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Page 1

_CAA001

قبل مدّة أرسلنا إليك رسالة دعوة، تضّمنت أيًضا تصريًحا عن حماية البيانات. هل استلمت هذا التصريح؟
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 2

_CAA102

 في هذه الحالة،  سوف ألّخص لك أهم نقاط التصريح. عاوة على ذلك، يسعدني أن أجيب عن أّي سؤال يتعلّق بحماية بياناتك التي قد تكون لديك اآن. 

يقوم مركز دراسة الشيخوخة في إسرائيل في الجامعة العبريّة في القدس بالتعاون مع ااتّحاد اأوروبّّي للبنية التحتية للبحوث SHARE-ERIC مسؤول
عن إجراء البحث. نحن، معهد كوهين أبحاث الرأي العاّم، ننفّذ المقابات بشكل فعلّي. 

الغرض من البحث هو تزويد الباحثين والعلماء بقاعدة بيانات عن الصّحة والحالة ااجتماعيّة وااقتصاديّة والشبكات ااجتماعيّة والعاقات اأسريّة
لتمّكنهم من اإجابة عن أسئلة تتعلّق بعمليّة شيخوخة السكان. 

مشاركتك في هذه المقابلة طوعية ويتم الحفاظ على المعلومات التي يتّم التوّصل إليها بسّريّة. خال المقابلة، سأدخل إجاباتك إلى جهاز الحاسوب وسيتم
تخزينها مع رمز من أرقام فقط. المحادثة غير مسّجلة. سيتم تخزين تفاصيل ااتّصال واسمك بشكل منفصل عن المعلومات التي قدمتها أثناء المقابلة. سيتم

حفظ المعلومات فقط حتى نهاية هذه الموجة من دراسة SHARE. في نهاية المقابات الفردية، سيتم استخدام المعلومات فقط أغراض البحث في
تحليات مختلفة، من دون أن يعرف الباحث هويّتك. سيتم تقديم نتائج التحليات بصورة مجهولة الهويّة فقط. 

في حال كان هناك سؤال ا تريد اإجابة عنه، فما عليك سوى إخباري بذلك وسأنتقل إلى السؤال التالي. لن يسبب عدم المشاركة أّي ضررلك. يمكنك
أيًضا إلغاء الموافقة في أي وقت في المستقبل. عاوة على ذلك، لديك العديد من حقوق حماية البيانات اأخرى. في الخطوة التالية، سأخبرك كيف يمكنك

تلقي المزيد من المعلومات عن حقوقك. 

مهّم جدًا بالنسبة لنا أن نتأّكد من أنّك تفهم جميع المعلومات. لذلك اسأل أّي سؤال ترغب في سؤاله اآن. 

هل توافق على المشاركة في هذا البحث؟  

لمن يجري المقابلة: أجب عن جميع أسئلة المجيب. 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم، وافق المجيب على المشاركة. 1.

ا، رفض المجيب المشاركة. المقابلة غير ممكنة. 2.
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_CAA103

شكًرا لك. للمزيد من المعلومات، يمكنك ااتّصال بمعهد كوهين، على الهاتف رقم:  036408963. باإضافة إلى ذلكط يمكننا أن نرسل إليك مّرة أخرى
تصريح حماية سّريّة المعلومات. هل تريد أن نرسل إليك التصريح مّرة أخرى؟  

لمن يجري المقابلة: امنح المجيب الوقت الكافي لتسجيل رقم هاتف معهد كوهين. 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم، المجيب معني بالحصول على نسخة من تصريح حماية سّريّة المعلومات.  1.

ا، المجيب غير معني بالحصول على نسخة من تصريح حماية سّريّة المعلومات.  2.

Page 4

_CAA104

إذا كانت لديك أسئلة حول تصريح حماية المعلومات، فسأكون سعيدًا لإجابة عنها. دعني أؤكد ثانية أن المشاركة في هذه المقابلة طوعية وأن المعلومات
سرية. لن نسجل المحادثة. بدًا من ذلك، أثناء المقابلة، سأدخل إجاباتك إلى جهاز الحاسوب. سيتم استخدام إجاباتك فقط أغراض البحث في تحليات

مختلفة، دون أن يعرف الباحث هويتك. إذا وصلنا إلى أي سؤال ا تريد اإجابة عنه، فما عليك سوى إخباري بذلك وسأنتقل إلى السؤال التالي. 

مهّم جدًا بالنسبة لنا أن نتأّكد من أنّك تفهم جميع المعلومات. لذلك اسأل أّي سؤال ترغب في سؤاله اآن. 

هل توافق على المشاركة في البحث؟ 

لمن يجري المقابلة: أجب عن جميع أسئلة المجيب.
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

تّم توفيرتصريح حماية المعلومات. وافق المجيب على المشاركة . 1.

تّم توفير تصريح حماية المعلومات؛ رفض المجيب المشاركة. ا يمكن إجراء مقابلة.2.

Page 5

_CAA105

لمن يجري المقابلة: هل أنت متأّكد من آن المجيب رفض المشاركة؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم، رفض المجيب. يحب إنهاء المقابلة1.

ا، وافق المجيب، أكمل المقابلة. 2.

Page 6

_CADN042
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لمن يجري المقابلة: حدّد جنس المجيب من خال المشاهدة (اسأل إذا لم تكن متأّكدًا)
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

ذكر 1.

أنثى2.

Page 7

_CADN002

في أّي شهر ُولدت؟ 
 

Answer type: Integer

Page 8

_CADN003

في أي سنة ُولدت؟ 
 

Answer type: Integer

Page 9

_CAS140

الكثير من الناس يشعرون بأنّهم أكبر أو أصغر سنًا مّما هم في الفعل. بأّي سّن تشعر أنّك؟  

لمن يجري المقابلة: سّجل العمر بالسنوات
 

Answer type: Integer

Page 10

_CAHO100

لمن يجري المقابلة: هل تُجري مقابلة مع المجيب اأّول في هذه اأسرة؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 11
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_CAHO037

كيف كنت تصف المنطقة التي تعيش فيها؟ 

لمن يجري المقابلة: اقرأ
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

مدينة ضخمة1.

ضواحي أو أطراف مدينة كبيرة2.

مدينة كبيرة 3.

مدينة كبيرة 4.

منطقة ريفيّة أو قرية 5.

Page 12

_CAHO136

في أي نوع بناية تسكن أسرتك؟  

لمن يجري المقابلة: اقرأ
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

بيت منفصل أسرة واحدة 1.

منزل من بيت مشترك أسرة أو اثنتين ، مثل مجّمع سكني أو بيت مزدزج2.

بناية شقق تسكنها العديد من اأسر 3.

مؤّسسة تمريضيّة أو دار رعاية 4.

Page 13

_CAHO032

كم غرفة بستخدم أفراد أسرتك احتياجاتهم الشخصية، بما في ذلك غرف النوم ولكن باستثناء المطبخ، الحّمامات والممّرات/والغرف التي تؤجرها بشكل
كامل أو جزئي؟ 

ا يشمل المخزن ،القبو ،العُلِّيَة وما إلى ذلك
 

Answer type: Integer

Page 14

_CAA010

اآن لدّي مجموعة من اأسئلة عن صّحتك. 
 

Answer type: None
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_CAPH003

هل يمكن أن تقول إّن صّحتك ممتازةـ جيّدة جدًا، جيّدة، مقبولة أم سيّئة؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

ممتازة1.

جيدة جدًا2.

جيدة3.

مقبولة4.

سيّئة5.

Page 16

_CAH102

إذا قارنت صحتك اآن بما كانت عليه قبل ثاثة أشهر، فهل ستقول إن صحتك قد تحسنت، أو بقيت كما هي ، أو ساءت؟
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

تحّسنت1.

بقيت كما هي2.

ساءت3.

Page 17

_CAH004

هل تعاني، ين من أّي  من اأمراض أو الحاات الصحية التالية؟ الرجاء اإجابة بنعم أو ا لكّل فئة: 

لمن يجري المقابلة: نعني بهذا أن الطبيب قد أخبرك أن لديك هذه الحالة ، وأنك إما تعالج حاليًا أو تزعجك هذه الحالة. 

لمن يجري المقابلة: اقرأ
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAH004_1 كسر في الورك؟ 

CAH004_2  السكري أو ارتفاع نسبة السكر في الدم؟
CAH004_3 ارتفاع ضغط الدم أو فرط ضغط الدم؟

CAH004_4  نوبة قلبية، بما في ذلك انسداد عضلة القلب أو الجلطة التاجية أو أي مشكلة قلبية أخرى بما في ذلك قصور القلب ااحتقاني؟
CAH004_5 أمراض الرئة المزمنة مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن أو انتفاخ الرئة؟

CAH004_6 السرطان أو الورم الخبيث، بما في ذلك سرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية، ولكن باستثناء سرطانات الجلد البسيطة؟
CAH004_7  أّي مرض آخر أو حالة صحية أحرى؟

:Categories
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نعم1.

ا5.
ا يعلم-1.
يرفض-2.

Page 18

_CAPH105

خال اأشهر الستّة الماضية على اأقّل، إلى أّي مدى كنت مقيّدًا في المهاّم ااعتياديّة التي يقوم بها الناس بسبب مشكلة صّحيّة؟  

لمن يجري المقابلة: اقرأ
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

مقيّد بدرجة كبيرة جدًا 1.

مقيّد، لكن ليس بدرجة كبيرة جدًا2.

غير مقيّد 3.

Page 19

_CAPH089

خال اأشهر الستة الماضية على اأقل، هل أزعجتك أي من الحاات الصحية التالية؟ الرجاء اإجابة بنعم أو ا بالنسبة إلى كّل فئة: 

لمن يجري المقابلة: اقرأ
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAPH089_1 السقوط

CAPH089_2 الخوف من السقوط
CAPH089_3 الدوار، الغثيان، أو نوبات فقدان الذاكرة المؤقّت

CAPH089_4 التعب
:Categories

نعم1.

ا5.
ا يعلم-1.
يرفض-2.

Page 20

_CAH006

هل تتناول أدوية بوصفة طبية بانتظام؟
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories
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نعم1.

ا5.

Page 21

_CAH007

هل تستخدم/ ين أيًا من اأدوية التالية؟ الرجاء اإجابة بنعم أو ا لكّل فئة: أدوية لـ ... 

لمن يجري المقابلة: اقرأ
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAH007_1 ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؟

CAH007_2 ارتفاع ضغط الدم؟
CAH007_3 أمراض اأوعية الدمويّة الدماغيّة والشرايين التاجيّة؟

CAH007_4 أمراض قلب أخرى؟
CAH007_5 السّكرّي؟ 

CAH007_6 التهاب الشعب الهوائيّة المزمن؟ 
CAH007_7  الربو (اأزمة)؟ 

:Categories
نعم1.
ا5.

ا يعلم-1.

يرفض-2.

Page 22

_CAH110

خال اأشهر الثالثة اأحيرة، هل غادرت بيتك؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 23

_CAH111

خال اأشهر الثاثة الماضية، بأي وتيرة نفّذت كل من النشاطات التالية؟ عدّة مّرات في اأسبوع، تقريبًا مّرة في اأسبوع، أقّل من مّرة في اأسبوع، أو
بالمّرة ا؟ 

 
Question type: Table

Answer type: Radiobuttons
:Subquestions
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CAH111_3 االتقاء بأكثر من 5 أشخاص
CAH111_6 الذهاب إلى التسّوق؟ 

CAH111_7 الذهاب إلى مكتب البريد، البنك أو أي مكتب عاّم؟ 
CAH111_8 الذهاب إلى المطعم أو النادي؟ 
CAH111_11 استخدام المواصات العاّمة؟

:Categories
عدّة مّرات في اأسبوع 1.
تقريبًا مّرة في اأسبوع 2.
أقّل من مّرة في اأسبوع 3.
بالمّرة ا 4.

ا يعرف-1.

يرفض-2.

Page 24

_CAH113

خال اأشهر الثاثة اأخيرة، هل أوليت اهتماًما خاًصا للحفاظ على بعد اآخرين عند خروجك من بيتك؟ هل حافظت دائًما، في كثير من اأحيان، أحيانًا،
بالمّرة ا؟   

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
دائًما 1.
في كثير من اأحيان2.
أحيانًا 3.
بالمّرة ا 4.

Page 25

_CAH116

هل أوليت اهتماًما خاًصا لتغطية فمك عند السعال أو العطس بوتيرة أكبر، بالوتيرة نفسها، أو بوتيرة أقّل خال اأشهر الثاثة الماضية، مقارنة بموجة
تفّشي الوباء اأولى؟ 

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
بوتيرة أعلى 1.
بالوتيرة نفسها تقريبًا 2.
بوتيرة أقّل3.

Page 26

_CAC140

في يوم عادّي خال اأشهر الثاثة اأحيرة، بالمعدّل، كم عدد اأشخاص من خارج اأسرة الذين كانوا بالقرب منك على اأقّل 15 دقيقة؟  

لمن يجري المقابلة: القرب يعني أقّل من مسافة مترين.   



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_ar_IL_20210503.html[04.02.2022 13:01:14]

 
Answer type: Integer

Page 27

_CAC142

منذ تفّشي الكورونا، هل سافرت خارج الباد أكثر من 48 ساعة؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 28

_CAC143

منذ تفّشي الكورونا، كم مّرة سافرت إلى خارج الباد أكثر من 48 ساعة؟ 
 

Answer type: Integer

Page 29

_CAH017

هل تناولت دواِءً معيّنًا أو عقاقير معيّنة للوقاية من مرض الكورونا Covid-19؟  

لمن يجري المقابلة: العقاقير أو اأدوية تضم الفيتامينات وإضافات غذائيّة شائعة.
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 30

_CAHC117

هل تطعّمت ضدّ فيروس كورونا Covid-19؟  

.Covid-19 لمن يجري المقابلة: سّجل نعم إذا كان المجيب قج تلقّى على اأقّل تطعيًما واحدًا ضدّ فيروس كورونا
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.
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Page 31

_CAHC118

هل تريد أن تتطعّم ضدّ فيروس Covid-19؟  

لمن يجري المقابلة: اقرأ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم، عيّنت موعدّا للتطعيم1.

نعم، أريد أن أتطعّم2.

ا، ا أريد أن أتطعّم3.

لم أقّرر بعد 4.

Page 32

_CAHC884

خال ااثني عشر شهًرا اأخيرة، هل تلقّيت تطعيم ذدّ اإنفلونزا؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 33

_CAHC119

هل تلقّيت تطعيًما ضدّ االتهاب الرئوّي خال السنوات السّت اأخيرة، هل كان تطعيم ضدّ المكّورات الرئويّة؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 34

_CAH020

هل شعرت خال الشهر اأخير بعصبيّة، خوف أو توتّر؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories
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نعم1.

ا5.

Page 35

CAH121_1

هل كان هذا أقل، بنفس القدر تقريبًا، أو أكثر مّما كان خال الموجة اأولى؟
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

أقّل1.

بنفس القدر تقريبًا2.

أكثر3.

Page 36

CAH121_2

هل كان هذا أقل أو بنفس القدرتقريبًا كما كان خال الموجة اأولى؟
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

أقّل1.

بنفس القدر تقريبًا2.

Page 37

_CAMH002

في الشهر الماضي، هل شعرت بالعصبيّة أو ااكتئاب؟  

لمن يجري المقابلة: إذا طلب المجيب توضيًحا، قل له: "تشمل العصبيّة وااكتئاب التعاسة، المزاج السيّئ والسوداويّة؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 38

CAMH113_1

هل كان هذا أقل، بنفس القدر تقريبًا، أو أكثر مّما كان خال الموجة اأولى؟
 

Answer type: Radiobuttons
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:Categories
أقّل1.
بنفس القدر تقريبًا2.
أكثر3.

Page 39

CAMH113_2

هل كان هذا أقل أو بنفس القدر تقريبًا مثل ما كان خال الموجة اأولى؟
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

أقّل1.

بنفس القدر تقريبًا2.

Page 40

_CAMH007

هل عانيت في الفترة اأخيرة من مشاكل نوم؟  

لمن يجري المقابلة: ا تقرأ بصوت
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

مشكلة في النوم أو تغيير في طريقة النوم 1.

ا توجد مشكلة في النوم2.

Page 41

CAMH118_1

هل كان هذا أقل، بنفس القدر تقريبًا، أو أكثر مّما كان خال الموجة اأولى؟
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

أقّل1.

بنفس القدر تقريبًا2.

أكثر3.

Page 42

CAMH118_2
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هل كان هذا أقل أو بنفس القدر تقريبًا مثل ما كان خال الموجة اأولى؟
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

أقّل1.

بنفس القدر تقريبًا2.

Page 43

_CAMH037

كم من الوقت خال اليوم تشعر بأنّك وحيد؟ في كثير من اأحيان، أحيانًا، بالمّرة تقريبًا، بالمّرة؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

في كثير من اأحيان1.

أحيانًا2.

بالمّرة تقريبًا أو بالمّرة3.

Page 44

_CAMH148

هل كان هذا  أقّل، بنفس القدر تقريبًا أو أكثر مّما كان خال الموجة اأولى؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

أقّل1.

بنفس القدر تقريبًا2.

أكثر3.

Page 45

_CAC001

اآن سأسألك إذا كنت أنت، شخص من عائلتك، من جيرانك أو معارفك قد تأثّر بمرض الكورونا. 
 

Answer type: None

Page 46

_CAC102

^FL_SincelongC;, هل ظهرت لديك أو لدى شخص قريب منك أعراض يمكنك أن تنسبها لإصابة بفيرةس كورونا مثل: السعال، العطس، ارتفاع
الحرارة، أوصعوبات في التنفّس أو فقدان حاسة الذوق أو الشّم؟ 
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لمن يجري المقابلة: يمكن للمجيب التفكير في اأشحاص الذين يعيشون بالقرب منه، وأشخاص قريبين منه بالمشاعر، مثل: أفراد العائلة. 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 47

_CAC103

من هو؟ الرجاء أشر إلى القرابة بينكما؟  

لمن يجري المقابلة: افحص كّل من ذُكر، ثّم سّجل عدد اأشحاص في الخانة اليمنى؟  
لمن يجري المقابلة: هل هناك آخرون؟ 

 
Answer type: Checkboxes

:Categories
المجيب1.
الزوج/  ة2.
أحد اأهل3.
ابن/ ة4.
فرد آخر في المنزل5.
قريب آخر من خارج المنرل6.
جار، صديق أو زميل في العمل 7.
مقدّم رعاية8.

آخر97.

CAC103_3b

"_Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC103

CAC103_4b

"_Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC103

CAC103_5b

"_Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC103

CAC103_6b

"_Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC103

CAC103_7b

"_Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC103

CAC103_8b

"_Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC103
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CAC103_97b

"_Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC103

Page 48

_CAC104

(^FL_SinceC;) هل قمت أنت، أو أي شخص قريب منك، بإجراء فحص للكشف عن فيروس كورونا وكانت نتيجة الفحص إيجابيًة، أي أّن من أجرى
الفحص مصاب بالكورونا؟

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
نعم1.
ا5.

Page 49

_CAC105

من أجرى فحًصا وحصل على نتيجة إيجابيّة؟ الرجاء ذكر القرابة بينك وبين من أجرى الفحص.  

لمن يجري المقابلة: افحص عدد اأشخاص الذين ذكرهم وسّجل الرقم في الخانة اليمنى،  
لمن يجري المقابلة: هل هناك أخرون؟ 

 
Answer type: Checkboxes

:Categories
المجيب1.
الزوج/  ة2.
أحد اأهل3.
ابن/ ة4.
فرد آخر في المنزل5.
قريب آخر من خارج المنرل6.
جار، صديق أو زميل في العمل 7.
مقدّم رعاية8.

آخر97.

CAC105_3b

"_Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC105

CAC105_4b

"_Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC105

CAC105_5b

"_Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC105
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CAC105_6b

"_Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC105

CAC105_7b

"_Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC105

CAC105_8b

"_Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC105

CAC105_97b

"_Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC105

Page 50

_CAC120

هل عانيت من تأثيرات طويلة اأمد أو مستمّرة التي نسبتها إلى إصابتك بالكورونا؟  

لمن يجري المقابلة: افحص كّل ما هو مناسب  

لمن يجري المقابلة: اقرأ
 

Answer type: Checkboxes
:Categories

إجهاد 1.

سعال، اختناق، ضيق تنفّس2.

انخفاض في حاسة الذوق أو الشّم3.

صداع 4.

آام في الجسم أو ألم مفاصل5.

ألم باطني أو في الصدر6.

إسهال، غثيان 7.

بلبلة8.
آخر97.
لم تظهر أعراض بالمّرة98.

Page 51

_CAC122

هل تناولت أو تتناول اآن أدوية للحدّ من هذه اأعراض؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.
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ا5.

Page 52

_CAC130

كم مّرة أجريت فحص الكورونا؟  

لمن يجري المقابلة: الرجاء احسب الفحوصات اإيجابيّة والسلبيّة من أّي نوع. 
لمن يجري المقابلة: اقرأ

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
بالمّرة ا1.
مّرة واحدة فقط2.
5-2 مّرات3.
10-6 مّرات4.
أكثر من 10 مّرات5.

Page 53

_CAC131

هل دفعت أي مبلغ من جيبك مقابل هذه الفحوصات؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 54

_CAC110

(^FL_SinceC;) هل مكثت أنت أو قريب منك في المستشفى لتلقّي عاج بسبب اإصابة بفيروس كورونا؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 55

_CAC111

من مكث في المستشفى؟ قل لي من فضلك ما هي القرابة بينكما؟  
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لمن يجري المقابلة: افحص كّل ما يذكره، ثّم سّجل عدد اأشخاص ي الخانة اليمنى.  
لمن يجري المقابلة: هل هناك آخرون؟ 

 
Answer type: Checkboxes

:Categories
المجيب1.
الزوج/  ة2.
أحد اأهل3.
ابن/ ة4.
فرد آخر في المنزل5.
قريب آخر من خارج المنرل6.
جار، صديق أو زميل في العمل 7.
مقدّم رعاية8.

آخر97.

CAC111_3b

"_Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC111

CAC111_4b

"_Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC111

CAC111_5b

"_Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC111

CAC111_6b

"_Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC111

CAC111_7b

"_Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC111

CAC111_8b

"_Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC111

CAC111_97b

"_Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC111

Page 56

_CAC113

(^FL_SinceC;) هل توفّي شخص قريب منك بسبب اإصابة بفيروس كورونا؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
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:Categories
نعم1.
ا5.

Page 57

_CAC114

أعّزيك. هل يمكنك أن تقول لي من هو المتوفّي؟  

لمن يجري المقابلة: افحص عدد اأشخاص الذين ذكروا وسّجل الرقم في الخانة في اليمين
 

Answer type: Checkboxes
:Categories

شريك/ ة أو زوج/ ة2.

أحد الوالدين3.

ابن/ ابنة4.

فرد آخر في اأسرة 5.

قريب آخر ليس من اأسرة 6.

جار، صديق أو زميل 7.

مقدّم رعاية 8.
آخر 97.

CAC114_3b

"_Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC114

CAC114_4b

"_Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC114

CAC114_5b

"_Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC114

CAC114_6b

"_Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC114

CAC114_7b

"_Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC114

CAC114_8b

"_Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC114

CAC114_97b

"_Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC114
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Page 58

_CAQ105

^FL_SincelongC;, هل تخلّيت عن عاج طبّّي بسبب خوفك من اإصابة بعدوى فيرةس كورونا؟
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 59

_CAQ106

أي نوع من العاج الطبّّي تنازلت عنه؟ الرجاء أجب بـ "نعم" أو "ا" بالنسبة لكّل فئة. هل تنازلت عن... 

لمن يجري المقابلة: اقرأ 
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAQ106_1 فحص عند طبيب العائلة؟ 

CAQ106_2 فحص عند أخّصائّي، بما في ذلك طبيب أسنان؟ 
CAQ106_3 عاج طبّّي مخّطط مسبقًا، بما في ذلك عمليّة جراحيّة؟ 

CAQ106_4 عاج طبيعّي. عاج نفسّي أو عاجات تأهيليّة؟ 
CAQ106_97 نوع آخر من العاج الطبّّي؟ 

:Categories
نعم1.
ا5.

ا يعلم-1.

يرفض-2.

Page 60

_CAQ110

^FL_SinceC;, هل كان لديك دور تعيينه مسبقًا للقاء أو عاج طبّّي، قام الطبيب أو الطاقم الطبّّي بتأجيله في أعقاب تفّشي الكورونا؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 61
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_CAQ111

أّي عاج طبّّي اضطررت إلى تأجيله؟ الرجاء اإجابة بـ "نعم" أو ا عن كّل فئة:  

لمن يجري المقابلة: اقرأ 
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAQ111_1 فحص عند طبيب عائلة؟ 

CAQ111_2 فحص عند أخّصائّي، بما في ذلك طبيب أسنان؟ 
CAQ111_3 عاج طبّّي ُحدّد مسبقًا، بما في ذلك عمليّة جراحيّة؟ 

CAQ111_4 عاج طبيعّي، عاج نفسّي، أو عاجات تأهيليّة؟ 
CAQ111_97 نوع آخر من العاج الطبّّي؟ 

:Categories
نعم1.
ا5.

ا يعلم-1.

يرفض-2.

Page 62

_CAQ115

^FL_SinceC; هل طلبت دوًرا أو عاًجا طبّيًا ةلم تحصل عليه؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 63

_CAQ116

أّي عاج طبّّى لم تنجح في تحديده؟ الرجاء أجب بـ "نعم" أو "ا" بالنسبة لكّل فئة، هل أخفقت في تحديد... 

لمن يجري المقابلة: اقرأ 
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAQ116_1 فحص عند طبيب عائلة؟ 

CAQ116_2 فحص عند أخّصائّي؟ بما في ذلك طبيب أسنان؟ 
CAQ116_3 عاج طبّّي تم تحديده مسبقًا؟ بما في ذلك عمليّة جراحيّة؟ 

CAQ116_4 عاج طبيعّي، عاج نفسّي أو عاجات تأهيليّة؟ 
CAQ116_97 نوع آخر من العاج الطبّّي؟ 

:Categories
نعم1.
ا5.
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ا يعلم-1.

يرفض-2.

Page 64

_CAQ130

هل حصلت على موعد عاجك الذي تّم تأجيله؟ 

لمن يجري المقابلة: اقرأ
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAQ130_1 فحص في عند طبيب عاّم؟

CAQ130_2   فحص عند اختصاصّي بما في ذلك طبيب أسنان؟
CAQ130_3 عاج مخّطط له، بما في ذلك عمليّة جراحيّة؟

CAQ130_4 عاج طبيعّي، عاج نفسّي، إعادة تأهيل؟
CAQ130_97   أي نوع عاج طبّّي آخر؟

:Categories
نعم1.
ا5.

ا يعلم-1.

يرفض-2.

Page 65

_CAQ125

^FL_SinceC;, هل تلقّيت عاًجا في المستشفى؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 66

_CAQ127

إلى أّي مدًى كنت راضيًا عن العاج الذي تلقّيته؟ 
راٍض جدًا، راٍض بقدر كبير، غير راٍض بقدر كبير، غير راٍض بالمّرة. 

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
راٍض جدًا 1.
راٍض بقدر كبير 2.
غير راٍض بقدر كبير 3.
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غير راٍض بالمّرة 4.

Page 67

_CAQ128

لماذا كنت غير راٍض؟ 

لمن يجري المقابلة: اسمح للمجيب بذكر جميع اأسباب وافحص كّل ما هو مناسب.
 

Answer type: Checkboxes
:Categories

انتظار لوقت طويل1.

اكتظاظ2.

لم يكن هناك متّسع من الوقت للطبيب أو الممّرضة 3.

نقص في اأجهزة أو المعدّات الطبّيّة 4.

 عدم االتزام الكافي باستخدام وسائل الحماية ضدّ اإصابة بالعدوى. 5.
آخر97.

Page 68

_CAQ120

^FL_SinceC; هل ذهبت إلى عيادة طبيب أو مؤّسسة غير المستشفى؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 69

_CAQ121

هل كان هذا اأمر متعلّقًا بالكورونا؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 70

_CAQ122
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إلى أّي مدًى كنت راضيًا عن العاج الذي حصلت عليه؟ زاٍض جدًا، راٍض بقدر كبير، غير راٍض بقدر كبير، غير راٍض بالمّرة. 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

راٍض جدًا 1.

راٍض بقدر كبير 2.

غير راٍض بقدر كبير 3.

غير راٍض بالمّرة 4.

Page 71

_CAQ123

لماذا كنت غير راٍض؟ 

لمن يجري المقابلة: اسمح للمجيب بذكر جميع اأسباب، وافحص كّل ما هو مناسب.
 

Answer type: Checkboxes
:Categories

انتظار لوقت طويل1.

اكتظاظ2.

لم يكن هناك متّسع من الوقت للطبيب أو الممّرضة 3.

نقص في اأجهزة أو المعدّات الطبّيّة 4.

 عدم االتزام الكافي باستخدام وسائل الحماية ضدّ اإصابة بالعدوى. 5.
آخر97.

Page 72

_CAQ118

منذ تفّشي فيروس كورونا، كم من ااستشارات الطبّيّة تلقّيت عن بعد، من خال الهاتف، الحاسوب أو أي وسائل إلكترونيّة أخرى، إذا كنت قد تلقّيت مثلها
أصًا، مع أو بدون فيديو؟ 

 
Answer type: Integer

Page 73

_CAQ119

هل كان هذا أقّل، بنفس القدر، أو أقّل مقارنة بالفترة قبل تفّشي الكورونا؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

أقّل1.

بنفس القدر تقريبًا2.

أكثر3.
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Page 74

_CAW001

اآن سأعود إلى النتائج ااقتصاديّة للكورونا، وبداية إلى وضعك من حيث العمل. 
 

Answer type: None

Page 75

_CAEP005

أّي مّما يلي يصف وضعك الحالي من حيث العمل بأفضل صورة؟  

لمن يجري المقابلة: سّجل إجابة واحدة فقط 

لمن يجري المقابلة: فقط إذا كان المجيب في حالة شّك، اذكر بالتفصيل على النحو التالي: 1. متقاعد (متقاعد، بما في ذلك التقاعد الجزئي أو التقاعد
المبكر،التقاعد قبل اأوان). متقاعدون هم من تقاعدوا من وظائفهم فقط. اأشخاص الذين يحصلون على مخّصصات الورثة وا يتلقون معاًشا من مكان

عملهم ا يمكن اإشارة إليهم كمتقاعدين. إذا لم تتناسب مع الفئات من 2 إلى 5، فيجب اإشارة إليهم بشكل مختلف. 

لمن يجري المقابلة: اقرأ
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

متقاعد 1.

عامل أو عامل مستقّل (بما في ذلك العمل في مصلحىة عائليّة)2.

عاطل عن العمل 3.

مريض مزمن أو عاجز 4.

رّب/ ربّة منزل5.
آخر97.

Page 76

_CAW102

^FL_SincelongC; هل أصبحت عاطًا عن العمل أُخرجت إلى إجازة من دون راتب، فُصلت من العمل أو أغلقت مصلحتك التجاريّة؟ 

لمن يجري المقابلة: يمكن إغاق المصلحة التجاريّة أن يكون مؤقّتًا أو دائًما.  
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم 1.

ا5.
غير مائم (أي استقال من العمل، مريض مزمن أو عاجز عن العمل أو رّب منزل)99.

Page 77
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_CAW103

كم من الوقت بالمجمل كنت عاطًا عن العمل، مقاًا (بما ذلك في إجازة غير مدفوعة اأجر) أو أّن مكان العمل قد أُغلق؟  

لمن يجري المقابلة: سجّل العدد اإجمالّي لأسابيع. الرجاء تقريبها إلى اأعلى. 
سّجل 4 أسابيع لكل شهر كامل؛ سجل 1 لكّل جزء من أسبوع.

 
Answer type: Integer

Page 78

_CAEP100

هل تقاعدت بعد تفّشي الكورونا؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 79

_CAEP101

متى تقاعدت؟ 
 

Question type: Mixed table
:Subquestions

CAEP101_2 الشهر (12-1): 
Answer type: Integer

CAEP101_1 السنة:  
Answer type: Integer

Page 80

_CAEP102

هل تقاعدت كما هو مخّطط، قبل أو بعد مّما هو مخّطط؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

كما هو مخّطط1.

قبل مّمها هو مخّطط2.

بعد مّما هو مخّطط3.

Page 81
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_CAEP103

هل كان هذا بسبب تفّشي الكورونا؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 82

_CAW110

خال تفّشي الوباء عمل بعض الناس في البيت، بعضهم في مكان عملهم العادّي، وبعضهم في مكان عمل آخر. كيف تصف وضع عملك
^FL_sinces;؟ الرجاء اإجابة بنعم أو ا بالنسبة إلى كّل فئة 

لمن يجري المقابلة: سّجل كّل ما هو مناسب 
لمن يجري المقابلة: اقرأ

 
Answer type: Checkboxes

:Categories
عملت في البيت 1.
عملت في مكان العمل العادّي 2.
عملت في مكان ما، في مكان عمل مختلف 3.

Page 83

_CAW111

أين عملت باأساس؟
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

عملت باأساس في البيت1.

عملت باأساس في مكان العمل ااعتيادّي خارج البيت2.

عملت باأساس في مكان ما3.

Page 84

_CAW117

إلى أّي مدًى شعرت بأنّك محمّي من ناحية طبّيّة في مكان عملك؟ هل شعرت بأنّك محمّي بدرجة كبيرة جدًا، محمّي، غير محمّي بالقدر الكافي، غير
محمّي بالمّرة. 

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
محمّي جدًا 1.
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محمّي بدرجة معيّنة 2.

غير محمّي بالقدر الكافي3.

غير محمّي بالمّرة4.

Page 85

_CAW121

هل قلّلت ساعات عملك ^FL_sincelongs;؟ 

لمن يجري المقابلة: يتعلّق هذه فقط بالوقت الذي كان فيه المجيب يعمل بالفعل. العمل بعدد ساعات أقّل يمكن أن يتطّرق إلى التغييرات المؤقّتة أو الدائمة
في ساعات عمل المجيب.

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
نعم1.
ا5.

Page 86

_CAW122

كم كان أقل عدد ساعات عمل لك في اأسبوع؟   

لمن يجري المقابلة: يتطّرق هذا فقط للفترة التي كان فيها المجيب يعمل بالفعل.
 

Answer type: Integer

Page 87

_CAW123

في أّي شهر وسنة كان هذا؟  

لمن يجري المقابلة: إذا ذكرالمجيب شهًرا واحدًا فقط، فأدخل هذا الشهر والسنة في قسم "بداية الظهور اأول" واترك القسم الثاني فارًغا. إذا ذكر المجيب
فترة زمنية أو عدة أشهر، فقم بتعبئة كا القسمين.

 
Question type: Mixed table

:Subquestions
CAW123_header1 بداية الفترة اأولى:

Answer type: None
CAW123_1 الشهر: (1-12)

Answer type: Integer
CAW123_2 السنة: 

Answer type: Integer
 CAW123_header2

نهاية الفترة:
Answer type: None

CAW123_3 الشهر (12-1)
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Answer type: Integer
CAW123_4 السنة:

Answer type: Integer

Page 88

_CAW124

هل عملت ساعات أطول ^FL_sincelongs; الرجاء تسجيل الساعات اإضافيّة. 

لمن يجري المقابلة: العمل لساعات أطول يمكن أن يتطّرق إلى تغييرات مؤقّتة أو دائمة في ساعات عمل المجيب؟
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 89

_CAW125

كم كان أكبر عدد من ساعات العمل اأسبوعيّة عملته؟ 
 

Answer type: Integer

Page 90

_CAW126

في أّي شهر وسنة كان ذلك؟  

لمن يجري المقابلة: إذا ذكر المجيب شهًرا واحدًا فقط، سّجل هذا الشهر والسنة في قسم "بداية الفترة"، ثّم اترك القسم الثاني فارًغا. إذا ذكر المجيب فترة
من الوقت أو عددّا من اأشهر، فعندها سّجل في القسمين. 

 
Question type: Mixed table

:Subquestions
CAW126_header1 بداية الفترة اأولى:

Answer type: None
CAW126_1 الشهر: (1-12)

Answer type: Integer
CAW126_2 السنة: 

Answer type: Integer
 CAW126_header2

نهاية الفترة:
Answer type: None

CAW126_3 الشهر (12-1):
Answer type: Integer

CAW126_4 السنة: 
Answer type: Integer
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Page 91

_CAE103

^FL_SincelongC; هل حصلت أنت أو أي فرد في أسرتك على دعم مالي إضافي بسبب أزمة الكورونا من المشغّل، الحكومة، اأقارب، اأصدقاء
و/ أو آخرين؟

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
نعم1.
ا5.

Page 92

_CAE104

من قدّم لك هذا الدعم المادّّي؟  

لمن يجري المقابلة: سّجل كّل ما هو مناسب. 
لمن يجري المقابلة: اقترح: "هل هناك أشياء أخرى؟"

 
Answer type: Checkboxes

:Categories
مشغّل 1.
الحكومة2.
أقارب3.
أصدقاء 4.

آخرون97.

Page 93

_CAE114

ماذا كان نوع هذا الدعم؟ 

لمن يجري المقابلة: افحص كّل ما هو مناسب.
 

Answer type: Checkboxes
:Categories

تعويض عن العمل لوقت قصير1.

مخّصصات بطالة 2.

مساعدة اجتماعيّة3.

آخر4.

Page 94
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_CAE001

لمن يجري المقابلة: هل تجري المقابلة مه المجيب اأّول في العائلة؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 95

_CAE002

اآن أريد أن أسألك عن الوضع المالّي أسرتك. 
 

Answer type: None

Page 96

_CAE100

هل كان دخل اأسرة الشهرّي نفسه في كّل شهر ^FL_sincelongs;؟
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 97

_CAE105

كم بلغ مجمل أعلى دخل شهرّي، بعد الضرائب واالتزامات المفروضة على كّل اأسرة، بما في ذلك أي دعم مالي حصلت عليه , ^FL_sinces;؛ 

لمن يجري المقابلة: سّجل المبلغ بالعملة المحلّيّة
 

Answer type: Integer

Page 98

_CAE106

في أّي شهر وسنة كان هذا؟  

لمن يجري المقابلة: إذا ذكر المجيب شهًرا واحدًا فقط، سّجل هذا الشهر والسنة في "بداية الفترة" واترك القسم الثاني فارًغا. إذا ذكر المجيب فترة من
الزمن أو عدّة أشهر، فعندها سّجل في القسمين. 
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Question type: Mixed table

:Subquestions
CAE106_header1 بداية الفترة اأولى: 

Answer type: None
CAE106_1 الشهر (12-1): 

Answer type: Integer
CAE106_2 السنة: 

Answer type: Integer
 CAE106_header2

نهاية الفترة:
Answer type: None

CAE106_3 الشهر (1- 12):
Answer type: Integer

CAE106_4 السنة:
Answer type: Integer

Page 99

_CAE107

كم بلغ أدنى دخل شهرّي بعد ااضرائب واالتزامات المفروضة على جميع أفراد اأسرة، بما في ذلك الدعم المالي الذي من المحتمل أنّهك حصلت
 ;FL_sinces^ عليه

لمن يجري المقابلة: سّجل المبلغ بالعملة المحلّيّة
 

Answer type: Integer

Page 100

_CAE108

في أّي شهر وسنة كان هذا؟  

لمن يجري المقابلة: إذا ذكر المجيب شهًرا واحدًا فقط، سّجل هذا الشهر والسنة في "بداية الفترة" واترك القسم الثاني فارًغا. إذا ذكر المجيب فترة من
الزمن أو عدّة أشهر، فعندها سّجل في القسمين. 

 
Question type: Mixed table

:Subquestions
CAE108_header1 بداية الفترة اأولى:

Answer type: None
CAE108_1 الشهر (12-1): 

Answer type: Integer
CAE108_2 السنة: 

Answer type: Integer
 CAE108_header2

نهاية الفترة:
Answer type: None

CAE108_3 الشهر (12-1):
Answer type: Integer

CAE108_4 السنة:
Answer type: Integer
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Page 101

_CAE109

إذا أخذنا بعين ااعتبارعندما كان إجمالّي دخل اأسرة الشهرّي في أدنى ^FL_sinces; أي أنواع الدخل كانت أقّل مّما هي عليه في شهر عادّي قبل
أزمة الكورونا؟ 

لمن يجري المقابلة: سّجبل كل ما هو مناسب  

لمن يجري المقابلة: اقرأ
 

Answer type: Checkboxes
:Categories

راتب 1.

مخّصصات التقاعد 2.

دخل من مصلحة تجاريّة 3.

دخل من تأجير شقّة 4.

دخل من فائدة أو عائدات 5.

دعم من العائلة أو اأقارب 6.

تحويات ماليّة من الحكومة 7.

آخر (الرجاء حدّد) 8.
ا شيء من هذا (فقط إذا ذكر تلقائيًا) 98.

_CAE110

"_Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAE109

Page 102

_CASR006

الرجاء فّكر في الفترة التي كنت فيها في سّن 45 تقريبًا. افترض أنّك قادر على أن تقوم من جديد باإنفاق والتوفير منذ تلك الفترة حتّى اآن، هل كنت... 

لمن يجري المقابلة: اقرأ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

ستُنفق أكثر وتوفّر أكثر خال هذه السنوات؟ 1.

ستنفق وتوفّر نفس المبالغ تقريبًا خال هذه السنوات؟ 2.

ستنفق أكثر وتوفّر أقّل خال هذه السنوات؟ 3.

Page 103

_CACO107

عندما تفّكر في مجمل الدخل الشهرّي لأسرة  ^FL_sinces;، هل كنت تقول إّن أسرتك تنجح في تدبُر أمورها ااقتصاديّة بصعوبة كبيرة، بقدر معيّن
من الصعوبة، بسهولة كبيرة، أو بسهولة؟ 
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Answer type: Radiobuttons

:Categories
بصعوبة كبيرة1.
بقدر معيّن من الصعوبة2.
بسهولة كبيرة3.
بسهولة4.

Page 104

_CAE111

^FL_SinceC;, هل منت مضطًرا لتأجيل دفعات عاديّة مثل: دفع مقابل إيجار، قرض سكنّي أو قرض عادّي و/ أو حسابات عاديّة؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 105

_CAE112

^FL_SinceC;, هل اضطررت مّرة استخدام مدّخراتك من أجل الدفع لتغطية ااحتياجات اليوميّة الضروريّة؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم 1.

ا 5.

ا توجد لدّي مدّخرات (فقط إذا ذكر تلقائيًا)9.

Page 106

_CAE120

في حال فقدت أسرتك جميع الرواتب أو الدخل من مصلحة تجاريّة، كم شهًرا يمكنك أن تعيش على مدّخراتك؟  

لمن يجري المقابلة: أجب بعدد أشهر 
 

Answer type: Integer

Page 107

_CAS001

أنا معنّي اآن بأن تحدّثني عن أنواع ووتيرة تواصلك مع أفراد العائلة واأصدقاء الذين يعيشون خارج منزلك.



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_ar_IL_20210503.html[04.02.2022 13:01:14]

 
Answer type: None

Page 108

_CAS103

خال اأشهر الثاثة اأخيرة، بأّي وتيرة كنت على تواصل شخصّي،أي وجًها لوجه، مع أشخاص يأتون من خارج المنزل؟ هل كان هذا يوميًا، عدّة
مّرات في اأسبوع، مّرة في اأسبوع، بوتيرة أقّل أو بالمّرة ا؟      

لمن يجري المقابلة: اقرأ كل نوع تواصل، ثّم افحص اإجابة المناسبة. إذا لم يكن لدى المجيب أّي أهل أحياء، أو أبناء أو أحفاد أو أقارب، فسّجل "غير
ذي صلة".

 
Question type: Table

Answer type: Radiobuttons
:Subquestions

CAS103_1 اأبناء 
CAS103_5 أحفادك
CAS103_2 اأهل 

CAS103_3 أقارب آخرون
CAS103_4 آخرون ليسوا أقارب، مثل: الجيران، اأصدقاء والزماء في العمل: 

:Categories
يوميًا 1.
عدّة مّرات في اأسبوع 2.
مّرة في اأسبوع 3.
في أحيان متباعدة4.
بالمّرة 5.

غير ذي صلة 99.
ا يعلم -1.
يرفض-2.

Page 109

_CAS104

خال اأشهر الثاثة اأخيرة، بأّي وتيرة كنت على تواصل بواسطة الهاتف، البريد اإلكترونّي، أو وسائل إلكترونيّة أخرى مع أشخاص  من خارج
المنزل؟  (هل كان هذا يوميًا، عدّة مّرات في اأسبوع، مّرة في اأسبوع، بوتيرة أقّل أو بالمّرة ا)؟      

لمن يجري المقابلة: اقرأ كل نوع تواصل، ثّم افحص اإجابة المناسبة. 
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAS104_1 اأبناء: 
CAS104_2 اأهل:

CAS104_3  أقارب آخرون:
CAS104_4 آخرون ليسوا أقارب، مثل: الجيران، اأصدقاء والزماء في العمل: 

:Categories
يوميًا1.
عدّة مّرات في اأسبوع2.



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_ar_IL_20210503.html[04.02.2022 13:01:14]

مّرة في اأسبوع تقريبًا3.

أحيانًا 4.

بالمّرة ا 5.
ا يعرف-1.
يرفض-2.

Page 110

_CAS110

منذ تفّشي الكورونا، هل ساعدت آخرين من خارج منزلك في الحصول على ااحتياجات اأساسيّة مثل: الغذاء،اأدوية أو أجراء إصاحات ضروريّة في
المنزل؟ الرجاء اإجابة بنعم أو ا بالنسبة لكّل فئة.  

لمن يجري المقابلة: اقرأ كل عاقة ثّم افحص اإجابة المناسبة. 
إذا لم يكن للمجيب أهل عل قيد الحياة، أبناء أو أقارب، سّجل "غير ذي صلة".

 
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAS110_1 اأبناء:
CAS110_2 اأهل:

CAS110_3 أقارب آخرون:
CAS110_4 أخرون ليسوا أقارب مثل: الجيران، اأصدقاء أول الزماء. 

:Categories
نعم 1.
ا 5.

غير ذي صلة99.
ا يعرف -1.
يرفض-2.

Page 111

CAS111_1

مقارنة بالموجة اأولى من تفّشي الوباء، بأي وتيرة ساعدت أبناءك في الحصول على ااحتياجات اأساسيّة مثل: الغذاء،اأدوية أو في أجراء إصاحات
ضروريّة في المنزل؟ بوتيرة أقّل، بالوتيرة نفسها، بوتيرة أعلى؟

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
بوتيترة أقل1.
بالوتيرة نفسها2.
بوتيرة أعلى 3.

Page 112

CAS111_2
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مقارنة بالموجة اأولى من تفّشي الوباء، بأي وتيرة ساعدت أهلك في الحصول على ااحتياجات اأساسيّة مثل: الغذاء،اأدوية أو في أجراء إصاحات
ضروريّة في المنزل؟ بوتيرة أقّل، بالوتيرة نفسها، بوتيرة أعلى؟

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
بوتيترة أقل1.
بالوتيرة نفسها2.
بوتيرة أعلى 3.

Page 113

CAS111_3

مقارنة بالموجة اأولى من تفّشي الوباء، بأي وتيرة ساعدت أقارب آخرين في الحصول على ااحتياجات اأساسيّة مثل: الغذاء،اأدوية أو في أجراء
إصاحات ضروريّة في المنزل؟ بوتيرة أقّل، بالوتيرة نفسها، بوتيرة أعلى؟

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
بوتيترة أقل1.
بالوتيرة نفسها2.
بوتيرة أعلى 3.

Page 114

CAS111_4

مقارنة بالموجة اأولى من تفّشي الوباء، بأي وتيرة ساعدت آخرين، ليسوا أقارب، مثل: الجيران،  اأصدقاء أو الزماء في العمل في الحصول على
ااحتياجات اأساسيّة مثل: الغذاء،اأدوية أو في أجراء إصاحات ضروريّة في المنزل؟ بوتيرة أقّل، بالوتيرة نفسها، بوتيرة أعلى؟

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
بوتيترة أقل1.
بالوتيرة نفسها2.
بوتيرة أعلى 3.

Page 115

_CAS112

منذ تفّشي وباء الكورونا، هل قدّمت رعاية شخصيّة لأشخاص اآخرين التالية أسماؤهم من خارج بيتك؟  الرجاء اإجابة بنعم أو ا بالنسبة لكّل فئة. 

لمن يجري المقابلة: اقرأ كل عاقة، ثّم افحص اإجابة المناسبة.
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAS112_1   اأبناء:

CAS112_2 اأهل:
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CAS112_3 أقارب آخرون:
CAS112_4 آخرون ليسوا أقارب، مثل: الجيران، اأصدقاء والزماء في العمل. 

:Categories
نعم1.
ا5.

ا يعلم-1.

يرفض-2.

Page 116

CAS113_1

مقارنة بموجة تفّشي الوباء اأولى، بأّي وتيرة قدّمت رعاية شخصيّة أبنائك في اأشهر الثاثة اأخيرة؟ بوتيرة أقّل، بالوتيرة نفسها، بوتيرة أعلى؟
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

بوتيترة أقل1.

بالوتيرة نفسها2.

بوتيرة أعلى 3.

Page 117

CAS113_2

مقارنة بموجة تفّشي الوباء اأولى، بأّي وتيرة قدّمت رعاية شخصيّة أهلك في اأشهر الثاثة اأخيرة؟ بوتيرة أقّل، بالوتيرة نفسها، بوتيرة أعلى؟
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

بوتيترة أقل1.

بالوتيرة نفسها2.

بوتيرة أعلى 3.

Page 118

CAS113_3

مقارنة بموجة تفّشي الوباء اأولى، بأّي وتيرة قدّمت رعاية شخصيّة أقارب آخرين في اأشهر الثاثة اأخيرة؟ بوتيرة أقّل، بالوتيرة نفسها، بوتيرة أعلى؟
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

بوتيترة أقل1.

بالوتيرة نفسها2.

بوتيرة أعلى 3.

Page 119
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CAS113_4

مقارنة بموجة تفّشي الوباء اأولى، بأّي وتيرة قدّمت رعاية شخصيّة آخرين، ليسوا أقارب، مثل: الجيران،  اأصدقاء أو الزماء في العمل في اأشهر
الثاثة اأخيرة؟ بوتيرة أقّل، بالوتيرة نفسها، بوتيرة أعلى؟ آخرون، ليسوا أقارب، مثل: الجيران،  اأصدقاء أو الزماء في العمل.

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
بوتيترة أقل1.
بالوتيرة نفسها2.
بوتيرة أعلى 3.

Page 120

_CAS115

خال اأشهر الثاثة اأخيرة، هل قمت بأي عمل تطّوعي؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 121

_CAS116

هل كان ذلك بوتيرة أقّل، بالوتيرة نفسها تقريبًا أم بوتيرة أعلى من التطّوع الذي قمت به خال الموجة اأولى من تفّشي الوباء؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

بوتيترة أقل1.

بالوتيرة نفسها2.

بوتيرة أعلى 3.

Page 122

_CAS120

منذ تفّشي وباء الكورونا، هل تلقّيت مساعدة من اأشخاص التالية أسماؤهم من خارج بيتك في الحصول على ااحتياجات اأساسيّة مثل الغذاء، اأدوية أو
أصاحات ضروريّة في البيت؟ الرجاء اإجابة بنعم أو ا بالنسبة لكّل فئة.  

لمن يجري المقابلة: اقرأ كّل عاقة، ثّم افحص اإجابة المناسبة.
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAS120_1 اأبناء:
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CAS120_2   اأهل:
CAS120_3 أقارب آخرون:

CAS120_4 آخرون ليسوا أقارب، مثل: الجيران، اأصدقاء أو الزماء في العمل:
:Categories

نعم1.

ا5.
ا يعلم-1.
يرفض-2.

Page 123

CAS121_1

مقارنة بالموجة اأولى من تفّشي الوباء، بأّي وتيرة تلقّيت مساعدة من أبنائك للحصول على ااحتياجات اأساسيّة خال اأشهر الثاثة اأخيرة. بوتيرة
أقّل، بالوتيرة نفسها أو بوتيرة أعلى؟

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
بوتيترة أقل1.
بالوتيرة نفسها2.
بوتيرة أعلى 3.

Page 124

CAS121_2

مقارنة بالموجة اأولى من تفّشي الوباء، بأّي وتيرة تلقّيت مساعدة من أهلك للحصول على ااحتياجات اأساسيّة خال اأشهر الثاثة اأخيرة. بوتيرة
أقّل، بالوتيرة نفسها أو بوتيرة أعلى؟

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
بوتيترة أقل1.
بالوتيرة نفسها2.
بوتيرة أعلى 3.

Page 125

CAS121_3

مقارنة بالموجة اأولى من تفّشي الوباء، بأّي وتيرة تلقّيت مساعدة من أقارب آخرين للحصول على ااحتياجات اأساسيّة خال اأشهر الثاثة اأخيرة.
بوتيرة أقّل، بالوتيرة نفسها أو بوتيرة أعلى؟

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
بوتيترة أقل1.
بالوتيرة نفسها2.
بوتيرة أعلى 3.
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Page 126

CAS121_4

مقارنة بالموجة اأولى من تفّشي الوباء، بأّي وتيرة تلقّيت مساعدة من آخرين، ليسوا أقارب، مثل: الجيران،  اأصدقاء أو الزماء في العمل. للحصول
على ااحتياجات اأساسيّة خال اأشهر الثاثة اأخيرة. بوتيرة أقّل، بالوتيرة نفسها أو بوتيرة أعلى؟

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
بوتيترة أقل1.
بالوتيرة نفسها2.
بوتيرة أعلى 3.

Page 127

_CAS125

خال اأشهر الثاثة اأخيرة، هل تلقّيت كالمعتاد الرعاية المنزليّة التي يقدّمها شخص ا يسكن معك في البيت؟  

لمن يجري المقابلة: رعاية يقدّمها مختّص، أقارب أو أصدقاء. 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 128

_CAS130

خال اأشهر الثاثة اأخيرة، هل تلقّيت رعاية في المنزل من اأشخاص التالة أسماؤهم الذين ا يعيشون معك في البيت؟ الرجاء اإجابة بنعم أو ا
بالنسبة لكّل فئة.  

لمن يجري المقابلة: الرجاء اقرأ كل عاقة، ثّم افحص اإجابة المناسبة. 
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAS130_1 اأبناء:

CAS130_2   اأهل:
CAS130_3 أقارب آخرون: 

CAS130_4 آخرون من غير اأقارب مثل: الجيران، اأصدقاء أو الزماء: 
CAS130_5 مقدّمو خدمة مختّصون: 

:Categories
نعم1.
ا5.

ا يعلم-1.

يرفض-2.
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Page 129

CAS131_1

مقارنة بالموجة اأولى من تفّشي الوباء، بأي وتيرة حصلت على رعاية منزليّة من أبنائك في اأشهر الثاثة اأخيرة؟ بوتيرة أقّل، بالوتيرة نفسها أو
بوتيرة أعلى؟

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
بوتيترة أقل1.
بالوتيرة نفسها2.
بوتيرة أعلى 3.

Page 130

CAS131_2

مقارنة بالموجة اأولى من تفّشي الوباء، بأي وتيرة حصلت على رعاية منزليّة من أهلك في اأشهر الثاثة اأخيرة؟ بوتيرة أقّل، بالوتيرة نفسها أو بوتيرة
أعلى؟

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
بوتيترة أقل1.
بالوتيرة نفسها2.
بوتيرة أعلى 3.

Page 131

CAS131_3

مقارنة بالموجة اأولى من تفّشي الوباء، بأي وتيرة حصلت على رعاية منزليّة من أقاربك اآخرين في اأشهر الثاثة اأخيرة؟ بوتيرة أقّل، بالوتيرة
نفسها أو بوتيرة أعلى؟

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
بوتيترة أقل1.
بالوتيرة نفسها2.
بوتيرة أعلى 3.

Page 132

CAS131_4

مقارنة بالموجة اأولى من تفّشي الوباء، بأي وتيرة حصلت على رعاية منزليّة من آخرين ليسوا أقاربك، مثل: الجيران، اأصدقاء أو الزماء في
العمل  في اأشهر الثاثة اأخيرة؟ بوتيرة أقّل، بالوتيرة نفسها أو بوتيرة أعلى؟
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Answer type: Radiobuttons

:Categories
بوتيترة أقل1.
بالوتيرة نفسها2.
بوتيرة أعلى 3.

Page 133

CAS131_5

مقارنة بالموجة اأولى من تفّشي الوباء، بأي وتيرة حصلت على رعاية منزليّة من مقّدمي رعاية مختّصين في اأشهر الثاثة اأخيرة؟ بوتيرة أقّل،
بالوتيرة نفسها أو بوتيرة أعلى؟

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
بوتيترة أقل1.
بالوتيرة نفسها2.
بوتيرة أعلى 3.

Page 134

_CAS126

خال اأشهر الثاثة اأخيرة، هل واجهت صعوبات في الحصول على القدر الذي تحتاجه من الرعاية المنزليّة التي تحتاجها؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 135

_CAS127

ماذا كانت هذه الصعوبات؟ 

لمن يجري المقابلة: اسمح للمجيب بأن يذكر جميع الصعوبات، ثّم افحص كّل ما هو مناسب.
 

Answer type: Checkboxes
:Categories

اضطررت  لدفع مبلغ إضافّي للحصول على الرعاية التي أحتاجها 1.

اأشخاص الذين يقدّمون الرعاية وصلوا إلى بيتي بوتيرة أقّل من المعتاد 2.

اأشخاص الذين يقدّمون الرعاية لم يستطيعوا الوصول إلى بيتي3.

لم أتمّكن من الذهاب إلى اأمالكن التي أحتاج الوصول إليها لتلقّي الرعاية مثل: أماكن تواجد أفراد اأسرة، اأصدقاء أو المؤّسسات.  4.

صعوبات أخرى: الرجاء حدّد5.



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_ar_IL_20210503.html[04.02.2022 13:01:14]

_CAS150

"_Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAS127

Page 136

_CAIT104

منذ تفّشي الكورونا، هل استخدمت اإنترنت للتواصل عبر البريد اإلكتروني، البحث عن معلومات، التسّوق والشراء أو أي غرض أخر مّرة واحدة على
اأقل؟ 

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
نعم1.
ا5.

Page 137

_CAIT105

بشكل عام، هل ارتباطك باإنترنت مناسب؟
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

نعم1.

ا5.

Page 138

_CAIT106

في هذه اأيّام، الكثير من اأشياء يمكن القيام بها عبر اإنترنت. منذ تفّشي وباء الكورونا، هل استخدمت اإنترنت بوتيرة أعلى، بالوتيرة نفسها تقريبًا،
بوتيرة أقّل أم أنّك لم تستخدم اإنترنت إطاقًا في نشاطات اأون اين التالية؟  

لمن يجري المقابلة: اقرأ
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAIT106_3 البحث عن معلومات حول أمور صّحيّة ذات صلة

CAIT106_4 الحصول على معلومات عن الخدمات الحكوميّة (مثًا عن: مخّصصات، ضرائب أو جوازات سفر)
CAIT106_5 أمور إدارة ماليّة مثل: خدمات بنكيّة عبر اإنترنت، دفع حسابات، أو دفع ضرائب

CAIT106_6 شراء أو بيع بضائع أة خدمات أون اين
:Categories

بوتيرة أعلى 1.

بالوتيرة نفسها تقريبًا 2.

بوتيرة أقّل 3.

بالمّرة ا 4.
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ا يعلم -1.

يرفض-2.

Page 139

_CAF001

نقترب من نهاية المقابلة. هناك أسئلة كثيرة تُطرح عن هذه الفترة. لكن في في الفترات الصعبة أيًضا هناك أشياء إيجابيّة. أّي تجربة مررت بها منذ تفّشى
الكورونا، تجربة شّكلت مصدر إلهام أو أمل بالنسبة إليك وسبّبت لك السعادة؟  

لمن يجري المقابلة: اسمح للمجيب باإجابة، ثّم اختر اإمكانيّة المناسبة. 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

تذّكر شيئًا على الفور1.

تردّد قبل أن يتذّكر 2.

لم ينجح في ذكر أّي شيء3.

Page 140

_CAF002

في النهاية، ما هو أكثر شيء تتوقّع أن تفعله بعد انتهاء الكورونا؟  

لمن يجري المقابلة: ا تقرأ بصوتك، واسمح للمجيب باإجابة
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

تذّكر شيئًا على الفور1.

تردّد قبل أن يتذّكر 2.

لم ينجح في ذكر أّي شيء3.

Page 141

_CAF003

شكًرا لك على التعاون. نتمنّى لك دوام الصّحة. 
 

Answer type: None

Page 142

_CAF006

لمن يجري المقابلة: انتبه إلى ااسم الشخصّي للمجيب (اسأل إذا لم تكن متأّكدًا). إذا لم يرغب المجيب في التعريف باسمه الشخصّي، الرجاء سّجل
اأحرف اأولى من اسمه.  
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ا تستخدم أّي أسماء عائلة
 

Answer type: String

Page 143

_CAF004

لمن يجري المقابلة: إذا كانت هناك ماحظات تريد إباغنا بها، الرجاء تسجيلها. 
 

Answer type: Text

Page 144

_CAF005

من أجاب عن اأسئلة؟ 
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

المجيب فقط1.

المجيب ووكيله2.

وكيل المجيب فقط3.

Variables

FL_sinces

Assign variable: String

FL_sincelongs

Assign variable: String

_CAA808

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_1

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_2

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_3

Sum variable: Numeric
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Cal_CAQ130_4

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_97

Sum variable: Numeric

home

Assign variable: String

outcome

Assign variable: String

FL_SinceC

Assign variable: String

FL_lastiwmonth

Assign variable: String

FL_SincelongC

Assign variable: String

Routing
} (if (1 = 1

('assign(home, 'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/markthehousehold/^pidcom;/134   
{

} (if (iviewmonthCA = 1
   assign(FL_lastiwmonth, 'كانون الثاني')

} (elseif (iviewmonthCA = 2 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'شباط')

} (elseif (iviewmonthCA = 3 {
(';nbsp&أذار' ,assign(FL_lastiwmonth   

} (elseif (iviewmonthCA = 4 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'نيسان')

} (elseif (iviewmonthCA = 5 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'أّيار')

} (elseif (iviewmonthCA = 6 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'حزيران')

} (elseif (iviewmonthCA = 7 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'تّموز')

} (elseif (iviewmonthCA = 8 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'آب')
} (elseif (iviewmonthCA = 9 {

   assign(FL_lastiwmonth, 'أيلول')
} (elseif (iviewmonthCA = 10 {

   assign(FL_lastiwmonth, 'تشرين اأّول')
} (elseif (iviewmonthCA = 11 {

   assign(FL_lastiwmonth, 'تشرين الثاني')
} (elseif (iviewmonthCA = 12 {

   assign(FL_lastiwmonth, 'كانةن اأّول')
} else {

('{assign(FL_lastiwmonth, '{empty   
{

} (if (iviewyearCA != 0 && iviewyearCA is response
(';FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA^منذ المقابلة اأخيرة معك في' ,assign(FL_SincelongC   
(';FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA^منذ المقابلة اأخيرة معك في' ,assign(FL_sincelongs   

   assign(FL_SinceC, 'منذ المقابلة اأخيرة')
   assign(FL_sinces, 'منذ المقابلة اأخيرة معك')
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} else {
   assign(FL_SincelongC, 'مند تّموز 2020')
   assign(FL_sincelongs, 'مند تّموز 2020')

   assign(FL_SinceC, 'منذ تّموز 2020')
   assign(FL_sinces, 'مند تّموز 2020')

{
 _CAA001

} (if (CAA001_ = 5
 _CAA102   

} (if (CAA102_ = 1   
 _CAA103      

{   
} (elseif (CAA001_ = 1 {

 _CAA104   
{

} (if (CAA102_ = 2 || CAA104_ = 2
 _CAA105   

{
} (if (CAA102_ = 1 || CAA104_ = 1 || CAA105_ = 2

 _CADN042   
(CADN002_ (dk,rf   
(CADN003_ (dk,rf   

(_calculate(CAA808_, _current_date[y] - CADN003   
(CAS140_ (dk,rf   
} (if (mn104 = 1   

 _CAHO100      
} (if (CAHO100_ = 1      
(CAHO037_ (dk,rf         
(CAHO136_ (dk,rf         
(CAHO032_ (dk,rf         

{      
{   

(CAA010_ (response   
(CAPH003_ (dk,rf   

(CAH102_ (dk,rf   
 _CAH004   

(CAPH105_ (dk,rf   
 _CAPH089   

(CAH006_ (dk,rf   
} (if (CAH006_ = 1   

 _CAH007      
{   

(CAH110_ (dk,rf   
} (if (CAH110_ = 1   

 _CAH111      
(CAH113_ (dk,rf      

{   
(CAH116_ (dk,rf   
(CAC140_ (dk,rf   
(CAC142_ (dk,rf   

} (if (CAC142_ = 1   
(CAC143_ (dk,rf      

{   
(CAH017_ (dk,rf   

(CAHC117_ (dk,rf   
} (if (CAHC117_ = 5   
(CAHC118_ (dk,rf      

{   
(CAHC884_ (dk,rf   
(CAHC119_ (dk,rf   

(CAH020_ (dk,rf   
} (if (CAH020_ = 1   

(CAH121_1 (dk,rf      
} (elseif (CAH020_ = 5 {   

(CAH121_2 (dk,rf      
{   

(CAMH002_ (dk,rf   
} (if (CAMH002_ = 1   

(CAMH113_1 (dk,rf      
} (elseif (CAMH002_ = 5 {   

(CAMH113_2 (dk,rf      
{   

(CAMH007_ (dk,rf   
} (if (CAMH007_ = 1   

(CAMH118_1 (dk,rf      
} (elseif (CAMH007_ = 2 {   

(CAMH118_2 (dk,rf      
{   

(CAMH037_ (dk,rf   
} (if (CAMH037_ is response   

(CAMH148_ (dk,rf      
{   

(CAC001_ (response   
(CAC102_ (dk,rf   

} (if (CAC102_ = 1   
(CAC103_ (dk,rf      



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_ar_IL_20210503.html[04.02.2022 13:01:14]

{   
(CAC104_ (dk,rf   

} (if (CAC104_ = 1   
(CAC105_ (dk,rf      

{   
} ((_if ((1 in CAC103_) || (1 in CAC105   

(CAC120_ (dk,rf      
} ((if ((98 in CAC120_) && (count(CAC120_) > 1      

(_CAC120 ,'ا يمكنك اختيار \'ا توجد أعراض بالمّرة\' مع أيّ إجابة أخرى')check         
{      

} (_if (98 ni CAC120      
(CAC122_ (dk,rf         

{      
{   

(CAC130_ (dk,rf   
} (if (CAC130_ > 1   
(CAC131_ (dk,rf      

{   
(CAC110_ (dk,rf   

} (if (CAC110_ = 1   
(CAC111_ (dk,rf      

{   
(CAC113_ (dk,rf   

} (if (CAC113_ = 1   
(CAC114_ (dk,rf      

{   
(CAQ105_ (dk,rf   

} (if (CAQ105_ = 1   
 _CAQ106      

{   
(CAQ110_ (dk,rf   

} (if (CAQ110_ = 1   
 _CAQ111      

{   
(CAQ115_ (dk,rf   

} (if (CAQ115_ = 1   
 _CAQ116      

{   
} (if (CAQ106_1 = 1 || CAQ111_1 = 1 || CAQ116_1 = 1   

(calculate(Cal_CAQ130_1, 1      
} else {   

(calculate(Cal_CAQ130_1, 0      
{   

} (if (CAQ106_2 = 1 || CAQ111_2 = 1 || CAQ116_2 = 1   
(calculate(Cal_CAQ130_2, 1      

} else {   
(calculate(Cal_CAQ130_2, 0      

{   
} (if (CAQ106_3 = 1 || CAQ111_3 = 1 || CAQ116_3 = 1   

(calculate(Cal_CAQ130_3, 1      
} else {   

(calculate(Cal_CAQ130_3, 0      
{   

} (if (CAQ106_4 = 1 || CAQ111_4 = 1 || CAQ116_4 = 1   
(calculate(Cal_CAQ130_4, 1      

} else {   
(calculate(Cal_CAQ130_4, 0      

{   
} (if (CAQ106_97 = 1 || CAQ111_97 = 1 || CAQ116_97 = 1   

(calculate(Cal_CAQ130_97, 1      
} else {   

(calculate(Cal_CAQ130_97, 0      
{   

|| if (Cal_CAQ130_1 = 1 || Cal_CAQ130_2 = 1 || Cal_CAQ130_3 = 1 || Cal_CAQ130_4 = 1   
} (Cal_CAQ130_97 = 1    

 _CAQ130      
{   

(CAQ125_ (dk,rf   
} (if (CAQ125_ = 1   
(CAQ127_ (dk,rf      

} (if (CAQ127_ = 3 || CAQ127_ = 4      
(CAQ128_ (dk,rf         

{      
{   

(CAQ120_ (dk,rf   
} (if (CAQ120_ = 1   
(CAQ121_ (dk,rf      
(CAQ122_ (dk,rf      

} (if (CAQ122_ = 3 || CAQ122_ = 4      
(CAQ123_ (dk,rf         

{      
{   

(CAQ118_ (dk,rf   
} (if (CAQ118_ > 0   
(CAQ119_ (dk,rf      

{   
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(CAW001_ (response   
(CAEP005_ (dk,rf   
(CAW102_ (dk,rf   

} (if (CAW102_ = 1   
(CAW103_ (dk,rf      

{   
} (if (CAEP005_ = 1   
(CAEP100_ (dk,rf      

} (if (CAEP100_ = 1      
(CAEP101_ (dk,rf         
(CAEP102_ (dk,rf         

} (if (CAEP102_ = 2 || CAEP102_ = 3         
(CAEP103_ (dk,rf            

{         
{      

} (elseif (CAEP005_ = 2 {   
(CAW110_ (dk,rf      

} (if (count(CAW110_) > 1      
(CAW111_ (dk,rf         

{      
} ((_if ((2 in CAW110_) || (3 in CAW110      

(CAW117_ (dk,rf         
{      

(CAW121_ (dk,rf      
} (if (CAW121_ = 1      
(CAW122_ (dk,rf         

} (if (CAW122_ is response         
(CAW123_ (dk,rf            

{         
{      

(CAW124_ (dk,rf      
} (if (CAW124_ = 1      
(CAW125_ (dk,rf         

} (if (CAW125_ is response         
(CAW126_ (dk,rf            

{         
{      

{   
(CAE103_ (dk,rf   

} (if (CAE103_ = 1   
(CAE104_ (dk,rf      

} ((_if ((1 in CAE104_) || (2 in CAE104      
(CAE114_ (dk,rf         

{      
{   

 _CAE001   
} (if (CAE001_ = 1   

(CAE002_ (response      
(CAE100_ (dk,rf      

} (if (CAE100_ = 5      
(CAE105_ (dk,rf         

} (if (CAE105_ is response         
(CAE106_ (dk,rf            

{         
(CAE107_ (dk,rf         

} (if (CAE107_ is response         
(CAE108_ (dk,rf            

{         
(CAE109_ (dk,rf         

} ((if ((98 in CAE109_) && (count(CAE109_) > 1         
(_CAE109 ,'ا يمكنك اختيار \'ا شيء مّما ُذكر\' مع أيّ إجابة أخرى')check            

{         
{      

} (if (CAA808_ > 59 && CAA808_ < 80 && CADN003_ is response      
(CASR006_ (dk,rf         

{      
(CACO107_ (dk,rf      

} (if (CACO107_ = 1 || CACO107_ = 2      
(CAE111_ (dk,rf         
(CAE112_ (dk,rf         

} (if (CAE112_ != 9         
(CAE120_ (dk,rf            

{         
{      

{   
(CAS001_ (response   

 _CAS103   
} (if (CAS103_1 != 99 || CAS103_2 != 99 || CAS103_3 != 99 || CAS103_4 != 99   

 _CAS104      
{   

 _CAS110   
} (if (CAS110_1 = 1   
(CAS111_1 (dk,rf      

{   
} (if (CAS110_2 = 1   
(CAS111_2 (dk,rf      
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{   
} (if (CAS110_3 = 1   
(CAS111_3 (dk,rf      

{   
} (if (CAS110_4 = 1   
(CAS111_4 (dk,rf      

{   
} (if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99   

 _CAS112      
} (if (CAS112_1 = 1      
(CAS113_1 (dk,rf         

{      
} (if (CAS112_2 = 1      
(CAS113_2 (dk,rf         

{      
} (if (CAS112_3 = 1      
(CAS113_3 (dk,rf         

{      
} (if (CAS112_4 = 1      
(CAS113_4 (dk,rf         

{      
{   

(CAS115_ (dk,rf   
} (if (CAS115_ = 1   
(CAS116_ (dk,rf      

{   
} (if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99   

 _CAS120      
} (if (CAS120_1 = 1      
(CAS121_1 (dk,rf         

{      
} (if (CAS120_2 = 1      
(CAS121_2 (dk,rf         

{      
} (if (CAS120_3 = 1      
(CAS121_3 (dk,rf         

{      
} (if (CAS120_4 = 1      
(CAS121_4 (dk,rf         

{      
{   

(CAS125_ (dk,rf   
} (if (CAS125_ = 1   

 _CAS130      
} (if (CAS130_1 = 1      
(CAS131_1 (dk,rf         

{      
} (if (CAS130_2 = 1      
(CAS131_2 (dk,rf         

{      
} (if (CAS130_3 = 1      
(CAS131_3 (dk,rf         

{      
} (if (CAS130_4 = 1      
(CAS131_4 (dk,rf         

{      
} (if (CAS130_5 = 1      
(CAS131_5 (dk,rf         

{      
(CAS126_ (dk,rf      

} (if (CAS126_ = 1      
(CAS127_ (dk,rf         

{      
{   

(CAIT104_ (dk,rf   
} (if (CAIT104_ = 1   
(CAIT105_ (dk,rf      

 _CAIT106      
{   

(CAF001_ (dk,rf   
(CAF002_ (dk,rf   

(CAF003_ (response   
{

 _CAF006
 _CAF004
 _CAF005

} (if (CAA105_ = 1
('assign(outcome, '219   

} (elseif (CAA105_ != 1 && CAF005_ is response {
('assign(outcome, '131   

} else {
('assign(outcome, '134   

{
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