال IFTS المعاهود  
    بعد "آخر يوم من األسبوع المشار إليه" أو أني سوف تلتحق بأي منها بعد العطلة؟ITS الفنية العليا

 إذا ران رخ الربع الثال  المشار إليه
 

  100  التحق بعد آخر يوم رخ األسبوع المشار إليه نعم|_| 
  200   بعد انتهاء العطلةسوف يلتحق  نعم|_| 
 400   ال|_| 
 

H1BA. التعليم  رخ األربعة أسابيع "من...... إلى......" هل شاررا رخ دورة تأهيل مهنية تن مها و/أو تعترف بها المقاطعة )مختلف عن
 ؟ITS الفنية العليا  المعاهد IFTS تعليم والتأهيل الفنخ العالخ  الIFPوالتأهيل المهنخ 

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

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

 
 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 
 997  يعرف ال|_| 
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H1D.  يوم" حتى "آخر يوم من األسبوع  365-شهرا من "]آخر يوم من األسبوع المشار إليه[ 12أما إن أخذنا رخ عين االعتبار رترة
التعليم المشار إليه"  هل التحقا بدورة تعليمية مدرسية  جامعية  أراديمية؟ خذ رخ االعتبار أيضا االلتحاق بدوراا التعليم والتأهيل المهنخ )

(  ودوراا التأهيل المهنخ التخ تن مها المقاطعة ITS الفنية العليا  المعاهد IFTS تعليم والتأهيل الفنخ العالخ  الIFPلمهنخ والتأهيل ا
رونسررتوار الموسيقى وأراديمية شهور( وتمنح مؤهال  والدوراا التخ قبل أراديمية  6ساعة ) 600والتخ تعادل أو ت يد مدتها عن 

 . الرقص

 
 100  نعم|_| 
 200  ال|_| 
 

H2. α ؟ بأي دورة رنا ملتحقا 

 (   ولرن ليس عقب األسبوع المشار إليه  H1=1إذا ران التحق بمدرسة أو جامعة رخ األسابيع األربعة األخيرة )
 
 

 H2. β ؟ ”بأي دورة التحقا بعد "آخر يوم من األسبوع المشار إليه 

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

H2. γ    ؟االلتحاق تعت م دورةبأي 

 (H1B=2إذا ران/رانا سوف يلتحق/تلتحق بالدورة بعد اطجا ة )
 

 )10              المدرسة االبتدائية )المدرسة األولية|_|  
 )20            المدرسة اطعدادية )المدرسة الثانوية للدرجة األولى|_|  
  دوراا لمدة ثال  أو أربع سنواا( للتعليم والتأهيل المهنخ الفنخIFP)      30|_|  
 40            المدرسة الثانوية للدرجة الثانية لمدة خمس سنواا|_|  
 ( دوراا تعليم وتأهيل رنخ عالخIFTS)              12|_|  
 ( معاهد رنية عاليةITS)              13|_|  
  مية الفنون الجملية  أراديمية الرقص  أراديمية الفنأرادي رونسررتوار الموسيقى  معهد موسيقى معادل 

  |_|50  المسرحخ  المعهد العالخ الصناعخ الفنخ ومعاهد أخرل مؤهلة لمنح شهاداا تأهيل عالية رنية وموسيقية
   دورة دراسة جامعية مستول أول )ثال  سنواا(  دورة دبلوم جامعخ لسنتين/ثال  سنواا    

   |_|70                    مدرسة موا ية للجامعةمدرسة مباشرة ألهداف متخصصة  
 )80                         دورة تخصص جامعية / ماجستير )سنتان|_|  
  سنواا: شهادة جامعية حسب الن ام القديم  6-4دورة جامعية 

 |_|90                      أو شهادة تخصص جامعية/ ماجستير رخ دورة واحدة
 ( دورة تخصص بعد الجامعة أو بعد دبلوم أراديمية التأهيل العالخ الفنخ والموسيقخAFAM)      

 |_|10                           )بما ريها ماستر المستول األول والثانخ( 
  درتوراة بح  أو دورة دبلوم( بح  من أراديمية التأهيل العالخ الفنخ والموسيقخAFAM)         11|_| 
 

H2A - أي دورة من هذه تشير إليها ؟ 

 
 )10        دورة األراديمية  الرونسررتوار  إلى آخره )الن ام القديم|_|  
 20      دورة تأهيل عالية رخ الفن والموسيقى والرقص مستول أول|_|  
 30       دورة تأهيل عالية رخ الفن والموسيقى والرقص مستول ثان|_|  
  40      رونسررتوار الموسيقى أو أراديمية الرقصدورة قبل أراديمية|_|  
 997                 يعرف ال|_| 
 

H2B - أي دورة من هذه تشير إليها ؟ 

 
 10 ماجستير جامعخ مستول أول/ دورة إتقان أراديمية أو ماجستير مستول أول/ دورة تخصص أراديمية مستول أول|_|  
  20  مستول ثان/ دورة إتقان أراديمية أو ماجستير مستول ثان/دورة تخصص أراديمية مستول ثانماجستير جامعخ|_|  
 30                          دورة تخصص جامعية|_|  
 997                                           يعرف ال|_| 
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H3-  بها أو التخ تريد أن تلتحق بها ؟هل يمرني أن تذرر بدقة أرثر ما هخ الدورة التخ التحقا 

 
  حدد(الموضوع( _____________________________________________ |_|_|  
 997                                    يعرف ال|_| 
 

H3A - هل يل م لاللتحاق بهذه الدورة الحصول على مؤهل دراسخ معين ؟ 

 
 10                     نعم  شهادة جامعية|_|  
  بما ريها التعليم والتأهيل الفنخ( نعم  دبلوم مدرسة ثانوية للدرجة الثانية أو تأهيل مهنخIFP)    20|_|  
 30                     نعم  شهادة إتمام التعليم اطعدادي|_|  
 40                                         ال|_|  
 997                                      يعرف ال|_| 
 

H3B - هل انتها الدورة التخ تتحد  عنها ؟ 

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

 (H4)نص اقرأ 
: لنأخذ رخ االعتبار اآلن أنشطة تأهيلية أخرل مختلفة عن التخ ترلمنا عنها سابقا )سواء قما بها رخ إطار العمل أو ألسباب اقرأ للجميع

شخصية( على سبيل المثال  دوراا التحدي  أو التأهيل المهنخ  الندواا  المؤتمراا  الدروس الخصوصية  الدوراا الرياضية  دوراا 
الرونسررتوار أو أراديمية الرقص(  الرسم  المطبخ  تعليم قيادة السياراا  المالحة  إلى آخره )باستثناء دوراا  اللغاا  الموسيقى  الرقص

 الرومبيوتر  إلى آخره(. طالما رانا بمساعدة مدرس. وأيضا الدوراا عن بعد )عن طريق
 

ال تأخذ رخ عين االعتبار دوراا التأهيل المهنخ  :(H1=1اقرأ أيضا على الذين كانوا في األربعة أسابيع ملتحقين بمدرسة أو جامعة )
 .مؤهالشهور على األقل( والتخ تمنح  6ساعة ) 600التخ تن مها المقاطعة والتخ مدتها تعادل أو تتجاو  

 
البوديهخ أال من  :(H1BA=1اقرأ أيضا على الذين شاركوا في األربعة أسابيع في دورة تأهيل مهنية تنظمها و/أو تعترف بها المقاطعة )

 تأخذ رخ عين االعتبار دوراا المقاطعة التخ ترلمنا عنها سابقا
 

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

وتنسيق الحدائق   إلى آخره( ودوراا تعليم  لمجري المقابلة : يجب األخذ رخ االعتبار رارة الدوراا )بما ريها الهواياا رالخياطة والمطبخ
 السياقة والدوراا بالمراسلة أو عن بعد ؛

 
 10      نعم  نشاط واحد|_|  
 20      نعم  أرثر من نشاط|_|  
 30      ال|_|  
 997            يعرف ال|_| 
 

H4H . يوم" إلى "آخر يوم رخ األسبوع المرجعخ" ؟ 365- شهرا من "]آخر يوم رخ األسبوع المرجعخ[ 12أما إذا أخذنا رخ االعتبار رترة 

  
  100     مهنية ألسباب المؤتمراا العمل/الندواا/ التأهيل/ورش دوراا نعم|_| 
  المطبخ  المثال  سبيل )على شخصية الهتماماا خصوصية دوراا/دروس نعم  

 |_|200   آخره إلى التصوير  الرومبيوتر  اللغاا  الرقص  الموسيقى  السيراميي  
  300           مدرب/معلم بمساعدة رياضية دوراا نعم|_| 
 نعم  دروس خصوصية بمساعدة مدرس أو مشرف بمقابل مالخ 

 |_|400    )باستثناء الدروس المجانية بمساعدة صديق/شخص تعرره أو  ميل( 
  500           تأهيلخ نشاط أخرل/ دورة نعم|_| 
 600           ال|_| 
 997                     يعرف ال|_| 
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H5. α. - “ رم إجمالخ عدد الساعاا التخ خصصتها لهذا/لهذه األنشطة التعليمية ؟ باستثناء االنتقاالا وأداء الواجباا .......” من ....... إلى
 رخ المن ل .

إ ن ران شاري رخ األربعة أسابيع رخ أنشطة تأهيلية أخرل  وقال سابقا )أو أنه لم يوجه إليه السؤال( أنه لم يلتحق بدورة تأهيل مهنية 
 (H1BAA=1,blank و   H4=1,2) مؤهالشهور( أو أنها ال تمنح  6ساعة ) 600ن متها المقاطعة وتقل مدتها عن 

 

H5. β. - “ رم إجمالخ عدد الساعاا التخ خصصوتها لهذا/لهوذه األنشوطة التعليميوة ؟ يجوب أن تأخوذ روخ االعتبوار اآلن  .......”من ....... إلى
 دورة تأهيل المقاطعة التخ حدثتنخ عنها سابقا   باستثناء االنتقاالا وأداء الواجباا رخ المن ل .

التحوق بودورة تأهيول مهنيوة ن متهوا المقاطعوة وتقول مودتها عون إ ن ران شاري رخ األربعة أسابيع رخ أنشطة تأهيلية أخرل  وقوال سوابقا أنوه 
 (H1BAA=2,997 و   H4=1,2) مؤهالشهور( أو أنها ال تمنح  6ساعة ) 600
 

 0          عدد الساعاا|_|_|  
 997            يعرف ال|_| 
 

H6. α. -  بأي نشاط تعليمخ يتعلق ؟ 

)أو أنه لم يوجه إليه السؤال( أنه لم يلتحق بدورة تأهيل مهنية ن متها ن ران شاري رخ األربعة أسابيع رخ نشاط تأهيلخ واحد  وقال سابقا  إ
 (H1BAA=1,blank و   H4=1) مؤهالشهور( أو أنها ال تمنح  6ساعة ) 600المقاطعة وتقل مدتها عن 

 

H6. β. - التخ تابعتها ما هو أحد  نشاط شاررا ريه ؟ من بين رارة األنشطة التعليمية 

 
إن ران تابع رخ وقا واحد رثر من نشاط تأهيلخ  خذ رخ االعتبار األرثر نفعا. إن ران شاري رخ األربعة  فقط في حالة الضرورة اقرأ:

)أو أنه لم يوجه إليه السؤال( أنه لم يلتحق بدورة تأهيل مهنية ن متها المقاطعة وتقل مدتها عن  أسابيع رخ أرثر من نشاط تأهيلخ  وقال سابقا 
 (H1BAA=1,blank و   H4=2) مؤهالشهور( أو أنها ال تمنح  6ساعة )

 

H6. γ.  - أحد  نشاط شاررا ريه ؟ من بين رارة األنشطة التعليمية التخ تابعتها )بما ريها دورة التأهيل التخ تن مها المقاطعة( ما هو 

 
 600أنه التحق بدورة تأهيل مهنية ن متها المقاطعة وتقل مدتها عن إن ران شاري رخ األربعة أسابيع رخ أنشطة تأهيلية أخرل  وقال سابقا 

 (H1BAA=2,997 و    H4=1,2) مؤهالشهور( أو أنها ال تمنح  6ساعة )
 

 دورة تأهيل مهنخ
  100  أو أنها ال تمنح مؤهال مهنيا أشهر( 6ساعة )أو  600تقل مدتها عن دورة تن مها و/أو تعترف بها المقاطعة|_| 

 |_|200                         دورة تن مها الشررة أو الهيئة التخ يعمل بها
  300                                   دورة تأهيل مهنخ أخرل|_| 
 

 األنشطة التعليميةنوع آخر من 
 400                          ندوة  مؤتمر|_| 
 500                          دروس خصوصية  دوراا شخصية|_| 
 600                         جامعة ربار السن أو وقا الفراغ|_| 
 700         آخره( نوع آخر من الدوراا )على سبيل المثال رخ اطنجلي ية  الرومبيوتر  الموسيقى  إلى|_| 
 
 

H7- ما هو موضوع الدورة/النشاط الذي شاررا ريه ؟ 

 
  حدد(الموضوع( _____________________________________________ |_|_|_|  
 997                                       يعرف ال|_| 
 

H8 - هل تابعا هذه الدورة/هذا النشاط رخ الغالب 

 
  10      مهنية/للبح  عن عملألسباب|_|  
 20      الهتماماا شخصية|_|  
 997           يعرف ال|_| 
 
 
 



56 
 

H9 -  هل تابعا هذه الدورة/هذا النشاط أثناء أوقاا العمل ؟.......” من ....... إلى “دائما رخ األسابيع األربعة 

 
 10      نعم  رقط أثناء أوقاا العمل دون غيرها|_|  
  20      رئيسية أثناء أوقاا العملنعم  بصورة|_|  
 30      بصورة رئيسية خارج أوقاا العمل  ال|_|  
 40      رقط خارج أوقاا العمل دون غيرها  ال|_|  
 50      لم يرن يعمل رخ تلي الفترة|_|  
 997                       يعرف ال|_| 
 

H12A -  هل أديا رترة تأهيل أو تدريب بال أجر؟.......” من ....... إلى “رخ األسابيع األربعة 

 
 10      نعم  وال ي ال|_|  
 20      نعم  انتها|_|  
 30      ال|_|  
 997                     يعرف ال|_| 
 
 

H12B - إجماليا رم استمرا رترة التأهيل أو التدريب هذه؟ 

 
 0      عدد الشهور|_|_|_|  
 0|0        أقل من شهر|_|_| 
 997               يعرف ال|_|_|_| 
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 دورات المقاطعة
 

H13.α.1.-  هل أتمما رخ الماضخ دورة تأهيل مهنخ تعترف بها المقاطعة ومنحا مؤهال مهنيا ؟ 

أشوهر(  6سواعة )أو  600إذا ران رخ األسابيع األربعة السابقة لم يشاري روخ دورة تأهيول مهنوخ تن مهوا المقاطعوة مودتها تعوادل أو تتجواو  
( أو شوهادة تخصوص رنوخ IFPعلى شوهادة تأهيول مهنخ/دبلووم مهنوخ رنوخ ) لم يحصلوتمنح مؤهال   أو أنه شاري ريها ولم تنته بعد   وأنه 

 (  SG24≠13 14 15  خالخ و  H3B=2 997)( ITS)أو دبلوم رنخ عالخ  (IFTS)عالخ 
 

H13.α2. -   هل أتمما رخ الماضخ دورة تأهيول مهنوخ تعتورف بهوا المقاطعوة ومنحوا موؤهال مهنيوا )باسوتثناء الموؤهالا الممنوحوة مون قبول
 ؟  (ITSوالمعاهد الفنية العليا )( IFTSوالتعليم والتأهيل الفنخ العالخ ) (IFPالتعليم والتأهيل المهنخ )

أشوهر(  6سواعة )أو  600إذا ران رخ األسابيع األربعة السابقة لم يشاري روخ دورة تأهيول مهنوخ تن مهوا المقاطعوة مودتها تعوادل أو تتجواو  
شهادة تخصص رنوخ عوالخ ( أو IFPعلى شهادة تأهيل مهنخ/دبلوم مهنخ رنخ ) حصلوتمنح مؤهال   أو أنه شاري ريها ولم تنته بعد   وأنه 

(IFTS)  أو دبلوم رنخ عالخ(ITS )(H3B=2 997  خالخ و  SG24=13 14 15  ) 
 

H13.β1. -  هل أتمما رخ الماضخ دورة تأهيل مهنخ أخرل تعترف بها المقاطعوة مسوتواها يعوادل أو يتجواو  مسوتول الودورة التوخ حودثتنخ
 عنها ومنحا مؤهال مهنيا ؟

أشوهر(  6سواعة )أو  600إذا ران رخ األسابيع األربعة السابقة قد شواري روخ دورة تأهيول مهنوخ تن مهوا المقاطعوة مودتها تعوادل أو تتجواو  
أو  (IFTS)( أو شهادة تخصص رنخ عوالخ IFPعلى شهادة تأهيل مهنخ/دبلوم مهنخ رنخ ) لم يحصلوتمنح مؤهال   وقد انتهى منه   وأنه 

 (  SG24≠13 14 15  و H3B=1) (ITS)دبلوم رنخ عالخ 
 

H13.β2. -  هل أتمما رخ الماضخ دورة تأهيل مهنخ تعتورف بهوا المقاطعوة مسوتواها يعوادل أو يتجواو  مسوتول الودورة التوخ حودثتنخ عنهوا
( والمعاهود IFTSوالتعليم والتأهيل الفنوخ العوالخ ) (IFPومنحا مؤهال مهنيا )باستثناء المؤهالا الممنوحة من قبل  التعليم والتأهيل المهنخ )

 ؟  (ITSالفنية العليا )

أشوهر(  6سواعة )أو  600إذا ران رخ األسابيع األربعة السابقة قد شواري روخ دورة تأهيول مهنوخ تن مهوا المقاطعوة مودتها تعوادل أو تتجواو  
أو  (IFTS)( أو شوهادة تخصوص رنوخ عوالخ IFPعلى شوهادة تأهيول مهنخ/دبلووم مهنوخ رنوخ ) حصلوتمنح مؤهال   وقد انتهى منه   وأنه 

 (  SG24=13 14 15  و H3B=1)( ITS)دبلوم رنخ عالخ 
 

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

H14 - رم استمرا هذه الدورة ؟ 

 
  10      ساعة( 600أشهر )أو أقل من  6أقل من|_|  
  20    ساعة( إلى أقل من سنة واحدة 600 أشهر )أو 6من|_|  
 30      من سنة إلى أقل من سنتين|_|  
  40      سنواا 3من سنتين إلى|_|  
 3 50      سنواا أو أرثر|_|  
 995                     يتذرر ال|_| 
 997                       يعرف ال|_| 
 

H15 - هل ران يل م لاللتحاق رخ هذه الدورة الحصول على مؤهل دراسخ معين ؟ 

 
 10                     نعم  شهادة جامعية|_|  
  بما ريها التعليم والتأهيل الفنخ( نعم  دبلوم مدرسة ثانوية للدرجة الثانية أو تأهيل مهنخIFP)    20|_|  
 30                     نعم  شهادة إتمام التعليم اطعدادي|_|  
 40                                         ال|_|  
 997                                      يعرف ال|_| 
 

H16 - ماذا ران موضوع الدورة؟ 

 
  0 ________________________________________________ )حدد(الموضوع|_|_|_|  
  0 ________________________________________________ )حدد(الموضوع|_|_|_|  
 997                           يعرف ال|_|_|_| 
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H17 - رخ أي سنة أنهيا هذه الدورة؟ 

 
 0   السنة|_|_|_|_|  
 997          يعرف ال|_|_|_|_| 
 

H18 - هل تذرر سني وقتها؟ 

 
 0   السن|_|_|_|  
 997          يعرف ال|_|_|_| 
 

H19 - هل تذرر الشهر الذي أنهيتها ريه؟ 

 
 انتقل إلى قسم |_|_|_|0   الشهر( I Hoc_2018)  
 انتقل إلى قسم |9|9|7           |  يعرف ال( Hoc_2018 I) 
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 HOC_2018قسم 

 األسرة والعمل
 

 سنة 64 -18لألشخاص بين 
 WAVE_QUARTINA=2إذا كان 

 
 اقرأ

ة وجود رخ هذا القسم سوف نلقخ عليي بعئ األسئلة  محددة طيطاليا وللدول األوربية األخرل  وذلي من أجل معررة ريف تن م األسرة نفسها رخ حال
 أطفال  مسنين  مرضى  أشخاص ذوي اطعاقة. 

 
 ال تظهر السؤال

HOC1.  سنة يعيشون رخ المن ل؟ خذ رخ االعتبار أبناءي وأبناء شريي حياتي. 15هل لديي أبناء تقل أعمارهم عن 

 
 1         نعم|_| 
 انتقل إلى  |_|2          ال(HOC2) 

 
 (HOC1=1سنة يعيشون في المنزل ) 15إذا كان لديه أبناء تقل أعمارهم عن 

HOC2.α.  يعيشون رخ المن ل ترعاهم؟ خذ  السنة  15باطضارة إلى األبناء الذين يعيشون رخ المن ل  هل لديي أبناء تقل أعمارهم عن
 رخ االعتبار أبناءي وأبناء شريي حياتي.

 لو رانا الرعاية تتمثل رقط رخ الدعم المالخ رال يجب أخذها رخ االعتبار.

 
 (HOC1=2سنة يعيشون في المنزل ) 15عن إذا لم يكن لديه أبناء تقل أعمارهم 

HOC2.β.  يعيشون رخ المن ل ترعاهم؟ خذ رخ االعتبار أبناءي وأبناء شريي حياتي. السنة  15هل لديي أبناء تقل أعمارهم عن 
 لو رانا الرعاية تتمثل رقط رخ الدعم المالخ رال يجب أخذها رخ االعتبار.

 
  1                     منت م بصورة نعم|_| 
  إذا كان |_|2                 طارئ بشرل رقط نعم(HOC1 =2   انتقل إلىHOC7وإال إذا كان ،HOC1 =1   انتقل إلى HOC3) 
 إذا كان |_|3                                            ال(HOC1 =2   انتقل إلىHOC7وإال إذا كان ،HOC1 =1   انتقل إلى HOC3) 

 
 (HOC2=1سنة وال يعيشون في المنزل ) 15منتظمة يرعى األنباء الذين تقل أعمارهم عن إذا كان بصورة 

HOC2a. .هل ممرن أن تقول لخ رم عددهم؟ خذ رخ االعتبار رقط األبناء الذين تراعهم بصورة منت مة 

 
 عدد         |_|_| 
 

 (HOC2=1يعيشون في المنزل )سنة وال  15إذا كان بصورة منتظمة يرعى األنباء الذين تقل أعمارهم عن 

HOC2b.  هل ممرن أن تقول لخ أسماءهم وأعمارهم؟ 

 أبناء  إذا تجاو  العدد هذا الرقم رخذ رخ االعتبار رقط األقل سنا  5لمجري المقابلة: أقصى عدد هو 

 
 HOC2b1 االسم _________________ HOC2b1   العمر   |_|_| 
... 
... 
 HOC2b5 االسم _________________ HOC2b5   العمر   |_|_| 
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 (HOC2=1( أو )HOC1=1سنة الذين يعيشون في المنزل أو خارج المنزل ) 15إذا كان بصورة منتظمة يرعى األنباء الذين تقل أعمارهم عن 

HOC3. ( إذا كانHOC1=1  وHOC2=1 مع األخذ رخ االعتبار أيضا األبناءاظهر النص : )الذين يعيشون خارج المن ل 
هل تستخدم بصورة منت مة الخدماا العامة و/أو الخاصة مثل حضانة األطفال  مدارس األطفال  ما قبل المدرسة أو ما بعدها  مرتبة اللعب  

 سنة؟ 14 - 0جليسة أطفال ألبنائي من 
 ة )الرياضية  الموسيقية  الرقص  اللغاا  وغيرها(استبعد المدرسة اطل امية )االبتدائية واطعدادية( والدوراا خارج المدرس

 المرر  الصيفخ غير وارد ألنه يوجد رقط خالل الصيف  أما السؤال ريتعلق بالحالة المعتادة. :في حالة الضرورة اقرأ

 
  انتقل إلى قسم |_|1           للرل نعم( HOC3a) 

  انتقل إلى قسم |_|2          للبعئ نعم( HOC3a) 

 انتقل إلى قسم |_|3              ال( HOC4β) 
 فقط في حالة |_| 997                        ال يعرف(proxy ؛ انتقل إلىHOC5β) 

 
 (HOC3=1, 2إذا كان يستخدم لكل األبناء أو فقط لبعضهم )

 المنزل أو خارجه.سنة الذين يعيشون داخل  14-0السؤال يجب طرحه لكل ابن من أبناء المجيب أو شريك الحياة من عمر 

HOC3a.  من أجل >اسم_الطفل< أي خدماا يستخدم؟ 

 )يجوز إعطاء أكثر من إجابة(
 اقرأ اإلجابات

 
 : ال تأخذ رخ االعتبار رتراا معينة مثل العطالا المدرسية أو حاالا الطوارئ.في حالة الضرورة اقرأ

 ريتعلق بالحالة المعتادة. المرر  الصيفخ غير وارد ألنه يوجد رقط خالل الصيف  أما السؤال

 
                          1            جليسة أطفال بمقابل مالخ |_| 
 2                       حضانة أطفال عامة/تابعة للبلدية |_| 
 3                             حضانة أطفال خاصة |_| 
 )4           حضانة أطفال أخرل )تابعة للشررة/األسرة/العقار |_| 
 5                                       مدرسة طفولة عامة |_| 
 6                                      مدرسة طفولة خاصة |_| 
 7                                   ما قبل المدرسة أو ما بعدها |_| 
 8                                          مرتبة اللعب |_| 
  9      _________________________    )حدد(خدمة أخرل |_| 
  10                                              ال شخء |_| 
 

( انتقل إلى HOC3=2، وإال إذا كان يستخدم الخدمات لبعض األبناء ).HOC5.α( انتقل إلى HOC3=1إذا كان يستخدم الخدمات لكل األبناء )
HOC4.α. 

 
 .(HOC3=2يستخدم الخدمات فقط لبعض األبناء ) إذا كان

HOC4.α. ما هو السبب الرئيسخ رخ عدم استخدام الخدماا العامة و/أو الخاصة لبعئ األبناء؟ 

 
 ( HOC3=3إذا لم يكن يستخدم الخدمات )

HOC4. β. ما هو السبب الرئيسخ رخ عدم استخدام الخدماا العامة و/أو الخاصة لألبناء؟ 

 
 انتقل إلى  |_|1               متاحة أمارن توجد ال أو موجودة غير الخدماا(HOC5) 

 انتقل إلى  |_|2                             الثمن باه ة(HOC5) 

 انتقل إلى  |_|3                   مرضية غير الخدماا ونوعية جودة(HOC5) 

 انتقل إلى  |_|4   _______________________ )حدد( بالخدماا خاصة أخرل أسباب(HOC5) 

 انتقل إلى  |_|5                        تهمه وال إليها  يحتاج ال(HOC4a) 

 فقط في حالة |_| 997                                         ال يعرف(proxy ؛ انتقل إلىHOC5) 
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 ( HOC4=5تهمه )إذا لم يكن يحتاج للخدمات أو أنها ال 

HOC4a. لماذا ال تحتاج للخدماا أو لماذا ال تهمي؟ 

 
 1                    الحياة. شريي مع أو بمفرده يرعاهم|_|  
 2        مالخ مقابل بدون آخرين أشخاص و/أو األقارب بمساعدة يرعاهم|_|  
 3                    ذاتيا مرتفون ذاتيا/األبناء مرتف االبن|_|  
 فقط في حالة  |_|4              رارية األبناء( لرل وليس )للبعئ المستخدمة الخدماا(HOC3=2) 

 5         _______________________ )حدد( أخرل أسباب|_|  
 

 .HOC5a( انتقل إلى HOC4a=2) مالي مقابل بدون آخرين أشخاص و/أو األقارب بمساعدة يرعاهمإذا كان 
 .HOC6 ( انتقل إلى C1<>blankو HOC4a<>2 وحاليا يعمل ) مالي مقابل بدون آخرين أشخاص و/أو األقارب بمساعدة يرعاهمإذا لم يكن 
 .HOC7 ( انتقل إلى C1<>blankو HOC4a<>2 وحاليا ال يعمل ) مالي مقابل بدون آخرين أشخاص و/أو األقارب بمساعدة يرعاهمإذا لم يكن 

 
 (HOC4<>5و HOC3=2أو ) (HOC3=1إذا كان يستخدم الخدمات )

HOC5.α. باطضارة إلى استخدام هذه الخدماا  هل تعهد بصورة منت مة برعاية األبناء ألشخاص آخرين أو أقارب بدون مقابل مالخ؟ 

 
 (HOC4<>5و HOC3=3أو ) (HOC3=997إذا لم يكن يستخدم الخدمات )

HOC5. β. هل تعهد بصورة منت مة برعاية األبناء ألشخاص آخرين أو أقارب بدون مقابل مالخ؟ 

 خذ رخ االعتبار دائما أبناءي و/أو أبناء شريي الحياة. في حالة الضرورة اقرأ:

 
  1             ألشخاص آخرين بدون مقابل مالخ و/أو ألقارب نعم|_|  
  2                  الحياة شريي مع و/أو بمفرده يرعاهم ال|_|  
  3                  ذاتيا مرتفون ذاتيا/األبناء مرتف االبن ال|_|  
  4                _______________________ )حدد( أخرل أسباب ال|_|  
 فقط في حالة|_| 997                               ال يعرف( proxy) 

 
 .HOC5a( انتقل إلى HOC5=1) مالي مقابل بدون آخرين أشخاص ألقارب/إذا كان يعهد باألبناء ل

 .HOC6 ( انتقل إلى C1<>blankو HOC5<>1 وحاليا يعمل ) مالي مقابل بدون آخرين أشخاص ألقارب/إذا لم يكن يعهد باألبناء ل
 .HOC7 ( انتقل إلى C1<>blankو HOC5<>1 وحاليا ال يعمل ) مالي مقابل بدون آخرين أشخاص ألقارب/إذا لم يكن يعهد باألبناء ل

 
 ( HOC5=1أو  HOC4a=2) مالي مقابل بدون آخرين أشخاصإذا كان يلجأ لمساعدة األقارب/ 

HOC5a. لمن تعهد باألبناء؟ 

 )يجوز إعطاء أكثر من إجابة(

 
 1             لألجداد|_|  
 2      األسرة من آخرين ألرراد|_|  
 3         ألصدقاء/جيران|_|  
 

 .HOC7( انتقل إلىC1=blank، وإال إذا كان ال يعمل حاليا )HOC6( انتقل إلى C1<>blankيعمل حاليا )إذا كان 
 

 .C1<>blank( وHOC2=1أو  HOC1=1إذا كان لديه أبناء يرعاهم وهو حاليا يعمل )

HOC6. هل اضطررا لتغيير بعئ مالمح نشاط العمل الحالخ من أجل رعاية األنباء؟ 

 اقرأ اإلجابات.
 : إن ران هناي أرثر من واحد اختر األهم.حالة الضرورة اقرأ في
 

 1                    المال من م يد لرسب شيئا غيرا|_|  
 2                          العمل مواعيد قللا|_|  
 3                  العمل مران رخ عبئا أقل واجباا تحملا|_|  
 4                التوا ن لتسهيل العمل صاحب أو العمل غيرا|_|  
 5                أخرل عائلية تصاريح أو عائلية بإجا ة تستفيد|_|  
 6                     تقليلها بدون العمل مواعيد غيرا|_|  
 7           _______________________ )حدد( آخر أمر|_|  
 8                               تغيير ال|_|  
 فقط في حالة|_| 997                                 ال يعرف( proxy) 
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HOC7.  سنة أو أرثر ألنهم مرضى أو معاقين أو مسنين؟ خذ رخ االعتبار أقاربي وأقارب شريي  15هل ترعى أبناء أو أقارب من عمر
 الحياة الذين يعشون داخل المن ل أو خارجه.

 
 : ال تأخذ رخ االعتبار األنشطة التطوعية.حالة الضرورة اقرأفي 

 
  1                   منت مة بصورة نعم|_|  

 .HOC8( انتقل إلى C1A=1و C1=7,8أو  C1=1إذا كان عامال موظفا )
 .HOC10( انتقل إلى C1A=2,3و  C1=7,8أو   C1=2,3,4,5,6إذا كان عامال مستقال )
 .Script_HOC11( انتقل إلى C1=blank)إذا كان ال يعمل حاليا 

 
 

  2                   عرضخ بشرل نعم|_|  
 انتقل إلى( HOC2=1أو  HOC1=1( و )C1A=1و   C1=7,8أو  C1=1سنة ) 15إذا كان عامال موظفا ويرعى أبناء تقل أعمارهم عن 

HOC8. 
( HOC2=1أو  HOC1=1و )( C1A=2,3و  C1=7,8أو   C1=2,3,4,5,6سنة ) 15إذا كان عامال مستقال ويرعى أبناء تقل أعمارهم عن 

 .HOC10انتقل إلى 

 .Script_HOC11انتقل إلى  HOC2=1أو    HOC1=1( وC1=blankسنة ) 15إذا كان ال يعمل حاليا ويرعى أبناء تقل أعمارهم عن 
 .Script_HOC11( انتقل إلى HOC2<>1و HOC1<>1سنة ) 15إذا لم يكن يرعى أبناء تقل أعمارهم عن 

 
 3                          ال|_|  

 انتقل إلى( HOC2=1أو  HOC1=1( و )C1A=1و   C1=7,8أو  C1=1سنة ) 15إذا كان عامال موظفا ويرعى أبناء تقل أعمارهم عن 
HOC8. 

( HOC2=1أو  HOC1=1و )( C1A=2,3و  C1=7,8أو   C1=2,3,4,5,6سنة ) 15إذا كان عامال مستقال ويرعى أبناء تقل أعمارهم عن 
 .HOC10انتقل إلى 

 .Script_HOC11انتقل إلى  HOC2=1أو    HOC1=1( وC1=blankسنة ) 15إذا كان ال يعمل حاليا ويرعى أبناء تقل أعمارهم عن 
 .Script_HOC11( انتقل إلى HOC2<>1و HOC1<>1سنة ) 15إذا لم يكن يرعى أبناء تقل أعمارهم عن 

 
 (.HOC7=1أو  HOC2=1أو  HOC1=1( و )C1A=1و   C1=7,8أو  C1=1إذا كان عامال موظفا ويرعى أبناء أو أقارب )

HOC8. لمواجهة مسئولية رعاية األنباء و/أو األقارب هل من الممرن >االسم< تغيير موعد بداية أو نهاية يوم العمل؟ 

 
 .104عليها قانون رقم  لمجري المقابلة: بما ريها تصاريح المواعيد التخ نص

 
  1               عموما ممرن نعم|_|  
  2         خاصة حاالا رخ ولرن ممرن نعم|_|  
  3                  ممرن غير ال|_|  
 فقط في حالة|_| 997                         ال يعرف( proxy) 
 
 

 (.HOC7=1أو  HOC2=1أو  HOC1=1( و )C1A=1و   C1=7,8أو  C1=1إذا كان عامال موظفا ويرعى أبناء أو أقارب )

HOC9.  ودائما لمواجهة مسئولية رعاية األنباء و/أو األقارب هل من الممرن >االسم< التغييب عن العمل ليوم رامل بدون استعمال
 العطالا السنوية؟

)مثل مرئ الطفل(  يوم راحة االستفادة منه بعد االنتهاء من : خذ رخ االعتبار على سبيل المثال التصاريح المقررة صراحة في حالة الضرورة اقرأ
 العمل مقدما )مثل بني الساعاا(  إمرانية تغيير نوباا العمل.

 
 .104لمجري المقابلة: بما ريها تصاريح األيام التخ نص عليها قانون رقم 

 
  1               عموما ممرن نعم|_|  
  2         خاصة حاالا رخ ولرن ممرن نعم|_|  
  3                  ممرن غير ال|_|  
 فقط في حالة|_| 997                         ال يعرف( proxy) 
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 (.HOC7=1أو  HOC2=1أو  HOC1=1( و )C1<>blankإذا كان عامال يعمل حاليا ويرعى أبناء أو أقارب )

HOC10. هل يوجد خصية للعمل تجعل من الصعب تحديدا التوا ن بين الحياة األسرية والمهنية؟ 

 : التوا ن يعنخ إيجاد حلول تن يمية تسمح بإدارة العمل واألسرة رخ نفس الوقا. إذا ران هناي أرثر من واحد اختر األهم.في حالة الضرورة اقرأ

 
 اقرأ اإلجابات

 
 1                          طويلة العمل مواعيد|_|  
 2                 متوقع غير أو معقد أمر للعمل برنام  عمل|_|  
 3                  العمل لمران للوصول ضروري رثير وقا|_|  
 4                           وشاق مل م العمل|_|  
 5                  ال مالء و/أو العمل صاحب استعداد عدم|_| 
 6    األسبوع نهاية عطلة خالل أو ليال أو ال هر بعد العمل أو نوباا على العمل|_|  
 7                          العمل مواعيد صرامة|_|  
 8           _______________________ )حدد( آخر أمر|_|  
 9                               توجد ال|_|  
 فقط في حالة|_| 997                               ال يعرف( proxy) 

 
 اقرأ

 األسئلة القادمة تتعلق بالتوا ن بين العمل واألسرة وال ترتبط بالوضع الحالخ رقط بل بالوضع رخ الماضخ.
 

 .HOC11اظهر السؤال ( HOC2=3و  HOC1=2سنة ) 15إذا كان حاليا ال يرعى أبناء تقل أعمارهم عن 
 .HOC11=1 وضع HOC11ال تظهر السؤال ( HOC2=1,2أو  HOC1=1سنة ) 15أعمارهم عن إذا كان حاليا يرعى أبناء تقل  وإال

( ال تظهر SG21<=28=>18و  (HOC2=3و  HOC1=2سنة ) 28و 18سنة وعمره بين  15إذا كان حاليا ال يرعى أبناء تقل أعمارهم عن 
 .HOC11=2 وضع HOC11اظهر السؤال 

HOC11. .رخ حياتي هل ران لديي أبناء قما برعايتهم؟ خذ رخ االعتبار أيضا أبناء شريي الحياة 

 
 انتقل إلى  |_|1     نعم(HOC11a) 

 إذا كان  |_|2      ال(C1<>blank o E1=1  انتقل إلىHOC15 ؛ إذا كانC1=blank  وE1=2,3  انتقل لقسمI) 
 

 (.HOC2=1,2أو  HOC1=1سنة ) 15إذا كان يرعى حاليا أبناء تقل أعمارهم عن 

HOC11a.α. مع األخذ رخ االعتبار األبناء الذين تحدثنا عنهم  رم ابن قما برعايته رخ حياتي؟ 

 
 (.HOC11=1و) (HOC2=3و  HOC1=2سنة، ولكن كان لديه أبناء في حياته ) 15إذا كان حاليا ال يرعى أبناء تقل أعمارهم عن 

HOC11a.β. رم؟ 

 
 : خذ رخ االعتبار أيضا أبناء شريي الحياة الذين قما برعايتهماقرأ في حالة الضرورة

 
 إذا كان  |_|_|         عدد(C1<>blank o E1=1 انتقل إلى )HOC12 )  
 (HOC12a( انتقل إلى E1=2,3و C1=blankوإذا كان )               
 

 (E1=1أو  C1<>blankو  HOC11=1إذا كان قد قام برعاية أبناء ويعمل حاليا أو كان يعمل في الماضي )

HOC12.  لو أخذنا رخ االعتبار التدرج الو يفخ من البداية إلى اآلن  هل توقفا عن العمل لشهر مستمر على األقل من أجل رعاية أبنائي
 سنة؟ 15)أو أبناء شريي حيلتي( عندما رانا أعمارهم أقل من 
العائلية  أو التوقف المتفق عليه من صاحب العمل  أو تري العمل  أو إغالق النشاط  مع حساب رتراا التوقف لألمومة/األبوة  أو اطجا ة 
 أو تأجيل دخول سوق العمل بعد استرمال الدراسة. 

 
  انتقل إلى  |_|1 اطجبارية( والرضاعة الحمل رترة ريها )بما للعمل يعود سوف أو للعمل عاد ثم توقف نعم(HOC13) 

  انتقل إلى  |_|2                          العمل عن نهائيا توقف نعم(HOC13a) 

  انتقل إلى  |_|3                   األقل على شهر لمدة العمل عن يتوقف لم ال(HOC15) 

  انتقل إلى  |_|4                        الفترة تلي أثناء يعمل يرن لم ال(HOC12b) 
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 (E1=2,3و  C1<>blankو  HOC11=1حاليا ولم يعمل أبدا )إذا كان قد قام برعاية أبناء وال يعمل 

HOC12a.  السبب الرئيسخ رخ عدم عملي إطالقا  هو القيام برعاية أبنائي أو أبناء شريي الحياة؟ 

 
 انتقل لقسم  |_|1                                     نعم(I) 

 انتقل لقسم  |_|2                     ال(I) 

 فقط في حالة  |_|997             يعرف ال(proxy) 

 
 (HOC12=4إذا لم يكن يعمل أثناء تلك الفترة )

HOC12b.  السبب الرئيسخ رخ عدم عملي رخ تلي الفترة  هو القيام برعاية أبنائي أو أبناء شريي الحياة؟ 

 
 انتقل إلى  |_|1                                     نعم(HOC15) 

 انتقل إلى  |_|2                     ال(HOC15) 

 فقط في حالة  |_|997             يعرف ال(proxy) 
 
 
 

 (HOC12=1إذا كان توقف عن العمل ثم عاد أو سوف يعود للعمل )

HOC13.α.  مع األخذ رخ االعتبار جميع رتراا التوقف عن العمل المتعلقة برعاية األبناء  لمدة رم الوقف تقريبا توقف عن العمل؟ ضم
 إليها أيضا إذا رنا استخدما إجا ة األمومة/األبوة أو اطجا ة العائلية. 

 
 

 (HOC12=2) العمل عن نهائياإذا كان توقف 

HOC13. β.  منذ رم من الوقا توقفا نهائيا عن العمل للقيام برعاية األبناء؟ 

 
 1                               أشهر 6 من أقل|_|  
 2         سنة إلى أشهر 6 من أرثر من|_|  
 3          سنتين إلى سنة من أرثر من|_|  
 4        سنواا 3 إلى سنتين من أرثر من|_|  
 5        سنواا 5 إلى سنواا 3 أرثر من|_|  
 6             سنواا 5 من أرثر|_|  
 997             ال يعرف|_|  
 
 

 (HOC12=1,2) العمل عن نهائيا توقف أو مؤقتا العمل عنإذا كان توقف 

HOC14.  هل استخدما اطجا ة العائلية )الغياب االختياري( لرل تتغيب عن العمل لمدة شهر على األقل؟ 

 
 المقابلة:لمجري 

 أشهر. 6اطجا ة العائلية هخ الغياب االختياري عن العمل بسبب األمومة/األبوة  عادة يرون لمد 
 أشهر. 5اطجا ة للحمل والرضاعة هخ الغياب االضطراري عن العمل بسبب الحمل  وعادة يرون لمدة 

 
  1                               أمومة/أبوة إجا ة أو عائلية إجا ة سواء نعم|_|  
  2                       عائلية إجا ة رقط نعم|_|  
  3                      أمومة/أبوة إجا ة رقط ال|_|  
  4                أمومة/أبوة إجا ة وال عائلية إجا ة  ال|_|  

 فقط في  |_|997                                     ال يعرف( حالةproxy) 
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 (E1=1أو  C1<>blank) إذا كان حاليا يعمل أو عمل في الماضي

HOC15.  سنة أو ي يد ألنهم مرضى أو معاقين أو مسنين؟ 15هل اضطررا رخ حياتي لرعاية أبناء أو أقارب عمرهم 

 
 1                                       نعم|_|  
 انتقل لقسم  |_|2                       ال(I) 

 
 (HOC15=1( و )E1=1أو  C1<>blank) وفي حياته قام برعاية مرضى أو معاقين أو مسنينإذا كان حاليا يعمل أو عمل في الماضي 

HOC15a.  سنة أو ي يد ألنهم مرضى أو معاقين أو مسنين؟ 15لرعاية أقارب عمرهم  لمدة شهر مستمر على األقلهل توقفا عن العمل 
 سنة أو ي يد لح ة التوقف عن العمل(  15الذين رانا أعمارهم  األبناء رخ االعتبار أيضا خذ اظهر النص:  HOC11=1)إذا كان

 احسب ضمن هذه الفترة اطجا اا الخاصة  والتوقف المتفق عليه مع صاحب العمل  وتري العمل  وإغالق النشاط.  

 
 1                                       نعم|_|  
 2                       ال|_|  
 

 (HOC15=1( و )E1=1أو  C1<>blank) وفي حياته قام برعاية مرضى أو معاقين أو مسنينإذا كان حاليا يعمل أو عمل في الماضي 

HOC16.  سنة أو ي يد ألنهم مرضى أو معاقين أو  15لرعاية أقارب عمرهم  لمدة شهر مستمر على األقلهل قللا رترة العمل عن العمل
 مسنين؟
 سنة أو ي يد لح ة التوقف عن العمل(  15الذين رانا أعمارهم  األبناء رخ االعتبار أيضا خذ اظهر النص:  HOC11=1)إذا كان

 
 انتقل لقسم  |_|1                                       نعم(I) 

 انتقل لقسم  |_|2                       ال(I) 
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 Iقسم 
 

 الحالة الحالية التي يشعر بها والمتعلقة بالعام الماضي واإلقامة
 سنة فأكثر 15لألشخاص من عمر 

 

 

 الحالة الحالية التي يشعر بها
 اقرأ

يهدف للتعرف على الحالة التخ يشعر بها المجيب إن رنا مختلف عن الحالة الموضحة من قبل. وبالتالخ من الضروري  I1انتبه  السؤال 
 قراءة السؤال رما هو.

 

I1:رخ األسبوع من ........ إلى ...... تعتبر نفسي   . 

الرثير من الحاالا(لمجري المقابلة:  طلب اطشارة إلى الحالة الوحيدة أو السائدة ) رخ حالة وجود   
 

                                                     1|_|          تعمل 
                2|_|                عاطل تبح  عن أول و يفة 
                           3|_|           تبح  عن الو يفة األولى 
                                          4|_|          رب/ربة من ل 
                                                 5|_|           طالب 
                                        6|_|          متقاعد عن العمل 
                        7|_|                   غير قادر علخ العمل 
 ( فلتحددهاحالة أخرل_____________ )____|_| ___9   

 

I1BIS. .  هل تتلقى راتباً تقاعدياً من العمل ) تقاعد أو شيخوخة(؟ 

(                    9و  6=1إذا رنا متقاعدا عن العمل أو رخ حالة أخرل )ط   
 

I1BIS.  سواء رنا )تعمل / ال تعمل / رب من ل / غير قادر علخ العمل( هل تتلقى راتبا تقاعدياً من العمل ) تقاعد أو شيخوخة(؟ 

( 1و 2و  4و  7= 1إذا رنا تعمل  ال تعمل  رب من ل  غير قادر علخ العمل ) ط  
 

                                       1|_|               نعم 
                                         2|_|             ال 
                                       997|_|            ال يعلم 

 

I2رم ران عمري عندما بدأا تأخذ  الراتب التقاعدي ؟ . 

 
 |_|                                          العمر 
                      997             ال يعلم |_| 

 

I3 لمدة رم سنة تم درع اشتراراا الضمان االجتماعخ للحصول على معاش التقاعد عن العمل؟ احسب أيضا الفتراا التخ درعتها أنا )مثل.
 رترة الجامعة أو الخدمة العسررية(

 
    0|  عام من ألقل مدروعة اشتراراا أو ضمان اشتراراا أي بدون|_|_| 
   السنواا عدد           |_|_|_| 
   9|9|7|                     يعرف ال| 
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 الحالة الشخصية قبل سنة واحدة

 
I5 تعتبر نفسي عامال  أو عاطال  أو ربة بيا  أو طالبا أو غير قادر على العمل؟ رنا. رخ ) شهر البح  ( من )العام السابق للبح (  أنا 

 

                                 1|_|               تعمل 

 |_|               .2ال تعمل وتبح  عن و يفة جديدة 

 |_|                .3عاطل تبح  عن الو يفة األولخ 

 |_|                                  .4رب / ربة من ل 

 |_|                                              .5طالب 

              .6|_|                    متقاعد عن العمل 

 |_|                             .7غير قادر علخ العمل 

 |_|                                    .9رخ حالة أخرل 
 

I6 : رنا تؤدي 

 

                                                            . 1|_|    عمل  رمو ف 

  2)بمشروع أو بدون(.                       |_|عمل تعاون منسق وران مستمر 

                                                   .3|_|                   عمل عابر 
 

 عمل حر مثل:

 |_|                                                                     4رجل أعمال 

                         5|_|                                                مهنة حرة 

 |_|                                                           6عامل لحسابه الخاص 

                                          7|_|          مساعد رخ شررة أحد األرراد 

                     8|_|                                   شريي رخ جمعية تعاونية 
 

I7. αهل وقعا علخ عقد عمل لدل الغير؟ . 

 (7=6إذا رنا معاونا بإحدل شرراا  أحد أرراد العائلة )ط
 

I7. βهل وقعا علخ عقد عمل مستقل أو عقد عمل تعاون منسق ومستمر؟. 

 

                                       . 1|_|             نعم  عقد عمل  رمو ف 

                              2|_|          نعم   عقد عمل تعاون منسق ومستمر 

                                                                         3|_|       ال 
 

I8 درع  راتب لهم  رال يتم أخذهم بعين  االعتبار.. هل ران لديي مو فين؟ إذا ران يساعدي بعئ أرراد األسرة أو أشخاص آخرين دون 

 

 |_|                                         1نعم 

 |_|                                           2ال 
 

I9هل ران العمل مؤقا ) عمل بوقا محدد(   أم لم يرن لديه وقا انتهاء) عمل  غير محدد األجل(؟. 

 

                                              )1|_|                     مؤقا)بوقا محدد 

 |_|                                              )2غير محدد األجل )بدون تاريخ انتهاء 

                                                           . 997|_|                    ال  يعلم 
 

I10..)ماذا رانا  تعمل  الشررة أو الهيئة التخ رنا تعمل بها) اذرر البضائع الرئيسية أو الخدماا المقدمة . 

(  1=  7أو ط 8=  6أو ط 1=  6إذا رنا تعمل رخ عمل مستقل )ط  
 

I10.. والخدماا المقدمة؟.ما هو النشاط الرئيسخ التخ رانا الشررة تقوم به وما هخ البضائع الرئيسية 
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(  3و  2= 7أو ط 8و  67أو ط 7و 6و 5و 4و 3و 2= 6إذا رنا تعمل لحسابي الخاص )ط  
 لمجري المقابلة: المعلوماا األساسية التخ يتعين جمعها للترمي  الصحيح:

 نوع النشاط )إنتاج   راعة  تجارة الجملة  الخ..( -1
 ابير  درجاا نارية  تن يف   الخ..(السلع أو الخدماا التخ يشملها هذا النشاط)صن -2
 الخاماا التخ تصنع بها السلع )المعدن   البالستيي   الخ..( -3

 مثال:تصنيع األثا  الخشبخ للمنا ل  أو لألمارن الخارجية
 إذا رانا الهيئة أو الشررة لها أرثر من مقر  عليي جمع المعلوماا عن الفرع الذي يعمل ريه من يوجه له  المقابلة.

 إذا ران مقر العمل مختلف عن الشررة التخ يتبع لها ال بد من تحديد ذلي )مثال:شررة تن يف لديها تنفيذ العطاء رخ المستشفى(
 

 
 

I11.ترمي  النشاط االقتصادي . 

 
_________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 

 
 

 اإلقامة قبل عام واحد
 

I12 هل رنا تقيم رخ  بلدية؟1-الدراسة( من ) السنة األولى للبح . أثناء شهر) 

 

 |_|                                           1نعم 

 |_|                                             2ال 
 

I13( هل رنا تقيم رخ  بلدية ؟2-. وبعد  ) شهر الدراسة ( من )السنة الثانية 

 

                  1|_|                         نعم 

 |_|                                            2ال 
 

I14أين رنا تقيم؟ . 

 

 |_|                          .1رخ  بلدية  إيطالية أخرل 

 |_|                                         .2رخ الخارج 
 

I15Aرخ أي  بلدية؟ . 

 
 

_________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
 
 

I16رخ أية دولة أجنبية؟ . 

 
 

 ___________________________________________________|_|_|_|  
 

 
 

 مكان  ميالد األبوين
 

I16Eهل ولد والدي رخ إيطاليا أم رخ الخارج؟ . 

 

                          1|_|            رخ إيطاليا 

 |_|                                    2رخ الخارج 
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 |_|                                         997ال يعلم 

I16Fرخ أية دولة أجنبية؟ . 

 

 ___________________________________________________|_|_|_|  

   9|9|7|                                             ال يعلم|  
 

I16Gهل ولدا والدتي رخ إيطاليا أم رخ الخارج؟ . 

 

 |_|                                            1رخ إيطاليا 

  |_|                                          2رخ الخارج 

                           997|_|                    ال  يعلم 
 

I16H دولة  أجنبية؟. رخ أي 

 

 ___________________________________________________|_|_|_|  

   9|9|7|                                             ال يعلم|  
 

I17تاريخ انتهاء المقابلة الشخصية .: 

 

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

I18:ساعة انتهاء المقابلة الشخصية . 

 

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

 معلومات عن العائلة
 استجوابهللعضو األخير الذي يتم 

 
 (Lo)نص اقرأ

سأسألي اآلن عن بعئ المعلوماا المتعلقة ببعئ األشخاص الذي يحتمل أن يعيشوا بصورة معتادة رخ هذا المن ل وال تربطهم عالقة 
األشخاص قرابة أو صداقة بالعائلة مثل الخدم وخادماا ربار السن والطلبة والعمال  المستأجرين . هذه المعلوماا مهمة حتى نفهم رم عدد 

 الذين يعيشون لدل عائلة  مختلفة عن عائالتهم  رخ إيطاليا.
 

L00 رم عدد األشخاص الذين يعيشون رخ هذا المن ل وال تربطهم عالقة قرابة أو صداقة بالعائلة؟ . 

 

               عدد األشخاص|_|_|_|  

                      9|9|8|ال يجيب| 
 

L0 أشهر على األقل؟  6أشهر على األقل ويرغبون رخ  البقاء لمدة  6يعيشون رخ هذا المن ل منذ . رم عدد األرراد الذين 

 

               عدد األشخاص|_|_|_|  

                      998           ال يجيب || 
 

L0A( _j ) هل تستطيع أن تخبرنخ باسم هذا الشخص؟ . 

 (1= 0إذا ران يعيش بالعائلة شخص آخر )ا
 

L0A( _أj)  رلنتحد  اآلن عن )الشخص األول و الثانخ و الثال  ...( الذي يعيش بهذا المن ل  ما أسمه؟ 

 (0ا<1إذا ران يعيش بالعائلة أرثر من شخص آخر )
 
 

L0 B( _j)حدد  جنسه . 

 

 |_|                                1ذرر 

 |_|                                2أنثى 

  998يجيب                            |_|ال 
 

L0 C( _j)هل لديه الجنسية اطيطالية. 

 

                    1|_|             نعم 

                      2|_|             ال 

                         997|_|       ال يعلم 

                         998|_|     ال يجيب 
 

L0 D( _j)أي من جنسياا الدول األجنبية لديه؟. 

 

                                جنسية أجنبية|_|_|_| 

                            9|9|9|ليسا لديه جنسية| 

                                    9|9|7|    ال يعلم| 

                                    9|9|8|   ال يجيب| 
 

L0 E( _j)هل تعرف رم عمره؟ . 

 

               العمر |_|_|_| 

 998          ال يجيب |_| 
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L0 F( _j)ما هو أعلى مؤهل دراسخ حصل عليه؟ . 

 رقط رخ حالة الضرورة اقرأ: إذا رنا ال  تعلم المؤهل الدراسخ يمرني أن تخبرنخ أي من المؤهالا التالية  تنطبق عليه :
 

             1                   ليس لديه مؤهل |_| 

                               2الشهادة االبتدائية |_| 

                 3              الشهادة اطعدادية  |_| 

                  4       دبلوم المدرسة الثانوية |_| 

                            5درجة البرالوريوس |_| 

                                         997|_|    ال يعلم 

                                       998|_|    ال يجيب 
 

L0 G( _j) رخ األسبوع من ال.....إلى ............. هل  رنا. 

 

                                                        1             تعمل |_| 

  2تعمل  و يبح  عن عمل                                           ال |_| 

                                                   3يبح   عن أول عمل  |_| 

                                                   4    رب أو ربة من ل |_| 

                                      5                              طالب |_|  

                                                             6تررا العمل |_| 

                                                   7غير قادر على العمل |_| 

  9_______________________      (حدد)رخ حال آخر |_| 

                                                           997      ال يعلم|_| 

                                                           998    ال يجيب|_| 
 
 

L0 H( _j)منذ رم شهر تعيش بهذا المن ل؟. 

 

           عدد األشهر|_|_|_| 

                 9|9|7|ال يعلم| 

               9|9|8|ال يجيب| 
 

 (1)نص ا اقرأ
 3أو 1إذا رانا نتيجة االستفتاء تساوي 

أشهر وجها لوجه أو عبر الهاتف. سنسألرم عن بعئ المعلوماا التخ تسمح لنا  3رإن عائلترم سيتم استجوابها من جديد خالل 
 بإنهاء  المقابلة حتى نسهل التواصل المستقبلخ

 2االستفتاء تساوي إذا رانا نتيجة 
أشهر وجها لوجه أو عبر الهاتف. سنسألرم عن بعئ المعلوماا التخ تسمح لنا  9رإن عائلترم سيتم  مقابلتها  من جديد خالل 
 بإنهاء المقابلة حتى نسهل التواصل المستقبلخ

 

L0I_(j).  ألي سبب من األسباب أنا تعيش/تعيشين رخ هذا البيا ؟ 

 
 : و يفة رخ لألسرة أعمل
 100      السن ربار ألحد مساعد/مساعدة|_| 
 200      المعاقين ألحد مساعد/مساعدة|_| 
 300      أطفال جليس/جليسة|_| 
 400      من لية من لخ/معاونة معاون|_| 
 500      آخره( إلى   )سائق/بستانخ آخر عامل|_| 
 
 600      مستأجر|_| 
 700      العمل صاحب المن ل/ صاحب|_| 
 996 _________________________  )حدد( رآخ شخء|_| 
 997      يعرف ال|_| 
 998      يجيب ال|_| 
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شهرا  15  و12  و 3طريقة البح  تنص على أن األسر  بعد عقد اللقاء األول غالبا داخل من ل األسرة  يتم االتصال بهم بعد مرور رترة 
 من المقابلة األولى  بمجموع أربع مقابالا رحد أقصى.

 

L1هل لديرم تليفون ثابا بالمن ل؟ . 

 

 |_|                                 1نعم 

               2|_|               ال 
 

L2هل تستطيع أن تخبرنخ برقم الهاتف؟ . 

 تمتلي هاتفاً ثابتاً رقط رخ حالة الضرورة اقرأ: نحن بحاجة إلى هذه المعلومة ألنه سيتم إجراء المقابلة هاتفياً مع العائالا التخ 
 

  |_|         1ي ود رقم الهاتف 

  |_|       2ال ي ود رقم الهاتف 
 

L3رقم هاتف المسرن الرئيسخ؟ . 

 

               هاتف|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 الرود     رقم الهاتف                     

 

L3Aهل يوجد بالعائلة من يمتلي هاتف جوال؟ . 

 

     1|_|                             نعم 

               2|_|               ال 
 
 
 

L4رخ حالة ما إذا احتجا لالتصال  هل يمرني أن تعطينخ على األقل رقم هاتف أحد أرراد عائلتي؟ . 

 

 |_|                                 1نعم 

               2|_|               ال 
 

L5 آخر؟. رقم هاتف 

 

             تليفون|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 الرود     رقم الهاتف                     

 
 
 
 

L7هل هو رقم هاتف...؟ . 

 
 01|_|    العضو األول 
 02|_|    العضو الثانخ 
  03|_|    العضو الثال 
 04|_|    العضو الرابع 
 05|_|    العضو الخامس 
 06|_|    العضو السادس 
 07|_|    العضو السابع 
 08|_|    العضو الثامن 
 09|_|    العضو التاسع 
 

L8 هل يمرني أن تعطينخ أرقام هواتف أخرل متاحة لعائلتي؟. 
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 |_|                                 1نعم 

               2|_|               ال 

L12 القادمة؟أشهر  3. هل عائلتي سوف تغيير مران اطقامة رخ غضون 

 

 |_|                                 1نعم 

               2|_|               ال 
 

L13هل سيتم تغير مران السرن؟ . 

 

 1                      داخل نفس البلدية |_| 

 2                   رخ حخ آخر رخ نفس  اللواء |_|  

 3      رخ حخ آخر من نفس  المحار ة |_|  

   4                     رخ منطقة أخرل |_|  

                         5                  بالخارج |_|  
 

L16هل اتصلا عائلتي بالرقم األخضر؟ . 

 
   1                نعم اتصلا به |_| 
   2         نعم حاولا و لم تنجح |_| 
           3         ليسا لديها النية |_| 
              4ال و ليسا لديها الرغبة لفعل ذلي |_| 
                     997                    ال يعلم |_| 
 
 

 17)نص  اقرأ
رخ إطار إجراءاا مراقبة جودة التحقيق  Istatانتها  المقابلة  أشرري على االنتباه و الذوق و الحضور الذي قدمتهم. أود أن أخبري أن 

عبر  وإتمام  المقابلة  ربما نتصل برم رخ األيام المقبلة لتسال عن معلوماا متعلقة  بسير المقابلة وذلي عبر   يارة أحد مسئوليها أو ربما
 الهاتف. أرجوي أن تخبر أيضا أرراد العائلة. وأشرررم مرة أخرل على حضوررم. إلى اللقاء.

 
 

L17. تاريخ انتهاء  المقابلة مع العائلة 

 

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

L18موعد االنتهاء من  المقابلة . 

 

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

L19رترة  المقابلة . 

 

        الدقائق |_|_|_|  
 

L20رم  مجري المقابلة .   

 

              الرم|_|_|_|_|_|_|A 


