
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)

LOOP

IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ELSE

ENDIF
LOOP

 DN001_Intro
أود التذكیر بأن المقابلة سرّية. سیتم استخدام اجاباتك ألھداف بحثیة فقط. اذا كان ھنالك اي سؤال ال ترغب في االجابه

عنه، الرجاء اعالمي بذلك وسوف انتقل إلى السؤال التالي.
لنبدأ ببعض االسئله حول تفاصیلك الشخصیة.

1. أكمل/ ي

 DN001a_Intro
أريد أن أكّرر بأن ھذه المقابلة سرّية. سیتم إستعمال إجابتك ألھداف بحثیة فقط. إذا كان ھنالك سؤال ال ترغب في

اإلجابة عنه. الرجاء أن تقول ذلك وسوف أنتقل إلى السؤال التالي. خالل مقابلتنا السابقة سألناك عن حیاتك. لتقصیر
مقابلتنا الیوم، أريد أن أعتمد على إجاباتك السابقة بدًال من أن أسألك كل األسئلة من جديد. ھل ھذا مقبول علیك؟

1. نعم
5. ال

 DN001b_Intro
أريد أن أبدأ المقابلة ببعض األسئلة عن تفاصیل خلفیة حیاتك.

1. أكمل/ ي

IF MN101_Longitudinal = 0

 DN042_Gender
مشاھدة. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: حّدد جنس المجیب حسب وجھة نظرك (اسأل اذا كنت غیر ُمتأكد).

1. ذكر
2. أنثى

 DN043_BirthConf
فقط اريد أن أتأكد. ھل ُولدت في شھر

FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]
سنه [STR (piYear)] ؟ 

1. نعم
5. ال

IF DN004_CountryOfBirth = a5

 DN004_CountryOfBirth
ھل ولدت في إسرائیل؟

1. نعم
5. ال

 DN005_OtherCountry
في أي دولة ولدت؟ الرجاء أن تذكر إسم الدولة التي مكان والدتك كان تابع لھا حین ولدت؟

STRING



ELSE

ENDIF

IF DN007_Citizenship = a1

ELSE

ENDIF
IF ((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a8)) OR (MN001_Country =
a19)) OR (MN001_Country = a22)

ENDIF

 DN006_YearToCountry
في أي سنة جئت للعیش في أسرائیل؟

2014..1875

 DN007_Citizenship
ھل تملك/ين الجنسیة اإلسرائیلیة؟

1. نعم
5. ال

IF DN503_NationalitySinceBirth = a5

ENDIF

 DN503_NationalitySinceBirth
ھل ُولدت مواطًنا إسرائیلیًّا؟

1. نعم
5. ال

 DN502_WhenBecomeCitizen
في أي سنة أصبحت مواطًنا إسرائیلیًّا؟

2014..1900

IF DN007_Citizenship = a5

ENDIF

 DN008_OtherCitizenship
ما ھي جنسیتك؟

STRING

 DN009_WhereLived
السؤال ال ينطبق على اسرائیل 

Ctrl+R اضغط/ي
1. جمھوریھ ألمانیا الغربیة.
2. جمھوریھ ألمانیا الشرقیة.

3. مكان آخر.

IF MN101_Longitudinal = 1

IF DN501_NationalitySinceBirth = a5

 DN501_NationalitySinceBirth
خالل مقابلتنا األولى ذكرت أنك تحمل الجنسیة اإلسرائیلیة. ھل ُولدت كمواطن إسرائیلي؟

1. نعم
5. ال

91. الُمجیب ال یحمل (الجنسیة التي ُذكرت سابًقا) - المعلومات التي ذكرت خاطئة

 DN502_WhenBecomeCitizen
في أي سنة أصبحت مواطًنا إسرائیلیًّا؟



ENDIF

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

ELSE

ENDIF

2014..1900

IF DN501_NationalitySinceBirth = a91

ENDIF

 DN008_OtherCitizenship
ما ھي جنسیتك؟

STRING

 DN504_CountryOfBirthMother
في أي دولة ُوِلدت أمك؟

STRING

 DN505_CountryOfBirthFather
في أي دولة ُولد أبوك؟

STRING

IF DN010_HighestEdu = a97

ENDIF

 DN010_HighestEdu
الرجاء أنظر الى البطاقة رقم 2 

ما ھي أعلى شھادة من مدرسة أو أعلى لقب حصلت علیه؟ 

لمن يجري المقابلة:
إذا ذكر المجیب شھادة اجنبیة، اسأله اذا كان يستطیع تحديد شھادة معادلة من بین اإلمكانیات الواردة، إذا لم يستطع

سجل "اخر" واطبعھا في (الشاشة التالیة).
1. بدون شھادة رسمیة

2. لم ینِھ التعلیم االبتدائي
3. تعلیم ابتدائي
4. تعلیم إعدادي

5. تعلیم جزئي ثانوي/ مھني (بدون شھادة الثانویة العامة/ شھادة بجروت)
6. تعلیم كامل ثانوي/ مھني (بدون شھادة بجروت)

7. تعلیم ثانویة عامة جزئي (بدون شھادة الثانویة العامة)
8. تعلیم ثانویة عامة شامل ( بدون شھادة بجروت)

9. مدرسة دینیة (بدون شھادة بجروت)
10. تعلیم دیني ثانوي

11. تعلیم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
12. تعلیم دیني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانویة عامة)

13. مدرسة صناعیة او تأھیل مھني (بدون شھادة الثانویة العامة)
14. تعلیم مھني (مع شھادة بجروت)

15. مدرسة دینیة للتعلیم المھني (مع شھادة الثانویة العامة)
97. غیر ذلك

 DN011_OtherHighestEdu
أي شھادة إنھاء أو لقب آخر قد حصلت علیه؟

STRING

 DN012_FurtherEdu
الرجاء أنظر الى البطاقة رقم 3. 

ما ھي الشھادات العلیا أو المھنیة التي حصلت علیھا؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}



ELSE

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

IF 97 IN DN012_FurtherEdu

ENDIF

1. بدون تعلیم عاٍل او تدریب مھني (بعد الثانویة العامة)
2. تحضیري للتعلیم األكادیمي

3. درجة ممرض عملي
4. درجة ممرض قانوني

5. شھادة مھندس
6. تعلیم عالي غیر اكادیمي (شھادة فني او التدریس بدون شھاادة بكالوریوس على، سبیل المثال)
7. بكالوریوس من احدى الجامعات/ او درجة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة بكالوریوس في التربیة

8. شھادة بكالوریوس جامعیة، اوشھادة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة البكالوریوس في الھندسة، على سبیل المثال
9. شھادة تعلیم بعد انھاء البكالوریوس

10. درجة ماجستیر من كلیة اكادیمیة او درجة مماثلة (على سبیل المثال ماجستیر علوم)
11. درجة ماجستیر من الجامعة

12. لقب دكتوراه في الطب (M.D)، أو لقب مشابھ مثل طبیب أسنان، D.M.D أو طبیب بیطري، على سبیل المثال
13. "" دكتوراة او ما شابھ ذلك ( دكتوراة في الحقوق، دكتوراة في القانون) ""

95. ما زال طالًبا في التعلیم العالي
97. غیر ذلك

 DN013_WhichOtherEdu
أي لقب آخر تحمله في مجال التعلیم العالي أو التأھیل المھني؟

STRING

 DN041_YearsEdu
ما ھو عدد سنوات التعلیم التي قضیتھا في إطار تعلیمي كامل؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: الوقت كله في التعلیم يشمل: إكتساب ثقافة /تعلیم، القیام بعمل تطبیقي أو تعلیم مع إرشاد، أو

امتحانات. ال يشمل: عمل بوظیفة كاملة، تعلیم من البیت، تعلیم بالمراسلة، تدريب خالل عمل، دروس مسائیة،
تدريب مھني شخصي جزئي، تعلیم عاٍل جزئي.

25..0

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

 DN044_MaritalStatus
منذ لقاءنا األخیر، ھل تغیّرت الحالة االجتماعیة؟

1. نعم، الحالة االجتماعیة تغیّرت
5. ال، الحالة االجتماعیة لم تتغّیر

IF DN014_MaritalStatus = a1

 DN014_MaritalStatus
الرجاء أنظر الى البطاقة رقم 4 

ما ھو و ضعك اإلجتماعي؟
1. متزوج/ة ویسكن/تسكن مع الزوج/ة

2. شریك/ة حیاة مسجل/ة
3. متزوج/ة یسكن منفصال عن الزوج/ة

4. أعزب/عزباء (لم یتزوج بتاًتا)
5. مطلق/ة
6. أرمل/ة

IF MN026_FirstResp = 1

 DN015_YearOfMarriage



ELSE

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR
(DN014_MaritalStatus = a6))

ENDIF

في أي سنة تزوجت؟
2014..1890

IF DN014_MaritalStatus = a2

ELSE

ENDIF

 DN016_YearOfPartnership
في أي سنة قمت بتسجیل شريك/ة حیاتك بشكل رسمي؟

2014..1890

IF DN014_MaritalStatus = a3

ELSE

ENDIF

 DN017_YearOfMarriage
في أي سنة تزوجت؟

2014..1890

IF DN014_MaritalStatus = a5

ELSE

ENDIF

 DN018_DivorcedSinceWhen
في أي سنة تطلقت؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اذا كان ھناك أكثر من حالة طالق، الرجاء تسجیل سنة الطالق األخیر.

2014..1890

IF DN014_MaritalStatus = a6

ENDIF

 DN019_WidowedSinceWhen
في أي سنة أصبحت [  أرمل/  أرملة] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سّجل سنة موت شريك/ة حیاتك.

2014..1890

 DN020_AgePart
في أي سنة ولد/ت [  السابق/  السابقة/  المتوفى/  المتوفاة] [  زوجك/  زوجتك/  زوجك/  زوجتك/  زوجك/  زوجتك] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سجل تاريخ الوالدة آلخر زوج/ة، شريك/ة حیاة.

2014..1875

 DN021_HighestEduPart
الرجاء أنظر الى البطاقة رقم 2 

ما ھي أعلى شھادة مدرسیة حصل/ت علیھا [  السابق/  السابقة/  المتوفى/  المتوفاة.] [  زوجك/  زوجتك/  زوجك/
 زوجتك/  زوجك/  زوجتك] ؟

1. بدون شھادة رسمیة
2. لم ینِھ التعلیم االبتدائي

3. تعلیم ابتدائي
4. تعلیم إعدادي

5. تعلیم جزئي ثانوي/ مھني (بدون شھادة الثانویة العامة/ شھادة بجروت)



IF DN021_HighestEduPart = a97

ENDIF

IF 97 IN DN023_FurtherEduPart

ENDIF

6. تعلیم كامل ثانوي/ مھني (بدون شھادة بجروت)
7. تعلیم ثانویة عامة جزئي (بدون شھادة الثانویة العامة)

8. تعلیم ثانویة عامة شامل ( بدون شھادة بجروت)
9. مدرسة دینیة (بدون شھادة بجروت)

10. تعلیم دیني ثانوي
11. تعلیم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)

12. تعلیم دیني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانویة عامة)
13. مدرسة صناعیة او تأھیل مھني (بدون شھادة الثانویة العامة)

14. تعلیم مھني (مع شھادة بجروت)
15. مدرسة دینیة للتعلیم المھني (مع شھادة الثانویة العامة)

97. غیر ذلك

 DN022_OtherHighestEduPart
ما ھي الشھادة اإلضافیة أو اللقب الذي حصل علیه [  زوجك/  زوجتك/  زوجك/  زوجتك/  زوجك/  زوجتك] [  السابق/

 السابقة/  المتوفى/  المتوفاة] ؟
STRING

 DN023_FurtherEduPart
الرجاء أنظر الى البطاقة رقم 3. ما ھي الشھادات العلیا أو التأھیل المھني الذي قد حصل علیھا [  زوجك/  زوجتك/

 زوجك/  زوجتك/  زوجك/  زوجتك] [  السابق/  السابقة/  المتوفى/  المتوفاة.] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. بدون تعلیم عاٍل او تدریب مھني (بعد الثانویة العامة)
2. تحضیري للتعلیم األكادیمي

3. درجة ممرض عملي
4. درجة ممرض قانوني

5. شھادة مھندس
6. تعلیم عالي غیر اكادیمي (شھادة فني او التدریس بدون شھاادة بكالوریوس على، سبیل المثال)
7. بكالوریوس من احدى الجامعات/ او درجة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة بكالوریوس في التربیة

8. شھادة بكالوریوس جامعیة، اوشھادة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة البكالوریوس في الھندسة، على سبیل المثال
9. شھادة تعلیم بعد انھاء البكالوریوس

10. درجة ماجستیر من كلیة اكادیمیة او درجة مماثلة (على سبیل المثال ماجستیر علوم)
11. درجة ماجستیر من الجامعة

12. لقب دكتوراه في الطب (M.D)، أو لقب مشابھ مثل طبیب أسنان، D.M.D أو طبیب بیطري، على سبیل المثال
13. "" دكتوراة او ما شابھ ذلك ( دكتوراة في الحقوق، دكتوراة في القانون) ""

95. ما زال طالًبا في التعلیم العالي
97. غیر ذلك

 DN024_WhichOtherEduPart
ما ھي الشھادة اإلضافیة أو التأھیل المھني االضافي الذي حصل علیه [  زوجك/  زوجتك/  زوجك/  زوجتك/  زوجك/

 زوجتك] [  السابق/  السابقة/  المتوفى/  المتوفاة] ؟
STRING

 DN025_LastJobPartner
ما ھو آخر عمل إشتغل به [  زوجك/  زوجتك/  زوجك/  زوجتك/  زوجك/  زوجتك] [  السابق/  السابقة/  المتوفى/

 المتوفاة] ؟ الرجاء إعطاء الوصف الدقیق. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: مثال ال تكتفي بالقول عامل: إنما مختص بالمحركات، في حالة كان/ت موظف/ة في القطاع العام،

الرجاء تسجیل اللقب الرسمي، مثًال: مالزم في الشرطة أو مدّرس. 
فقط إذا لم يكن الشخص قد عمل بتاتا طوال حیاته سجل: رب/ة منزل.

STRING



ENDIF
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF DN014_MaritalStatus = a3

ENDIF

 DN040_PartnerOutsideHH
ھل لديك شريك/ة حیاة يسكن/ تسكن خارج ھذا المنزل الذي تسكن فیه؟

1. نعم
5. ال

LOOP

LOOP

IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5

LOOP

IF piParentAlive = 1

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

 DN026_NaturalParentAlive
ھل ما زال [  أمك/  أبوك] [  البیولوجیة/  البیولوجي] على قید الحیاة؟

1. نعم
5. ال

 DN027_AgeOfDeathParent
كم كان عمر [  أمك/  أباك] عندما توفي/ت؟

120..10

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

 DN028_AgeOfNaturalParent
كم ھو عمر [  أمك/  أبوك] اآلن؟

120..18

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

 DN028_AgeOfNaturalParent
كم ھو عمر [  أمك/  أبوك] اآلن؟

120..18

 DN029_JobOfParent10
ماذا يعمل أو كان يعمل [  أمك/  أبوك] ؟ عندما كان عمرك 10 سنوات



ENDIF

IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIF

الرجاء إعطاء الوصف الدقیق. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: مثًال تكتفي بالقول عامل: إنما أخصائي بالمحركات, في حالة كان موظف في القطاع العام،

الرجاء تسجیل اللقب الرسمي, مثًال: مالزم في الشرطة أو مدّرس.
فقط اذا لم يكن الشخص قد عمل بتاًتا طوال حیاته سجل: رب/ة منزل.

STRING

 DN051_HighestEduParent
أنظر إلى البطاقة رقم 2 

ما ھي أعلى شھادة، أو إنھاء حصل علیھا من مؤسسة تعلیمیة. 
[  أمك/  أبوك]

1. بدون شھادة رسمیة
2. لم ینِھ التعلیم االبتدائي

3. تعلیم ابتدائي
4. تعلیم إعدادي

5. تعلیم جزئي ثانوي/ مھني (بدون شھادة الثانویة العامة/ شھادة بجروت)
6. تعلیم كامل ثانوي/ مھني (بدون شھادة بجروت)

7. تعلیم ثانویة عامة جزئي (بدون شھادة الثانویة العامة)
8. تعلیم ثانویة عامة شامل ( بدون شھادة بجروت)

9. مدرسة دینیة (بدون شھادة بجروت)
10. تعلیم دیني ثانوي

11. تعلیم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
12. تعلیم دیني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانویة عامة)

13. مدرسة صناعیة او تأھیل مھني (بدون شھادة الثانویة العامة)
14. تعلیم مھني (مع شھادة بجروت)

15. مدرسة دینیة للتعلیم المھني (مع شھادة الثانویة العامة)
97. غیر ذلك

 DN052_OtherHighestEduParent
أي شھادة إنھاء أخرى أو لقب آخر حصل علیه أبوك/أمك؟

STRING

 DN053_FurtherEduParent
أنظر إلى بطاقة رقم 3 

أي شھادات علیا أو مھنیة 
حصل/ت علیھا أمك/أبوك؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. بدون تعلیم عاٍل او تدریب مھني (بعد الثانویة العامة)
2. تحضیري للتعلیم األكادیمي

3. درجة ممرض عملي
4. درجة ممرض قانوني

5. شھادة مھندس
6. تعلیم عالي غیر اكادیمي (شھادة فني او التدریس بدون شھاادة بكالوریوس على، سبیل المثال)
7. بكالوریوس من احدى الجامعات/ او درجة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة بكالوریوس في التربیة

8. شھادة بكالوریوس جامعیة، اوشھادة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة البكالوریوس في الھندسة، على سبیل المثال
9. شھادة تعلیم بعد انھاء البكالوریوس

10. درجة ماجستیر من كلیة اكادیمیة او درجة مماثلة (على سبیل المثال ماجستیر علوم)
11. درجة ماجستیر من الجامعة

12. لقب دكتوراه في الطب (M.D)، أو لقب مشابھ مثل طبیب أسنان، D.M.D أو طبیب بیطري، على سبیل المثال
13. "" دكتوراة او ما شابھ ذلك ( دكتوراة في الحقوق، دكتوراة في القانون) ""

95. ما زال طالًبا في التعلیم العالي
97. غیر ذلك



IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF
IF piParentAlive = 1

 DN054_WhichOtherEduParent
أي شھادة إنھاء أخرى أو لقب آخر حصل/ت علیه أمك/أبوك؟

STRING

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

ELSE

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

 DN030_LivingPlaceParent
الرجاء النظر الى البطاقة رقم 5. أين يسكن [  أمك/  أبوك] ؟

1. في نفس البیت
2. في نفس البنایة

3. على بعد أقل من كیلومتر واحد
4. على بعد یتراوح بین كیلومتر واحد و 5 كیلومترات
5. على بعد یتراوح بین 5 كیلومترات و 25 كیلومتر
6. على بعد یتراوح بین 25 كیلومتر و 100 كیلومتر

7. على بعد یتراوح بین 100 كیلومتر و 500 كیلومتر
8. على بعد أكثر من 500 كیلومتر

 DN032_ContactDuringPast12Months
خالل فترة االثني عشرة شھًرا السابقة، كم مرة كان ھنالك إتصال مع [  أمك/  أبوك] بشكل مباشر، أو عن طريق

الھاتف أو البريد؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أي نوع من االتصال، بما في ذلك البريد االلكتروني، الرسائل القصیرة عبر الخلوي أو الصورة

المرسلة عبر الخلوي.
1. یومًیا

2. عدة مرات في األسبوع
3. مرة في األسبوع تقریًبا

4. مرة كل أسبوعین تقریًبا
5. مرة في الشھر تقریًبا

6. أقل من مرة في الشھر
7. وال مرة

 DN033_HealthParent
كیف تصف صحة [  أمك/  أباك] ؟ 

ھل تقول إنھا: 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ممتازه
2. جیدة جًدا

3. جیدة
4. مقبولة
5. سیئة

 DN033_HealthParent
كیف تصف صحة [  أمك/  أباك] ؟ 



ELSE
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

ھل تقول إنھا: 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ممتازه
2. جیدة جًدا

3. جیدة
4. مقبولة
5. سیئة

LOOP

IF piParentAlive = 1

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

 DN026_NaturalParentAlive
ھل ما زال [  أمك/  أبوك] [  البیولوجیة/  البیولوجي] على قید الحیاة؟

1. نعم
5. ال

 DN027_AgeOfDeathParent
كم كان عمر [  أمك/  أباك] عندما توفي/ت؟

120..10

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

 DN028_AgeOfNaturalParent
كم ھو عمر [  أمك/  أبوك] اآلن؟

120..18

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

 DN028_AgeOfNaturalParent
كم ھو عمر [  أمك/  أبوك] اآلن؟

120..18

 DN029_JobOfParent10
ماذا يعمل أو كان يعمل [  أمك/  أبوك] ؟ عندما كان عمرك 10 سنوات

الرجاء إعطاء الوصف الدقیق. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: مثًال تكتفي بالقول عامل: إنما أخصائي بالمحركات, في حالة كان موظف في القطاع العام،

الرجاء تسجیل اللقب الرسمي, مثًال: مالزم في الشرطة أو مدّرس.
فقط اذا لم يكن الشخص قد عمل بتاًتا طوال حیاته سجل: رب/ة منزل.



ENDIF

IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIF

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

STRING

 DN051_HighestEduParent
أنظر إلى البطاقة رقم 2 

ما ھي أعلى شھادة، أو إنھاء حصل علیھا من مؤسسة تعلیمیة. 
[  أمك/  أبوك]

1. بدون شھادة رسمیة
2. لم ینِھ التعلیم االبتدائي

3. تعلیم ابتدائي
4. تعلیم إعدادي

5. تعلیم جزئي ثانوي/ مھني (بدون شھادة الثانویة العامة/ شھادة بجروت)
6. تعلیم كامل ثانوي/ مھني (بدون شھادة بجروت)

7. تعلیم ثانویة عامة جزئي (بدون شھادة الثانویة العامة)
8. تعلیم ثانویة عامة شامل ( بدون شھادة بجروت)

9. مدرسة دینیة (بدون شھادة بجروت)
10. تعلیم دیني ثانوي

11. تعلیم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
12. تعلیم دیني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانویة عامة)

13. مدرسة صناعیة او تأھیل مھني (بدون شھادة الثانویة العامة)
14. تعلیم مھني (مع شھادة بجروت)

15. مدرسة دینیة للتعلیم المھني (مع شھادة الثانویة العامة)
97. غیر ذلك

 DN052_OtherHighestEduParent
أي شھادة إنھاء أخرى أو لقب آخر حصل علیه أبوك/أمك؟

STRING

 DN053_FurtherEduParent
أنظر إلى بطاقة رقم 3 

أي شھادات علیا أو مھنیة 
حصل/ت علیھا أمك/أبوك؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. بدون تعلیم عاٍل او تدریب مھني (بعد الثانویة العامة)
2. تحضیري للتعلیم األكادیمي

3. درجة ممرض عملي
4. درجة ممرض قانوني

5. شھادة مھندس
6. تعلیم عالي غیر اكادیمي (شھادة فني او التدریس بدون شھاادة بكالوریوس على، سبیل المثال)
7. بكالوریوس من احدى الجامعات/ او درجة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة بكالوریوس في التربیة

8. شھادة بكالوریوس جامعیة، اوشھادة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة البكالوریوس في الھندسة، على سبیل المثال
9. شھادة تعلیم بعد انھاء البكالوریوس

10. درجة ماجستیر من كلیة اكادیمیة او درجة مماثلة (على سبیل المثال ماجستیر علوم)
11. درجة ماجستیر من الجامعة

12. لقب دكتوراه في الطب (M.D)، أو لقب مشابھ مثل طبیب أسنان، D.M.D أو طبیب بیطري، على سبیل المثال
13. "" دكتوراة او ما شابھ ذلك ( دكتوراة في الحقوق، دكتوراة في القانون) ""

95. ما زال طالًبا في التعلیم العالي
97. غیر ذلك

 DN054_WhichOtherEduParent
أي شھادة إنھاء أخرى أو لقب آخر حصل/ت علیه أمك/أبوك؟

STRING



ENDIF
IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

ELSE

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

 DN030_LivingPlaceParent
الرجاء النظر الى البطاقة رقم 5. أين يسكن [  أمك/  أبوك] ؟

1. في نفس البیت
2. في نفس البنایة

3. على بعد أقل من كیلومتر واحد
4. على بعد یتراوح بین كیلومتر واحد و 5 كیلومترات
5. على بعد یتراوح بین 5 كیلومترات و 25 كیلومتر
6. على بعد یتراوح بین 25 كیلومتر و 100 كیلومتر

7. على بعد یتراوح بین 100 كیلومتر و 500 كیلومتر
8. على بعد أكثر من 500 كیلومتر

 DN032_ContactDuringPast12Months
خالل فترة االثني عشرة شھًرا السابقة، كم مرة كان ھنالك إتصال مع [  أمك/  أبوك] بشكل مباشر، أو عن طريق

الھاتف أو البريد؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أي نوع من االتصال، بما في ذلك البريد االلكتروني، الرسائل القصیرة عبر الخلوي أو الصورة

المرسلة عبر الخلوي.
1. یومًیا

2. عدة مرات في األسبوع
3. مرة في األسبوع تقریًبا

4. مرة كل أسبوعین تقریًبا
5. مرة في الشھر تقریًبا

6. أقل من مرة في الشھر
7. وال مرة

 DN033_HealthParent
كیف تصف صحة [  أمك/  أباك] ؟ 

ھل تقول إنھا: 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ممتازه
2. جیدة جًدا

3. جیدة
4. مقبولة
5. سیئة

 DN033_HealthParent
كیف تصف صحة [  أمك/  أباك] ؟ 

ھل تقول إنھا: 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ممتازه
2. جیدة جًدا



ENDIF
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

3. جیدة
4. مقبولة
5. سیئة

LOOP

IF piParentAlive = 1

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

 DN026_NaturalParentAlive
ھل ما زال [  أمك/  أبوك] [  البیولوجیة/  البیولوجي] على قید الحیاة؟

1. نعم
5. ال

 DN027_AgeOfDeathParent
كم كان عمر [  أمك/  أباك] عندما توفي/ت؟

120..10

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

 DN028_AgeOfNaturalParent
كم ھو عمر [  أمك/  أبوك] اآلن؟

120..18

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

 DN028_AgeOfNaturalParent
كم ھو عمر [  أمك/  أبوك] اآلن؟

120..18

 DN029_JobOfParent10
ماذا يعمل أو كان يعمل [  أمك/  أبوك] ؟ عندما كان عمرك 10 سنوات

الرجاء إعطاء الوصف الدقیق. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: مثًال تكتفي بالقول عامل: إنما أخصائي بالمحركات, في حالة كان موظف في القطاع العام،

الرجاء تسجیل اللقب الرسمي, مثًال: مالزم في الشرطة أو مدّرس.
فقط اذا لم يكن الشخص قد عمل بتاًتا طوال حیاته سجل: رب/ة منزل.

STRING

 DN051_HighestEduParent
أنظر إلى البطاقة رقم 2 



IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIF

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF
IF piParentAlive = 1

ما ھي أعلى شھادة، أو إنھاء حصل علیھا من مؤسسة تعلیمیة. 
[  أمك/  أبوك]

1. بدون شھادة رسمیة
2. لم ینِھ التعلیم االبتدائي

3. تعلیم ابتدائي
4. تعلیم إعدادي

5. تعلیم جزئي ثانوي/ مھني (بدون شھادة الثانویة العامة/ شھادة بجروت)
6. تعلیم كامل ثانوي/ مھني (بدون شھادة بجروت)

7. تعلیم ثانویة عامة جزئي (بدون شھادة الثانویة العامة)
8. تعلیم ثانویة عامة شامل ( بدون شھادة بجروت)

9. مدرسة دینیة (بدون شھادة بجروت)
10. تعلیم دیني ثانوي

11. تعلیم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
12. تعلیم دیني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانویة عامة)

13. مدرسة صناعیة او تأھیل مھني (بدون شھادة الثانویة العامة)
14. تعلیم مھني (مع شھادة بجروت)

15. مدرسة دینیة للتعلیم المھني (مع شھادة الثانویة العامة)
97. غیر ذلك

 DN052_OtherHighestEduParent
أي شھادة إنھاء أخرى أو لقب آخر حصل علیه أبوك/أمك؟

STRING

 DN053_FurtherEduParent
أنظر إلى بطاقة رقم 3 

أي شھادات علیا أو مھنیة 
حصل/ت علیھا أمك/أبوك؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. بدون تعلیم عاٍل او تدریب مھني (بعد الثانویة العامة)
2. تحضیري للتعلیم األكادیمي

3. درجة ممرض عملي
4. درجة ممرض قانوني

5. شھادة مھندس
6. تعلیم عالي غیر اكادیمي (شھادة فني او التدریس بدون شھاادة بكالوریوس على، سبیل المثال)
7. بكالوریوس من احدى الجامعات/ او درجة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة بكالوریوس في التربیة

8. شھادة بكالوریوس جامعیة، اوشھادة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة البكالوریوس في الھندسة، على سبیل المثال
9. شھادة تعلیم بعد انھاء البكالوریوس

10. درجة ماجستیر من كلیة اكادیمیة او درجة مماثلة (على سبیل المثال ماجستیر علوم)
11. درجة ماجستیر من الجامعة

12. لقب دكتوراه في الطب (M.D)، أو لقب مشابھ مثل طبیب أسنان، D.M.D أو طبیب بیطري، على سبیل المثال
13. "" دكتوراة او ما شابھ ذلك ( دكتوراة في الحقوق، دكتوراة في القانون) ""

95. ما زال طالًبا في التعلیم العالي
97. غیر ذلك

 DN054_WhichOtherEduParent
أي شھادة إنھاء أخرى أو لقب آخر حصل/ت علیه أمك/أبوك؟

STRING

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)



ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

 DN030_LivingPlaceParent
الرجاء النظر الى البطاقة رقم 5. أين يسكن [  أمك/  أبوك] ؟

1. في نفس البیت
2. في نفس البنایة

3. على بعد أقل من كیلومتر واحد
4. على بعد یتراوح بین كیلومتر واحد و 5 كیلومترات
5. على بعد یتراوح بین 5 كیلومترات و 25 كیلومتر
6. على بعد یتراوح بین 25 كیلومتر و 100 كیلومتر

7. على بعد یتراوح بین 100 كیلومتر و 500 كیلومتر
8. على بعد أكثر من 500 كیلومتر

 DN032_ContactDuringPast12Months
خالل فترة االثني عشرة شھًرا السابقة، كم مرة كان ھنالك إتصال مع [  أمك/  أبوك] بشكل مباشر، أو عن طريق

الھاتف أو البريد؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أي نوع من االتصال، بما في ذلك البريد االلكتروني، الرسائل القصیرة عبر الخلوي أو الصورة

المرسلة عبر الخلوي.
1. یومًیا

2. عدة مرات في األسبوع
3. مرة في األسبوع تقریًبا

4. مرة كل أسبوعین تقریًبا
5. مرة في الشھر تقریًبا

6. أقل من مرة في الشھر
7. وال مرة

 DN033_HealthParent
كیف تصف صحة [  أمك/  أباك] ؟ 

ھل تقول إنھا: 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ممتازه
2. جیدة جًدا

3. جیدة
4. مقبولة
5. سیئة

 DN033_HealthParent
كیف تصف صحة [  أمك/  أباك] ؟ 

ھل تقول إنھا: 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ممتازه
2. جیدة جًدا

3. جیدة
4. مقبولة
5. سیئة



ELSE
ENDLOOP
ENDIF

LOOP

IF piParentAlive = 1

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

 DN026_NaturalParentAlive
ھل ما زال [  أمك/  أبوك] [  البیولوجیة/  البیولوجي] على قید الحیاة؟

1. نعم
5. ال

 DN027_AgeOfDeathParent
كم كان عمر [  أمك/  أباك] عندما توفي/ت؟

120..10

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

 DN028_AgeOfNaturalParent
كم ھو عمر [  أمك/  أبوك] اآلن؟

120..18

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

 DN028_AgeOfNaturalParent
كم ھو عمر [  أمك/  أبوك] اآلن؟

120..18

 DN029_JobOfParent10
ماذا يعمل أو كان يعمل [  أمك/  أبوك] ؟ عندما كان عمرك 10 سنوات

الرجاء إعطاء الوصف الدقیق. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: مثًال تكتفي بالقول عامل: إنما أخصائي بالمحركات, في حالة كان موظف في القطاع العام،

الرجاء تسجیل اللقب الرسمي, مثًال: مالزم في الشرطة أو مدّرس.
فقط اذا لم يكن الشخص قد عمل بتاًتا طوال حیاته سجل: رب/ة منزل.

STRING

 DN051_HighestEduParent
أنظر إلى البطاقة رقم 2 

ما ھي أعلى شھادة، أو إنھاء حصل علیھا من مؤسسة تعلیمیة. 
[  أمك/  أبوك]

1. بدون شھادة رسمیة
2. لم ینِھ التعلیم االبتدائي

3. تعلیم ابتدائي
4. تعلیم إعدادي



IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIF

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF
IF piParentAlive = 1

5. تعلیم جزئي ثانوي/ مھني (بدون شھادة الثانویة العامة/ شھادة بجروت)
6. تعلیم كامل ثانوي/ مھني (بدون شھادة بجروت)

7. تعلیم ثانویة عامة جزئي (بدون شھادة الثانویة العامة)
8. تعلیم ثانویة عامة شامل ( بدون شھادة بجروت)

9. مدرسة دینیة (بدون شھادة بجروت)
10. تعلیم دیني ثانوي

11. تعلیم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
12. تعلیم دیني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانویة عامة)

13. مدرسة صناعیة او تأھیل مھني (بدون شھادة الثانویة العامة)
14. تعلیم مھني (مع شھادة بجروت)

15. مدرسة دینیة للتعلیم المھني (مع شھادة الثانویة العامة)
97. غیر ذلك

 DN052_OtherHighestEduParent
أي شھادة إنھاء أخرى أو لقب آخر حصل علیه أبوك/أمك؟

STRING

 DN053_FurtherEduParent
أنظر إلى بطاقة رقم 3 

أي شھادات علیا أو مھنیة 
حصل/ت علیھا أمك/أبوك؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. بدون تعلیم عاٍل او تدریب مھني (بعد الثانویة العامة)
2. تحضیري للتعلیم األكادیمي

3. درجة ممرض عملي
4. درجة ممرض قانوني

5. شھادة مھندس
6. تعلیم عالي غیر اكادیمي (شھادة فني او التدریس بدون شھاادة بكالوریوس على، سبیل المثال)
7. بكالوریوس من احدى الجامعات/ او درجة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة بكالوریوس في التربیة

8. شھادة بكالوریوس جامعیة، اوشھادة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة البكالوریوس في الھندسة، على سبیل المثال
9. شھادة تعلیم بعد انھاء البكالوریوس

10. درجة ماجستیر من كلیة اكادیمیة او درجة مماثلة (على سبیل المثال ماجستیر علوم)
11. درجة ماجستیر من الجامعة

12. لقب دكتوراه في الطب (M.D)، أو لقب مشابھ مثل طبیب أسنان، D.M.D أو طبیب بیطري، على سبیل المثال
13. "" دكتوراة او ما شابھ ذلك ( دكتوراة في الحقوق، دكتوراة في القانون) ""

95. ما زال طالًبا في التعلیم العالي
97. غیر ذلك

 DN054_WhichOtherEduParent
أي شھادة إنھاء أخرى أو لقب آخر حصل/ت علیه أمك/أبوك؟

STRING

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

 DN030_LivingPlaceParent
الرجاء النظر الى البطاقة رقم 5. أين يسكن [  أمك/  أبوك] ؟

1. في نفس البیت
2. في نفس البنایة



ENDLOOP
LOOP

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

3. على بعد أقل من كیلومتر واحد
4. على بعد یتراوح بین كیلومتر واحد و 5 كیلومترات
5. على بعد یتراوح بین 5 كیلومترات و 25 كیلومتر
6. على بعد یتراوح بین 25 كیلومتر و 100 كیلومتر

7. على بعد یتراوح بین 100 كیلومتر و 500 كیلومتر
8. على بعد أكثر من 500 كیلومتر

 DN032_ContactDuringPast12Months
خالل فترة االثني عشرة شھًرا السابقة، كم مرة كان ھنالك إتصال مع [  أمك/  أبوك] بشكل مباشر، أو عن طريق

الھاتف أو البريد؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أي نوع من االتصال، بما في ذلك البريد االلكتروني، الرسائل القصیرة عبر الخلوي أو الصورة

المرسلة عبر الخلوي.
1. یومًیا

2. عدة مرات في األسبوع
3. مرة في األسبوع تقریًبا

4. مرة كل أسبوعین تقریًبا
5. مرة في الشھر تقریًبا

6. أقل من مرة في الشھر
7. وال مرة

 DN033_HealthParent
كیف تصف صحة [  أمك/  أباك] ؟ 

ھل تقول إنھا: 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ممتازه
2. جیدة جًدا

3. جیدة
4. مقبولة
5. سیئة

 DN033_HealthParent
كیف تصف صحة [  أمك/  أباك] ؟ 

ھل تقول إنھا: 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ممتازه
2. جیدة جًدا

3. جیدة
4. مقبولة
5. سیئة



ENDIF
IF (CH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDLOOP

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF (DN034_AnySiblings = a1) OR ((Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0) OR
(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0))

ENDIF

IF DN034_AnySiblings = a1

ENDIF

 DN034_AnySiblings
ھل كان لديك أخوة و/أو أخوات؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: بما في ذلك أخوة/أخوات غیر بیولوجیین.

1. نعم
5. ال

 DN035_OldestYoungestBetweenChild
ھل أنت األبن/ة البكر، األصغر/الصغرى، أو في الوسط؟

1. البكر
2. األصغر

3. في الوسط

 DN036_HowManyBrothersAlive
ما ھو عدد أخوتك الذين ما زالوا على قید الحیاة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: بما في ذلك األخوة غیر البیولوجیین.

20..0

 DN037_HowManySistersAlive
ما ھو عدد أخواتك اللواتي ما زلن على قید الحیاة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: بما في ذلك األخوات غیر البیولوجیات.

20..0

LOOP

IF MN006_NumFamR = 1

IF CH001_NumberOfChildren > 0

 CH001_NumberOfChildren
اآلن سأطرح بعض األسئلة التي تتعلق بأوالدك، ما ھو عدد األوالد الذين ما زالوا على قید الحیاة؟

الرجاء عد كافة األوالد، البیولوجیین, بالرضاعة، بالتبني والرعاية (لیس من نفس األب واألم) [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/
 شريكتك] ، أبناء/بنات، [  بما فیھم/  بما فیھم/  بما فیھم/  بما فیھم]

20..0

 CH201_ChildByINTRO
قائمة األوالد التي تحدثنا عنھا [  الیوم/  الیوم أو في المقابلة السابقة] موجودة اآلن في الحاسوب. من الممكن أننا

سجلنا بعض أوالدك مرتین، والبعض اآلخر من الممكن أنه لم يتم تسجیله، أو تم تسجیل معلومات خاطئة. أريد أن أقرأ
علیك ھذه القائمة للتأكد من أن لدينا معلومات كاملة وصحیحة. 

لمن يجري المقابلة:



TABLE Section_CH.TChild

لمن يجري المقابلة: إذا كانت ھنالك حاجة اشرح: نحن معنیون أكثر بأوالد ما زالوا على قید الحیاة. نحن نريد ترتیب
قائمة تشمل كل األوالد البیولوجیون، األوالد بالتبني وما شابه.

1. أكمل/ ي

 CH201_ChildByEnum

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY

LOOP

IF CH001a_ChildCheck <> a5

ELSE

 CH001a_ChildCheck
ھل لديك {FL_CH001a_6} {FL_CH001a_5} {FL_CH001a_4} ؟مرة أخرى، الرجاء أن تتذكر كل األوالد

البیولوجیین، بالتبني، [  يشمل ھؤالء/  يشمل ھؤالء/  يشمل ھؤالء/  يشمل ھؤالء] أوالد [  زوجك/  زوجتك/
 شريكة حیاتك/  شريك حیاتك] 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: إذا تم ذكر ولد مرتین الرجاء أضغط على الرقم 5. ال.

1. نعم
5. ال

 CH004_FirstNameOfChild
ما اسم ابنك/ابنتك [  األول/  الثاني/  الثالث/  الرابع/  الخامس/  السادس/  السابع/  الثامن/  التاسع/  العاشر/

 الحادي عشر/  الثاني عشر/  الثالث عشر/  الرابع عشر/  الخامس عشر/  السادس عشر/  السابع عشر/
 الثامن عشر/  التاسع عشر/  العشرين/  الواحد والعشرين/  الثاني والعشرين/  الثالث والعشرين/  الرابع
والعشرين/  الخامس والعشرين/  السادس والعشرين/  السابع والعشرين/  الثامن والعشرين/  التاسع

والعشرين/  الثالثین] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سجل األسم األول.

STRING

 CH005_SexOfChildN
ھل {CH004_FirstNameOfChild} ھو ذكر أم أنثى؟

1. ذكر
2. أنثى

 CH006_YearOfBirthChildN
في أي سنة ولد/ت {CH004_FirstNameOfChild} ؟

2014..1875

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))

 CH504_WhyChildRemoved

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: لماذا ھذا االبن غیر موجود في قائمة األوالد؟

1. ابن من الزوج/ة التي/ الذي انفصل/ت عنھ/ھا الُمجیب



ELSE
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

2. توّفي
3. ابن غیر معروف

4. تم ذكره سابًقا
97. آخر

 CH505_WhichChildMentionedEarlier

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: قارن بولد تم ذكره سابًقا؟

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^

IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <>
EMPTY

LOOP

IF CH001a_ChildCheck <> a5

 CH001a_ChildCheck
ھل لديك {FL_CH001a_6} {FL_CH001a_5} {FL_CH001a_4} ؟مرة أخرى، الرجاء أن تتذكر كل األوالد

البیولوجیین، بالتبني، [  يشمل ھؤالء/  يشمل ھؤالء/  يشمل ھؤالء/  يشمل ھؤالء] أوالد [  زوجك/  زوجتك/
 شريكة حیاتك/  شريك حیاتك] 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: إذا تم ذكر ولد مرتین الرجاء أضغط على الرقم 5. ال.

1. نعم
5. ال

 CH004_FirstNameOfChild
ما اسم ابنك/ابنتك [  األول/  الثاني/  الثالث/  الرابع/  الخامس/  السادس/  السابع/  الثامن/  التاسع/  العاشر/

 الحادي عشر/  الثاني عشر/  الثالث عشر/  الرابع عشر/  الخامس عشر/  السادس عشر/  السابع عشر/
 الثامن عشر/  التاسع عشر/  العشرين/  الواحد والعشرين/  الثاني والعشرين/  الثالث والعشرين/  الرابع



ELSE

والعشرين/  الخامس والعشرين/  السادس والعشرين/  السابع والعشرين/  الثامن والعشرين/  التاسع
والعشرين/  الثالثین] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سجل األسم األول.

STRING

 CH005_SexOfChildN
ھل {CH004_FirstNameOfChild} ھو ذكر أم أنثى؟

1. ذكر
2. أنثى

 CH006_YearOfBirthChildN
في أي سنة ولد/ت {CH004_FirstNameOfChild} ؟

2014..1875

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

 CH504_WhyChildRemoved

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: لماذا ھذا االبن غیر موجود في قائمة األوالد؟

1. ابن من الزوج/ة التي/ الذي انفصل/ت عنھ/ھا الُمجیب
2. توّفي

3. ابن غیر معروف
4. تم ذكره سابًقا

97. آخر

 CH505_WhichChildMentionedEarlier

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: قارن بولد تم ذكره سابًقا؟

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^



ELSE
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IF (cnt = 1) AND (GridSize > 0)

LOOP

IF CH001a_ChildCheck <> a5

ELSE

 CH001a_ChildCheck
ھل لديك {FL_CH001a_6} {FL_CH001a_5} {FL_CH001a_4} ؟مرة أخرى، الرجاء أن تتذكر كل األوالد

البیولوجیین، بالتبني، [  يشمل ھؤالء/  يشمل ھؤالء/  يشمل ھؤالء/  يشمل ھؤالء] أوالد [  زوجك/  زوجتك/
 شريكة حیاتك/  شريك حیاتك] 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: إذا تم ذكر ولد مرتین الرجاء أضغط على الرقم 5. ال.

1. نعم
5. ال

 CH004_FirstNameOfChild
ما اسم ابنك/ابنتك [  األول/  الثاني/  الثالث/  الرابع/  الخامس/  السادس/  السابع/  الثامن/  التاسع/

 العاشر/  الحادي عشر/  الثاني عشر/  الثالث عشر/  الرابع عشر/  الخامس عشر/  السادس عشر/  السابع
عشر/  الثامن عشر/  التاسع عشر/  العشرين/  الواحد والعشرين/  الثاني والعشرين/  الثالث والعشرين/

 الرابع والعشرين/  الخامس والعشرين/  السادس والعشرين/  السابع والعشرين/  الثامن والعشرين/  التاسع
والعشرين/  الثالثین] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سجل األسم األول.

STRING

 CH005_SexOfChildN
ھل {CH004_FirstNameOfChild} ھو ذكر أم أنثى؟

1. ذكر
2. أنثى

 CH006_YearOfBirthChildN
في أي سنة ولد/ت {CH004_FirstNameOfChild} ؟

2014..1875

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

 CH504_WhyChildRemoved

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: لماذا ھذا االبن غیر موجود في قائمة األوالد؟

1. ابن من الزوج/ة التي/ الذي انفصل/ت عنھ/ھا الُمجیب
2. توّفي

3. ابن غیر معروف
4. تم ذكره سابًقا

97. آخر



ENDTABLE

TABLE Section_CH.TChildInfo

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF

 CH505_WhichChildMentionedEarlier

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: قارن بولد تم ذكره سابًقا؟

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^

 CH203_Done
 {Children_table} قائمة بأسماء اآلوالد

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: الرجاء أن تتأكد من أنه تم االنتھاء من قائمة األوالد

1. أكمل/ ي

 CH202_ChildInfoByEnum

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1

LOOP

IF piPreloadChildIndex = '0'

 CH002_NatChild
طفل {CH004_FirstNameOfChild} من صلبك أنت [  وزوجك الحالي أو شريكك/  وزوجتك الحالیة أو شريكك] ؟

1. نعم



IF CH002_NatChild = a5

ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF
IF ((CH007_ChLWh <> a1) AND (CH007_ChLWh <> DONTKNOW)) AND (CH007_ChLWh <>
REFUSAL)

5. ال

IF MN005_ModeQues = a1

ELSE

ENDIF

 CH010_StepAdopFostChild
 ... {CH004_FirstNameOfChild} ھل

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ابنك/تك أنت
2. ابن/ة الزوج/ة
3. ابن/ة بالتبني

4. ابن/ة بالحضاتة

 CH011_OwnChildN
 ...{CH004_FirstNameOfChild} ھل

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ابنك/إبنتك أنت من شریك/ة حیاتك الحالي/ة
2. ابنك/إبنتك أنت من عالقة سابقة

3. ابن/ة شریكك/تك الحالیة من عالقة سابقة
4. ابن/ة بالتبنى

5. ابن/ة بالحضانة

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2

ENDIF

 CH012_MaritalStatusChildN
الرجاء النظر الى البطاقة رقم 4. ما ھي الحالة االجتماعیة ل- {CH004_FirstNameOfChild} ؟

1. متزوج/ة ویسكن/تسكن مع الزوج/ة
2. شریك/ة حیاة مسجل/ة

3. متزوج/ة یسكن منفصال عن الزوج/ة
4. أعزب/عزباء (لم یتزوج بتاًتا)

5. مطلق/ة
6. أرمل/ة

 CH013_PartnerChildN
ھل ل- {CH004_FirstNameOfChild} شريك/ة حیاة وت/يسكن [  معه/  معھا] ؟

1. نعم
5. ال

 CH015_YrChldMoveHh
في أي سنة إنتقل/ت {CH004_FirstNameOfChild} من بیت الوالدين؟ 

لمن يجري المقابلة:
آخر مرة إنتقل فیھا. سجل "2999" اذا ما زال االبن/ة يسكن/ تسكن في نفس المنزل. (مثًال مع األم المطلقة).



ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF
2999..1900

IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY

 CH016_ChildOcc
الرجاء النظر الى البطاقة رقم 6. ما وضع {CH004_FirstNameOfChild}' في العمل اآلن؟

1. یعمل بوظیفة كاملة.
2. یعمل بوظیفة جزئیة.

3. یعمل لحسابھ، أو بشكل مستقل، أو یعمل بمصلحة خاصة بالعائلة.
4. عاطل/ة عن العمل.

5. في عطلة تدریبیة/اعادة تاھیل/تعلیم.
6. إجازة والدة

7. متقاعد أو تقاعد مبكر.
8. مریض بمرض مزمن أو مقعد.

9. یعتني بالبیت أو بالعائلة.
97. غیر ذلك.

 CH017_EducChild
الرجاء النظر الى البطاقة رقم 2. ما ھي أعلى شھادة إنھاء أو شھادة تخّرج حصل علیھا

{CH004_FirstNameOfChild} ؟
1. بدون شھادة رسمیة

2. لم ینِھ التعلیم االبتدائي
3. تعلیم ابتدائي
4. تعلیم إعدادي

5. تعلیم جزئي ثانوي/ مھني (بدون شھادة الثانویة العامة/ شھادة بجروت)
6. تعلیم كامل ثانوي/ مھني (بدون شھادة بجروت)

7. تعلیم ثانویة عامة جزئي (بدون شھادة الثانویة العامة)
8. تعلیم ثانویة عامة شامل ( بدون شھادة بجروت)

9. مدرسة دینیة (بدون شھادة بجروت)
10. تعلیم دیني ثانوي

11. تعلیم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
12. تعلیم دیني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانویة عامة)

13. مدرسة صناعیة او تأھیل مھني (بدون شھادة الثانویة العامة)
14. تعلیم مھني (مع شھادة بجروت)

15. مدرسة دینیة للتعلیم المھني (مع شھادة الثانویة العامة)
97. غیر ذلك

 CH018_EdInstChild
الرجاء النظر الى البطاقة رقم 3. أي شھادات عالیة أو مھنیة حصل/ت علیھا {CH004_FirstNameOfChild} ؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. بدون تعلیم عاٍل او تدریب مھني (بعد الثانویة العامة)
2. تحضیري للتعلیم األكادیمي

3. درجة ممرض عملي
4. درجة ممرض قانوني

5. شھادة مھندس
6. تعلیم عالي غیر اكادیمي (شھادة فني او التدریس بدون شھاادة بكالوریوس على، سبیل المثال)
7. بكالوریوس من احدى الجامعات/ او درجة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة بكالوریوس في التربیة

8. شھادة بكالوریوس جامعیة، اوشھادة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة البكالوریوس في الھندسة، على سبیل المثال
9. شھادة تعلیم بعد انھاء البكالوریوس

10. درجة ماجستیر من كلیة اكادیمیة او درجة مماثلة (على سبیل المثال ماجستیر علوم)
11. درجة ماجستیر من الجامعة

12. لقب دكتوراه في الطب (M.D)، أو لقب مشابھ مثل طبیب أسنان، D.M.D أو طبیب بیطري، على سبیل المثال
13. "" دكتوراة او ما شابھ ذلك ( دكتوراة في الحقوق، دكتوراة في القانون) ""

95. ما زال طالًبا في التعلیم العالي



ENDTABLE
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IF CH019_NoChildren > 0

ENDIF

97. غیر ذلك

 CH019_NoChildren
كم ابًنا، إن كان له/ا أبناء، لدى {CH004_FirstNameOfChild} ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: الرجاء عّد كافة األبناء البیولوجیین، بالرضاعة، بالتبني، أو بالرعاية، بما في ذلك أبناء الزوج/ة

أو شريك/ة الحیاة.
25..0

 CH020_YrBrthYCh
في أي سنة ولد/ت [  أصغر أبناء] ابن/ة {CH004_FirstNameOfChild} ؟

2014..1875

IF numberofcheckedpreloadchildren > 0

IF CH524_LocationCheckChildren = a1

 CH507_IntroCheckChildren
نريد حتلنة بعض المعلومات التي لدينا عن [  ابن/ة/  ابناء].

1. أكمل/ ي

 CH524_LocationCheckChildren
peMonthYear) + ' ') + + ' '))] ھل [  ابنك/  واحد من ابناءك/  ابنك/  واحد من ابناءك] ترك البیت منذ مقابلتنا االخیرة في

STR (piLastInterviewYear)] ؟
1. نعم
5. ال

IF CH001_NumberOfChildren > 1

 CH525_LocationWhom
أي من أبنائك ترك البیت؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR
(1 IN CH525_LocationWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^
[FLChild[20^

[FLDefault[1  ̂.21

LOOP

ENDLOOP

 CH526_LocationChanged
الرجاء النظر إلى بطاقة رقم 5 : أين يسكن/ تسكن {FL_CH526_1} ؟

1. في نفس البیت
2. في نفس البنایة

3. على بعد أقل من كیلومتر واحد
4. على بعد یتراوح بین كیلومتر واحد و 5 كیلومترات
5. على بعد یتراوح بین 5 كیلومترات و 25 كیلومتر
6. على بعد یتراوح بین 25 كیلومتر و 100 كیلومتر

7. على بعد یتراوح بین 100 كیلومتر و 500 كیلومتر
8. على بعد أكثر من 500 كیلومتر

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH525_LocationWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

 CH526_LocationChanged
الرجاء النظر إلى بطاقة رقم 5 : أين يسكن/ تسكن {FL_CH526_1} ؟

1. في نفس البیت
2. في نفس البنایة

3. على بعد أقل من كیلومتر واحد
4. على بعد یتراوح بین كیلومتر واحد و 5 كیلومترات
5. على بعد یتراوح بین 5 كیلومترات و 25 كیلومتر
6. على بعد یتراوح بین 25 كیلومتر و 100 كیلومتر

7. على بعد یتراوح بین 100 كیلومتر و 500 كیلومتر
8. على بعد أكثر من 500 كیلومتر

 CH508_SchoolCheckChildren
الرجاء النظر إلى بطاقة رقم 2. منذ لقائنا األخیر في [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] ، ھل

[  ابنك/  أي من أبناءك/  ابنك/  أي من أبناءك] تلقى شھادة من شھادات اإلنھاء المذكورة في البطاقة؟
1. نعم
5. ال



IF CH508_SchoolCheckChildren = a1

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR
(1 IN CH509_SchoolWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

 CH509_SchoolWhom
أي أبن/ة؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^
[FLChild[20^

[FLDefault[1  ̂.21

LOOP

ENDLOOP

 CH510_Leaving_certificate
ما ھي شھادة االنھاء التي حصل/ت علیھا {FL_CH510_1} ؟

1. بدون شھادة رسمیة
2. لم ینِھ التعلیم االبتدائي

3. تعلیم ابتدائي
4. تعلیم إعدادي

5. تعلیم جزئي ثانوي/ مھني (بدون شھادة الثانویة العامة/ شھادة بجروت)
6. تعلیم كامل ثانوي/ مھني (بدون شھادة بجروت)

7. تعلیم ثانویة عامة جزئي (بدون شھادة الثانویة العامة)
8. تعلیم ثانویة عامة شامل ( بدون شھادة بجروت)

9. مدرسة دینیة (بدون شھادة بجروت)
10. تعلیم دیني ثانوي

11. تعلیم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
12. تعلیم دیني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانویة عامة)

13. مدرسة صناعیة او تأھیل مھني (بدون شھادة الثانویة العامة)
14. تعلیم مھني (مع شھادة بجروت)

15. مدرسة دینیة للتعلیم المھني (مع شھادة الثانویة العامة)
97. غیر ذلك



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1

ENDIF
ENDIF

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH509_SchoolWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

 CH510_Leaving_certificate
ما ھي شھادة االنھاء التي حصل/ت علیھا {FL_CH510_1} ؟

1. بدون شھادة رسمیة
2. لم ینِھ التعلیم االبتدائي

3. تعلیم ابتدائي
4. تعلیم إعدادي

5. تعلیم جزئي ثانوي/ مھني (بدون شھادة الثانویة العامة/ شھادة بجروت)
6. تعلیم كامل ثانوي/ مھني (بدون شھادة بجروت)

7. تعلیم ثانویة عامة جزئي (بدون شھادة الثانویة العامة)
8. تعلیم ثانویة عامة شامل ( بدون شھادة بجروت)

9. مدرسة دینیة (بدون شھادة بجروت)
10. تعلیم دیني ثانوي

11. تعلیم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
12. تعلیم دیني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانویة عامة)

13. مدرسة صناعیة او تأھیل مھني (بدون شھادة الثانویة العامة)
14. تعلیم مھني (مع شھادة بجروت)

15. مدرسة دینیة للتعلیم المھني (مع شھادة الثانویة العامة)
97. غیر ذلك

IF CH511_DegreeCheckChildren = a1

 CH511_DegreeCheckChildren
الرجاء أنظر إلى بطاقة رقم 3 . منذ مقابلتنا األخیرة [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] ، ھل

[  ابنك/  واحد من ابناءك/  ابنك/  واحد من ابناءك] حصل على أي درجة من درجات التدريب المھني المذكورة في
البطاقة؟

1. نعم
5. ال

IF CH001_NumberOfChildren > 1

 CH512_DegreeWhom
أي ابن/ة؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^



ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((1 IN CH512_DegreeWhom) OR
(CH001_NumberOfChildren = 1))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^
[FLChild[20^

[FLDefault[1  ̂.21

LOOP

ENDLOOP

 CH513_DegreeObtained
على أي شھادة {FL_CH513_1} حصل/ت؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. بدون تعلیم عاٍل او تدریب مھني (بعد الثانویة العامة)
2. تحضیري للتعلیم األكادیمي

3. درجة ممرض عملي
4. درجة ممرض قانوني

5. شھادة مھندس
6. تعلیم عالي غیر اكادیمي (شھادة فني او التدریس بدون شھاادة بكالوریوس على، سبیل المثال)
7. بكالوریوس من احدى الجامعات/ او درجة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة بكالوریوس في التربیة

8. شھادة بكالوریوس جامعیة، اوشھادة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة البكالوریوس في الھندسة، على سبیل المثال
9. شھادة تعلیم بعد انھاء البكالوریوس

10. درجة ماجستیر من كلیة اكادیمیة او درجة مماثلة (على سبیل المثال ماجستیر علوم)
11. درجة ماجستیر من الجامعة

12. لقب دكتوراه في الطب (M.D)، أو لقب مشابھ مثل طبیب أسنان، D.M.D أو طبیب بیطري، على سبیل المثال
13. "" دكتوراة او ما شابھ ذلك ( دكتوراة في الحقوق، دكتوراة في القانون) ""

95. ما زال طالًبا في التعلیم العالي
97. غیر ذلك

LOOP i:= 2 TO 20

IF ((i IN CH512_DegreeWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

LOOP

 CH513_DegreeObtained
على أي شھادة {FL_CH513_1} حصل/ت؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. بدون تعلیم عاٍل او تدریب مھني (بعد الثانویة العامة)
2. تحضیري للتعلیم األكادیمي

3. درجة ممرض عملي
4. درجة ممرض قانوني

5. شھادة مھندس



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

6. تعلیم عالي غیر اكادیمي (شھادة فني او التدریس بدون شھاادة بكالوریوس على، سبیل المثال)
7. بكالوریوس من احدى الجامعات/ او درجة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة بكالوریوس في التربیة

8. شھادة بكالوریوس جامعیة، اوشھادة اكادیمیة مماثلة مثل شھادة البكالوریوس في الھندسة، على سبیل المثال
9. شھادة تعلیم بعد انھاء البكالوریوس

10. درجة ماجستیر من كلیة اكادیمیة او درجة مماثلة (على سبیل المثال ماجستیر علوم)
11. درجة ماجستیر من الجامعة

12. لقب دكتوراه في الطب (M.D)، أو لقب مشابھ مثل طبیب أسنان، D.M.D أو طبیب بیطري، على سبیل المثال
13. "" دكتوراة او ما شابھ ذلك ( دكتوراة في الحقوق، دكتوراة في القانون) ""

95. ما زال طالًبا في التعلیم العالي
97. غیر ذلك

IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1

 CH514_MaritalStatusCheckChildren
منذ مقابلتنا األخیرة في [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] ، ھل [  ابنك/  واحد من أبناءك/

 ابنك/  واحد من أبناءك] تغیّرت مكانته اإلجتماعیة (زواج أو غیره)؟
1. نعم
5. ال

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR
(1 IN CH515_MaritalStatusWhom))

 CH515_MaritalStatusWhom
أي ابن/ة تغیرت حالته/ ا اإلجتماعیة (زواج أو غیره)؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^
[FLChild[20^

[FLDefault[1  ̂.21



ENDIF

IF CH517_BecomeParent = a1

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

 CH516_MaritalStatus
الرجاء أنظر إلى بطاقة رقم 4 

ما ھي حالة {FL_CH516_1} االجتماعیة؟
1. متزوج/ة ویسكن/تسكن مع الزوج/ة

2. شریك/ة حیاة مسجل/ة
3. متزوج/ة یسكن منفصال عن الزوج/ة

4. أعزب/عزباء (لم یتزوج بتاًتا)
5. مطلق/ة
6. أرمل/ة

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

 CH516_MaritalStatus
الرجاء أنظر إلى بطاقة رقم 4 

ما ھي حالة {FL_CH516_1} االجتماعیة؟
1. متزوج/ة ویسكن/تسكن مع الزوج/ة

2. شریك/ة حیاة مسجل/ة
3. متزوج/ة یسكن منفصال عن الزوج/ة

4. أعزب/عزباء (لم یتزوج بتاًتا)
5. مطلق/ة
6. أرمل/ة

 CH517_BecomeParent
منذ مقابلتنا األخیرة في [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] ھل [  ابنك/  واحد من ابناءك/

 ابنك/  واحد من ابناءك] أصبح والد/ة لطفل جديد؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: الرجاء أن تشمل ابن بیولوجي، ابن بالتبني، ابن الزوج/ة.

1. نعم
5. ال

IF CH001_NumberOfChildren > 1

 CH518_ParentWhom
أي ابن/ة أصبح والد لطفل جديد؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: افحص كل األوالد الذين تم ذكرھم.

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^



ENDIF

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR
(1 IN CH518_ParentWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^
[FLChild[20^

[FLDefault[1  ̂.21

LOOP

ENDLOOP

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

 CH519_NewK
كم ابن/ة {FL_CH519_1} لديه/ھا بالمجمل؟

25..1

 CH520_YoungestBorn
في أي سنة [  ھذا االبن/ة/  أصغر ھؤالء األبناء] ولد/ت؟

2014..1900

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH518_ParentWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

 CH519_NewK
كم ابن/ة {FL_CH519_1} لديه/ھا بالمجمل؟

25..1

 CH520_YoungestBorn
في أي سنة [  ھذا االبن/ة/  أصغر ھؤالء األبناء] ولد/ت؟

2014..1900



ENDIFENDLOOPENDIF
IF (PH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDIF

IF CH021_NoGrandChild > 0

ENDIF

ENDIF
ENDIF
ENDIF

 CH021_NoGrandChild
إذا كان الحديث عن األحفاد فكم عدد أحفادك وحفیداتك [  وزوجك/  وزوجتك/  وشريكك/  وشريكتك] في المجمل؟ 

لمن يجري المقابلة:
بما في ذلك أحفاد الزوج/ ة أو شريك/ ة الحیاة من عالقة سابقة.

INTEGER

 CH022_GreatGrChild
ھل لديك أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] أي أبناء أحفاد؟

1. نعم
5. ال

 CH023_IntCheck
فحص من يجري المقابلة: من أجاب عن األسئلة في ھذا القسم؟

1. المجیب/ة فقط
2. المجیب/ة ووكیلھ/ھا

3. الوكیل/ة فقط

LOOP

LOOP

 PH001_Intro
اآلن لدي بعض األسئلة تتعلق بوضعك الصحي

1. أكمل/ ي

 PH003_HealthGen2
ھل يمكنك ان تقول/ين إن صحتك بحالة... 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ممتازة
2. جیدة جًدا

3. جیدة
4. ال بأس / مقبولة

5. سیئة

 PH004_LStIll
بعض الناس يعانون من أمراض مزمنة أو من مشاكل صحیة لفترات طويلة. .المقصود "بفترات طويلة" ھو أن ھذه

المشكلة قد ضايقتك لفترة من الزمن أو أن ھناك إحتمال كبیر أن تؤثر علیك لفترة من الزمن.
ھل تعاني من مشاكل صحیة لفترة طويلة, مرض, إعاقة أو ضعف؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: يشمل مشاكل صحیة نفسیة.

1. نعم
5. ال



IF MN808_AgeRespondent <= 75

ENDIF

IF a97 IN PH006_DocCond

ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 20

 PH005_LimAct
خالل الستة أشھر الماضیة على األقل، الى أي مدى عانیت من مشاكل صحیة أعاقت أو قّیدت قدرتك على القیام

بالفعالیات االعتیادية التي يستطیع أن يقوم بھا الناس عادة ؟ 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. كنت مقیًدا لدرجة كبیرة
2. شعرت بالتقیید لكن لیس بدرجة كبیرة

3. لم اشعربالتقیید بتاًتا

 PH061_LimPaidWork
ھل تعاني من اي مشكله صحیه او اعاقة تقّید أو تعیق من كمیه أو نوعیه العمل مدفوع األجر الذي بمقدورك القیام به؟

1. نعم
5. ال

 PH006_DocCond
الرجاء النظر الى البطاقة رقم 7

[  ھل قال لك ال�بیب مرة بأن لديك/  ھل لديك الیوم] إحدى الحاالت المذكورة في ھذه البطاقة؟
[  نعني بھذا بأن ال�بیب قال لك بأن لديك ھذه الحالة، وأنك تعالج منھا حالًیا أو أنك تعاني من ھذه الحالة] 

أرجوك أن تبلغني رقم ھذه الحالة أو الحاالت. 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. نوبة قلبیة، یشمل تلف جزئي في عضلة القلب أو إنسداد في الشرایین أو أي مشكلة أخرى تتعلق بالقلب بما في ذلك فشل القلب.
2. ضغط الدم العالي

3. ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم.
4. جلطة أو مرض في األوعیة الدمویة في الدماغ.

5. السكري أو ارتفاع مستوى السكر في الدم.
6. االیمفیزیما (انتفاخ الرئة) أو التھاب مزمن في الشعب الرئویة.

10. سرطان أو ورم خبیث. بما في ذلك سرطان الدم أو سرطان اللیمفوما, لكن لیس أورام جلدیة بسیطة.
11. قرحة في المعدة أو في االثني عشر, قرحة ھضمیة (حامضیة).

12. مرض الرعاش (الباركینسون).
13. غشاء بیاض على العین.

14. كسر في الورك أو في الفخذ.
15. كسور أخرى

16. مرض الزھایمر (فقدان الذاكرة), خبل, أعراض عضویھ دماغیھ, مشاكل في الذاكره
18. مشاكل أخرى أو اضطرابات نفسیة

19. التھاب المفاصل, بما في ذلك إلتھاب العظام أو الروماتیزم.
20. األوستیوبیروزییس (تخلخل العظام).

96. وال حالة مما ذكر.
97. غیر ذلك من األمراض, لم تذكر أعالة.

 PH007_OthCond
من أي حاالت أخرى عانیت؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: إفحص / اسأل.

STRING

IF cnt IN PH006_DocCond



ENDLOOP
IF 97 IN PH006_DocCond

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF piIndexSub = 10

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

 PH008_OrgCan
في أي عضو أو في أي جزء من الجسم عانیت أو ما زلت تعاني من مرض السرطان؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. الدماغ.
2. فراغ الفم.

3. األوتار الصوتیة.
4. البلعوم.

5. الغدة الدرقیة.
6. الرئة.
7. الثدي.

8. المريء.
9. المعدة.
10. الكبد.

11. البنكریاس.
12. الكلیة.

13. غدة البروتستات.
14. الخصیتین.

15. المبیض.
16. عنق الرحم.

17. الرحم.
18. األمعاء الغلیظة أو الشرج.

19. المثانة.
20. الجلد.

21. لیمفوما (سرطان في خالیا اللیمفا).
22. سرطان الدم (لوكامیا).

97. غیر ذلك.

 PH009_AgeCond
كم كان عمرك عندما أخبرك الطبیب ألول مرة أنك تعاني من [  نوبة قلبیة، يشمل تلف جزئي في عضلة القلب أو
انسداد في الشرايین أو أي مشكلة أخرى تتعلق بالقلب بما في ذلك فشل القلب/  ضغ� الدم العالي/  ارتفاع

مستوى الكولسترول في الدم/  جل�ة أو مرض في األوعیة الدومیة في الدماغ/  السكري أو ارتفاع مستوى السكر
في الدم/  االيمفیزيما (انتفاخ الرئة) أو التھاب مزمن في الشعب الرئوية/  األستما (مرض الربو)/  التھاب المفاصل,
بما في ذلك التھاب العظام أو الروماتیزم/  األوستیوبیروزيیس (تخلخل العظام)/  سر�ان أو ورم خبیث. بما في ذلك

سر�ان الدم أو سر�ان الیمفوما, ولیس أورام جلدية بسي�ة/  قرحة ھضمیة في المعدة أو في االثني عشر/
 مرض الرعاش (الباركینسون)/  غشاء بیاض على العین/  كسر في الحوض أو في الفخذ/  {حالة أخرى من

[PH007_OthCond}/'' + piDefault
125..0

LOOP

IF piIndexSub = 10

 PH008_OrgCan
في أي عضو أو في أي جزء من الجسم عانیت أو ما زلت تعاني من مرض السرطان؟ 

لمن يجري المقابلة:



ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDLOOP

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

{CodeAll}
1. الدماغ.

2. فراغ الفم.
3. األوتار الصوتیة.

4. البلعوم.
5. الغدة الدرقیة.

6. الرئة.
7. الثدي.

8. المريء.
9. المعدة.
10. الكبد.

11. البنكریاس.
12. الكلیة.

13. غدة البروتستات.
14. الخصیتین.

15. المبیض.
16. عنق الرحم.

17. الرحم.
18. األمعاء الغلیظة أو الشرج.

19. المثانة.
20. الجلد.

21. لیمفوما (سرطان في خالیا اللیمفا).
22. سرطان الدم (لوكامیا).

97. غیر ذلك.

 PH009_AgeCond
كم كان عمرك عندما أخبرك الطبیب ألول مرة أنك تعاني من [  نوبة قلبیة، يشمل تلف جزئي في عضلة القلب أو
انسداد في الشرايین أو أي مشكلة أخرى تتعلق بالقلب بما في ذلك فشل القلب/  ضغ� الدم العالي/  ارتفاع

مستوى الكولسترول في الدم/  جل�ة أو مرض في األوعیة الدومیة في الدماغ/  السكري أو ارتفاع مستوى السكر
في الدم/  االيمفیزيما (انتفاخ الرئة) أو التھاب مزمن في الشعب الرئوية/  األستما (مرض الربو)/  التھاب المفاصل, بما

في ذلك التھاب العظام أو الروماتیزم/  األوستیوبیروزيیس (تخلخل العظام)/  سر�ان أو ورم خبیث. بما في ذلك
سر�ان الدم أو سر�ان الیمفوما, ولیس أورام جلدية بسي�ة/  قرحة ھضمیة في المعدة أو في االثني عشر/

 مرض الرعاش (الباركینسون)/  غشاء بیاض على العین/  كسر في الحوض أو في الفخذ/  {حالة أخرى من
[PH007_OthCond}/'' + piDefault

125..0

LOOP

IF PH072_HadCondition = a1

 PH072_HadCondition
{FL_PH072_6} منذ مقابلتنا في [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] ھل كان لديك [  كان

لديك نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص مرض بشرايین الدم في الدماغ عندك أو تم تشخیصك/  مريض
سر�ان/  كسر في الركبتین]

1. نعم
5. ال

IF piIndex = 3

 PH080_OrgCan
في أي عضو أو في أي جزء من الجسم عانیت أو ما زلت تعاني من مرض السرطان؟ 

لمن يجري المقابلة:



ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

{CodeAll}
1. الدماغ.

2. فراغ الفم.
3. األوتار الصوتیة.

4. الحنجرة.
5. الغدة الدرقیة.

6. الرئة.
7. الثدي.

8. المريء.
9. المعدة.
10. الكبد.

11. البنكریاس.
12. الكلیة.

13. غدة البروتستات.
14. الخصیتین.

15. المبیض.
16. عنق الرحم.

17. الرحم.
18. األمعاء الغلیظة أو الشرج.

19. المثانة.
20. الجلد.

21. لیمفوما (سرطان الخالیا اللمفاویة).
22. سرطان الدم (لوكامیا).

97. غیر ذلك.

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

 PH073_HadConditionCheck
تسجیالتنا تشیر إلى أنه عندما تمت مقابلتك في {FL_PH073_5} قلت إنه حدث لك في السابق [  نوبة قلبیة/

 سكتة دماغیة/  تم تشخیصك كمريض سر�ان/  عانیت من كسر في المفصل/الفخذين] .
1. نعم
5. ال

 PH074_Reason

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أذكر السبب إنكار الٌمجیب لكونه يعاني من [  نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص

مرض بشرايین الدم في الدماغ عندك/  تم تشخیصك كمريض سر�ان/  كسر في الركبتین] . قال الُمجیب أن ...
1. ھذا لم یحدث بتاًتا

3. التشخیص لم یتم إثباتھ

IF PH073_HadConditionCheck = a1

 PH075_HadConditionConf
ھل ھذا يعني أنه كان لديك [  نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص مرض بشرايین الدم في الدماغ عندك/
peMonthYear) + ' ') + STR + ' '))] تم تشخیصك كمريض سر�ان/  كسر في الركبتین] منذ أن تحدثنا معك بـ 

piLastInterviewYear))] ؟



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

ENDIF
ENDIF

1. نعم
2. ال

3. غیر متأكد/ة

 PH076_YearCondition
في أي سنة حدثت الحالة األخیرة التي عانیت من [  نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص مرض بشرايین

الدم في الدماغ عندك/  تم تشخیصك كمريض سر�ان/  كسر في الركبتین] ؟
2006 .1
2007 .2
2008 .3
2009 .4
2010 .5
2011 .6
2012 .7
2013 .8
2014 .9

 PH077_MonthCondition
في أي شھر كان ھذا؟

1. كانون ثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین أول
11. تشرین ثاني
12. كانون أول

 PH071_HadConditionHowMany
كم مرة حدث لك [  نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص مرض بشرايین الدم في الدماغ عندك/  سر�ان/
[(peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear + ' '))] كسر في الركبتین] منذ مقابلتنا األخیرة معك قبل 

1 .1
2 .2

3. 3 او أكثر

 PH072_HadCondition
{FL_PH072_6} منذ مقابلتنا في [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] ھل كان لديك [  كان

لديك نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص مرض بشرايین الدم في الدماغ عندك أو تم تشخیصك/  مريض
سر�ان/  كسر في الركبتین]

1. نعم
5. ال



IF PH072_HadCondition = a1

IF piIndex = 3

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

 PH080_OrgCan
في أي عضو أو في أي جزء من الجسم عانیت أو ما زلت تعاني من مرض السرطان؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. الدماغ.
2. فراغ الفم.

3. األوتار الصوتیة.
4. الحنجرة.

5. الغدة الدرقیة.
6. الرئة.
7. الثدي.

8. المريء.
9. المعدة.
10. الكبد.

11. البنكریاس.
12. الكلیة.

13. غدة البروتستات.
14. الخصیتین.

15. المبیض.
16. عنق الرحم.

17. الرحم.
18. األمعاء الغلیظة أو الشرج.

19. المثانة.
20. الجلد.

21. لیمفوما (سرطان الخالیا اللمفاویة).
22. سرطان الدم (لوكامیا).

97. غیر ذلك.

IF PH073_HadConditionCheck = a5

 PH073_HadConditionCheck
تسجیالتنا تشیر إلى أنه عندما تمت مقابلتك في {FL_PH073_5} قلت إنه حدث لك في السابق [  نوبة قلبیة/

 سكتة دماغیة/  تم تشخیصك كمريض سر�ان/  عانیت من كسر في المفصل/الفخذين] .
1. نعم
5. ال

 PH074_Reason

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أذكر السبب إنكار الٌمجیب لكونه يعاني من [  نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص

مرض بشرايین الدم في الدماغ عندك/  تم تشخیصك كمريض سر�ان/  كسر في الركبتین] . قال الُمجیب أن ...
1. ھذا لم یحدث بتاًتا

3. التشخیص لم یتم إثباتھ



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

 PH075_HadConditionConf
ھل ھذا يعني أنه كان لديك [  نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص مرض بشرايین الدم في الدماغ عندك/
peMonthYear) + ' ') + STR + ' '))] تم تشخیصك كمريض سر�ان/  كسر في الركبتین] منذ أن تحدثنا معك بـ 

piLastInterviewYear))] ؟
1. نعم
2. ال

3. غیر متأكد/ة

 PH076_YearCondition
في أي سنة حدثت الحالة األخیرة التي عانیت من [  نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص مرض بشرايین

الدم في الدماغ عندك/  تم تشخیصك كمريض سر�ان/  كسر في الركبتین] ؟
2006 .1
2007 .2
2008 .3
2009 .4
2010 .5
2011 .6
2012 .7
2013 .8
2014 .9

 PH077_MonthCondition
في أي شھر كان ھذا؟

1. كانون ثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین أول
11. تشرین ثاني
12. كانون أول

 PH071_HadConditionHowMany
كم مرة حدث لك [  نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص مرض بشرايین الدم في الدماغ عندك/  سر�ان/
[(peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear + ' '))] كسر في الركبتین] منذ مقابلتنا األخیرة معك قبل 

1 .1
2 .2

3. 3 او أكثر



IF PH072_HadCondition = a1

 PH072_HadCondition
{FL_PH072_6} منذ مقابلتنا في [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] ھل كان لديك [  كان

لديك نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص مرض بشرايین الدم في الدماغ عندك أو تم تشخیصك/  مريض
سر�ان/  كسر في الركبتین]

1. نعم
5. ال

IF piIndex = 3

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

 PH080_OrgCan
في أي عضو أو في أي جزء من الجسم عانیت أو ما زلت تعاني من مرض السرطان؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. الدماغ.
2. فراغ الفم.

3. األوتار الصوتیة.
4. الحنجرة.

5. الغدة الدرقیة.
6. الرئة.
7. الثدي.

8. المريء.
9. المعدة.
10. الكبد.

11. البنكریاس.
12. الكلیة.

13. غدة البروتستات.
14. الخصیتین.

15. المبیض.
16. عنق الرحم.

17. الرحم.
18. األمعاء الغلیظة أو الشرج.

19. المثانة.
20. الجلد.

21. لیمفوما (سرطان الخالیا اللمفاویة).
22. سرطان الدم (لوكامیا).

97. غیر ذلك.

IF PH073_HadConditionCheck = a5

 PH073_HadConditionCheck
تسجیالتنا تشیر إلى أنه عندما تمت مقابلتك في {FL_PH073_5} قلت إنه حدث لك في السابق [  نوبة قلبیة/

 سكتة دماغیة/  تم تشخیصك كمريض سر�ان/  عانیت من كسر في المفصل/الفخذين] .
1. نعم
5. ال

 PH074_Reason



ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ELSE

ENDIF

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أذكر السبب إنكار الٌمجیب لكونه يعاني من [  نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص

مرض بشرايین الدم في الدماغ عندك/  تم تشخیصك كمريض سر�ان/  كسر في الركبتین] . قال الُمجیب أن ...
1. ھذا لم یحدث بتاًتا

3. التشخیص لم یتم إثباتھ

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

 PH075_HadConditionConf
ھل ھذا يعني أنه كان لديك [  نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص مرض بشرايین الدم في الدماغ عندك/
peMonthYear) + ' ') + STR + ' '))] تم تشخیصك كمريض سر�ان/  كسر في الركبتین] منذ أن تحدثنا معك بـ 

piLastInterviewYear))] ؟
1. نعم
2. ال

3. غیر متأكد/ة

 PH076_YearCondition
في أي سنة حدثت الحالة األخیرة التي عانیت من [  نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص مرض بشرايین

الدم في الدماغ عندك/  تم تشخیصك كمريض سر�ان/  كسر في الركبتین] ؟
2006 .1
2007 .2
2008 .3
2009 .4
2010 .5
2011 .6
2012 .7
2013 .8
2014 .9

 PH077_MonthCondition
في أي شھر كان ھذا؟

1. كانون ثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین أول
11. تشرین ثاني
12. كانون أول

 PH071_HadConditionHowMany
كم مرة حدث لك [  نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص مرض بشرايین الدم في الدماغ عندك/  سر�ان/
[(peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear + ' '))] كسر في الركبتین] منذ مقابلتنا األخیرة معك قبل 

1 .1



ENDLOOP
LOOP

ENDIF
ENDIF

2 .2
3. 3 او أكثر

IF PH072_HadCondition = a1

 PH072_HadCondition
{FL_PH072_6} منذ مقابلتنا في [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] ھل كان لديك [  كان

لديك نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص مرض بشرايین الدم في الدماغ عندك أو تم تشخیصك/  مريض
سر�ان/  كسر في الركبتین]

1. نعم
5. ال

IF piIndex = 3

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

 PH080_OrgCan
في أي عضو أو في أي جزء من الجسم عانیت أو ما زلت تعاني من مرض السرطان؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. الدماغ.
2. فراغ الفم.

3. األوتار الصوتیة.
4. الحنجرة.

5. الغدة الدرقیة.
6. الرئة.
7. الثدي.

8. المريء.
9. المعدة.
10. الكبد.

11. البنكریاس.
12. الكلیة.

13. غدة البروتستات.
14. الخصیتین.

15. المبیض.
16. عنق الرحم.

17. الرحم.
18. األمعاء الغلیظة أو الشرج.

19. المثانة.
20. الجلد.

21. لیمفوما (سرطان الخالیا اللمفاویة).
22. سرطان الدم (لوكامیا).

97. غیر ذلك.

 PH073_HadConditionCheck
تسجیالتنا تشیر إلى أنه عندما تمت مقابلتك في {FL_PH073_5} قلت إنه حدث لك في السابق [  نوبة قلبیة/



ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

 سكتة دماغیة/  تم تشخیصك كمريض سر�ان/  عانیت من كسر في المفصل/الفخذين] .
1. نعم
5. ال

 PH074_Reason

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أذكر السبب إنكار الٌمجیب لكونه يعاني من [  نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص

مرض بشرايین الدم في الدماغ عندك/  تم تشخیصك كمريض سر�ان/  كسر في الركبتین] . قال الُمجیب أن ...
1. ھذا لم یحدث بتاًتا

3. التشخیص لم یتم إثباتھ

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

 PH075_HadConditionConf
ھل ھذا يعني أنه كان لديك [  نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص مرض بشرايین الدم في الدماغ عندك/
peMonthYear) + ' ') + STR + ' '))] تم تشخیصك كمريض سر�ان/  كسر في الركبتین] منذ أن تحدثنا معك بـ 

piLastInterviewYear))] ؟
1. نعم
2. ال

3. غیر متأكد/ة

 PH076_YearCondition
في أي سنة حدثت الحالة األخیرة التي عانیت من [  نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص مرض بشرايین

الدم في الدماغ عندك/  تم تشخیصك كمريض سر�ان/  كسر في الركبتین] ؟
2006 .1
2007 .2
2008 .3
2009 .4
2010 .5
2011 .6
2012 .7
2013 .8
2014 .9

 PH077_MonthCondition
في أي شھر كان ھذا؟

1. كانون ثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین أول
11. تشرین ثاني
12. كانون أول



ENDIF

IF PH084_TroubledPain = a1

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

 PH071_HadConditionHowMany
كم مرة حدث لك [  نوبة قلبیة/  سكتة دماغیة أو تم تشخیص مرض بشرايین الدم في الدماغ عندك/  سر�ان/
[(peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear + ' '))] كسر في الركبتین] منذ مقابلتنا األخیرة معك قبل 

1 .1
2 .2

3. 3 او أكثر

 PH089_Frailty_Symptoms
أنظر إلى بطاقة رقم 10 

خالل الستة أشھر األخیرة على األقل، ھل عانیت من المشاكل الصحیة التالیة؟ 
الرجاء أن تذكر الرقم أو األرقام. 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. السقوط
2. خوف من السقوط

3. دوخة، ضعف، دوران
4. تعب

96. وال أي منھا

 PH084_TroubledPain
ھل تعاني من ألم (وجع)؟

1. نعم
5. ال

 PH085_PainLevel
ما ھو مستوى األلم عادًة؟ 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. خفیف
3. متوسط

5. قوي

 PH087_PainJointLoc
أنظر إلى بطاقة رقم 9 

في أي جزء من جسمك تشعر بألم؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. الظھر
2. الفخذین
3. الركبتین

4. مفاصل أخرى
5. الفم / األسنان

6. أجزاء أخرى من الجسم
7. بكل الجسم



ENDIF

IF PH065_CheckLossWeight = a1

IF (((1 IN PH087_PainJointLoc) OR (2 IN PH087_PainJointLoc)) OR (3 IN PH087_PainJointLoc)) OR (4 IN
PH087_PainJointLoc)

ENDIF

 PH088_PainJointSixM
قلت لي إنك عانیت من أوجاع في الظھر، الفخذين، الركبتین أو مفصل آخر. ھل خالل الستة أشھر األخیرة على األقل

عانیت من أحد ھذه اآلالم ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ھذا السؤال فقط عن االحساس باأللم.

1. نعم
5. ال

 PH011_CurrentDrugs
سؤالنا التالي يتعلق باألدوية التي قد تكون تتناولھا. الرجاء أن تنظر الى البطاقة رقم 8. ھل تأخذ حالیًّا(مرة في األسبوع

على األقل) أدوية للمشاكل المذكورة في البطاقة؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. أدویة لضغط الدم العالي الناجم عن ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم.
2. أدویة الرتفاع ضغط الدم.

3. أدویة ألمراض األوعیة الدمویة أو التویجیة في الدماغ.
4. أدویة لمشاكل أخرى في القلب.

6. أدویة لمرض السكري
7. أدویة أللم المفاصل أو التھاب المفاصل.

8. أدویة آلالم أخرى (مثل: ألم الصداع, ألم الظھر, الخ...)
9. أدویة لمشاكل النوم.

10. أدویة لمشاكل القلق واالكتآب.
11. أدویة لتخلخل العظام .

13. أدویة لقرحة المعدة.
14. أدویة اللتھاب الشعب الھوائیة المزمن.

15. أدویة مضادة لاللتھابات (ستیرویدات فقط)
96. ال یوجد

97. أدویة أخرى، لم تذكر بعد.

 PH012_Weight
كم وزنك تقريًبا؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: الوزن بالكیلوغرامات.

250..0

 PH065_CheckLossWeight
ھل فقدت من وزنك خالل االثني عشرة شھًرا األخیرة؟

1. نعم
5. ال

 PH095_HowMuchLostWeight
كم فقدت من وزنك؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: فقط فقدان الوزن بالكیلوغرامات مثال 1 كیلو 2 كیلو 3 كیلو وما شابه.

50..1



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

 PH066_ReasonLostWeight
لماذا فقدت من وزنك؟ 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. بسبب مرض
2. اتبعت حمیھ خاصھ

3. بسبب المرض واتباع حمیھ خاصھ
97. اسباب اخرى لخسارة الوزن

 PH013_HowTall
كم يبلغ طولك؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: الطول بالسنتیمتر.

230..0

IF PH041_UseGlasses = a1

ENDIF

 PH041_UseGlasses
ھل تستعمل النظارات الطبیة أو العدسات الالصقة عادة؟

1. نعم
5. ال

 PH090_BifocGlasLenses
ھل نظارات النظر أو العدسات التي تستعملھا ھي فوكال أو مولتي فوكال؟

1. نعم
5. ال

 PH043_EyeSightDist
الى أي مدى نظرك جید عن بعد، مثًال تمییز صديق عبر الشارع [  باستعمال النظارات ال�بیة أو العدسات الالصقة

بشكل عادي] ؟ 
ھل كنت تقول إنه... 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ممتاز
2. جید جًدا

3. جید
4. ال بأس

5. سيء

 PH044_EyeSightPap
ما ھو وضع نظرك بالنسبة لرؤية األغراض عن قرب، مثل قراءة الصحیفة [  باستعمال النظارات ال�بیة أو العدسات

الالصقة ال�بیة كالعادة] ؟ 
ھل تقول إنه... 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ممتاز
2. جید جًدا

3. جید



IF PH091_AllNaturTeeth = a5

ENDIF

4. ال بأس
5. سيء

 PH045_UseHearingAid
ھل تستعمل عادًة جھاًزا مساعًدا للسمع؟

1. نعم
5. ال

 PH046_Hearing
ھل سمعك [  مع إستعمال جھاز للسمع بشكل اعتیادي]... 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ممتاز.
2. جید جًدا

3. جید
4. ال بأس

5. سيء

 PH091_AllNaturTeeth
ھل كل أسنانك ما زالت طبیعیة (ما عدا أضراس العقل)؟

1. نعم
5. ال

 PH092_MissingNatTeeth
كم من أسنانك الطبیعیة ناقص؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: الرجاء أن تعطي تقدير دقیق قدر المستطاع.

30..1

 PH094_ArtificialTeeth
إلى أي مدى أسنانك الطبیعیة تم تبديلھا بأسنان غیر طبیعیة (جسر، شدة، زرع أسنان)؟

1. بشكل كامل
2. بشكل جزئي

3. بتاًتا ال

 PH048_HeADLa
الرجاء أنظر الى البطاقة رقم 12. أرجوك أن تخبرني إذا كنت تعاني من صعوبة معینة عند القیام بكل من الفعالیات الیومیة

المذكورة في البطاقة رقم 10. باستثناء الصعوبات التي ال تتوقع أن تستمر لفترة تزيد عن ثالثة أشھر. 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: إسأل ھل ھنالك أمور أخرى؟ أشر إلى كل اإلجابات المالئمة.

1. المشي لمسافة مئة متر.
2. الجلوس لمدة ساعتین تقریًبا.

3. النھوض من كرسي بعد الجلوس لفترة طویلة.
4. صعود عدد من الطوابق بدون استراحة.

5. صعود طابق واحد بدون استراحة.
6. التوقف, الركوع, أو اإلنحناء.

7. مد ذراعیك فوق مستوى الكتف.
8. شد أو دفع أغراض كبیرة مثل كرسي في الصالون.

9. رفع أو حمل أوزان أكثر من خمسة كیلوغرامات.
10. رفع عملة صغیرة عن طاولة.



ENDIF
IF (BR IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDLOOP

96. وال أي واحد مما ذكر.

 PH049_HeADLb
الرجاء أنظر الى البطاقة رقم 13. توجد ھنا مجموعة أخرى من الفعالیات الیومیة. أرجوك أن تخبرني اذا كنت تعاني من
صعوبة معینة عند القیام بواحدة من ھذه الفعالیات الیومیة بسبب مشاكل جسدية، عقلیة، عاطفیة أو مشاكل في
الذاكرة. مرة أخرى نطلب منك إستثناء الفعالیات التي ال تتوقع أن تستمر لفترة تزيد عن ثالثة اشھر. (بسبب مشكلة

صحیة, أو مشكلة في الذاكرة، ھل تعاني من مشكلة في القیام بإحدى الفعالیات الموجودة في البطاقة رقم عشرة)؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: إستوضح عن أمور أخرى؟ وأشر إلى كل االجابات المالئمة.

1. إرتداء الثیاب, بما في ذلك لبس األحذیة والجوارب.
2. المشي في الغرفة.

3. اإلستحمام في الدوش أو البانیو.
4. األكل، مثل تقطیع الطعام.

5. الصعود إلى السریر أو النزول منھ.
6. إستخدام المرحاض، بما في ذلك الجلوس والقیام.

7. إستخدام الخارطة لتعرف كیف تتجول في مكان غریب.
8. تحضیر وجبة ساخنة.

9. شراء األغراض الیومیة.
10. االتصال الھاتفي.

11. تناول األدویة.
12. القیام بعمل في محیط المنزل أو الحدیقة.

13. تدّبر المال، مثل دفع الفواتیر وتعّقب النفقات.
96. غیر ذلك

 PH054_IntCheck

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: من أجاب عن األسئلة في ھذا القسم؟

1. المجیب/ة فقط
2. المجیب/ة ووكیلھ/ھا

3. الوكیل/ة فقط

LOOP

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF (BR001_EverSmokedDaily = a1) OR (MN101_Longitudinal = 1)

 BR001_EverSmokedDaily
تتعلق مجموعة األسئلة التالیة بعادات التدخین وتناول المشروبات الروحیة. ھل سبق أن دخنت السجائر, السیجار،

األرجیلة أو الغلیون بشكل يومي لمدة سنة واحدة على األقل؟
1. نعم
5. ال

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.BR002_StillSmoking">PRELOAD_BR002_StillSmoking = a1))

 BR002_StillSmoking
[  األسئلة التالیة ھي عن التدخین وشرب مشروبات روحیة] ھل تدخن/ين في الوقت الحاضر؟

1. نعم
5. ال



ENDIF

AND (BR002_StillSmoking = a5)

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF BR022_StoppedSmoking = a1

ENDIF

 BR022_StoppedSmoking
ھل توقفت عن التدخین منذ المقابله السابقه في [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] ؟

1. نعم، توقفت عن التدخین بعد المقابلھ السابقھ
2. ال، لم ادخن في وقت المقابلھ السابقھ
3. ال، ما زلت ادخن في الوقت الحاضر

 BR031_YearStopped
في أي سنة توّقفت عن التدخین آخر مرة؟

2006 .1
2007 .2
2008 .3
2009 .4
2010 .5
2011 .6
2012 .7
2013 .8
2014 .9

 BR032_MonthStopped
في أي شھر كان ذلك؟

1. كانون ثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین أول
11. تشرین ثاني
12. كانون أول

 BR003_HowManyYearsSmoked
كم سنة بالمجمل دخنت؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ال تشمل فترات لم يكن يدخن فیھا

اشر 1 اذا كان المجیب قد دخن لمده تقل عن سنة.
150..1

 BR010_AlcBevLastThreeMonth
اآلن سأطرح بعض األسئلة بخصوص ما تشرب، ھذا إذا كنت تشرب. 

الرجاء النظر الى البطاقة رقم 14 
خالل االشھر الثالثة الماضیة, كم مرة شربت مشروًبا روحًیا، مثل: الجعة (البیرة)، عصیر مع الكحول، نبیذ أو كوكتیل؟

1. كل یوم تقریًبا
2. خمس أو ست مرات في األسبوع
3. ثالث أو أربع مرات في األسبوع

4. مرة أو مرتان في األسبوع



IF BR010_AlcBevLastThreeMonth < a7

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

5. مرة أو مرتان في الشھر
6. أقل من مرة واحدة في الشھر

7. وال مرة في األشھر الثالث الماضیة

IF MN101_Longitudinal = 0

ELSE

ENDIF

 BR019_DrinksInADay
خالل فترة الثالثة أشھر الماضیة، في األيام التي شربت فیھا الكحول، كم كأًسا شربت؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابله :حسب القاعدة يمكنك التقدير أن مشروًب واحًدا مثًال 1 قنینه بیرة او علبة بیره يساوي 330 ملم,

كاس نبیذ يعادل 12 ملم كأس مشروبات منّكه 8 ملم وكاس كحول يعادل 4 ملم.
70..1

 BR023_SixOrMoreDrinks
أنظر إلى بطاقة رقم 14 

خالل الثالثة أشھر األخیرة، بأي وتیرة شربت 6 مشروبات أو أكثر مرة واحدة؟
1. كل یوم تقریًبا

2. خمس أو ست مرات في األسبوع
3. ثالث أو أربع مرات في األسبوع

4. مرة أو مرتان في األسبوع
5. مرة أو مرتان في الشھر

6. أقل من مرة واحدة في الشھر
7. وال مرة في األشھر الثالث الماضیة

 BR024_ProbDrink
ھل كانت لديك مشكلة شرب مبالغ فیه في فترة من الفترات في حیاتك؟

1. نعم
5. ال

 BR035_ProbDrink
 [(peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear + ' '))] . منذ لقاءنا األخیر في

ھل كانت لديك مشكلة شرب مبالغ فیه؟
1. نعم
5. ال

IF ((BR010_AlcBevLastThreeMonth = a7) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = DONTKNOW)) OR
(BR010_AlcBevLastThreeMonth = REFUSAL)

ENDIF

 BR021_EverDrunkAlcBev
ھل شربت مشروبات روحیة ذات مرة؟

1. نعم
5. ال

 BR015_PartInVigSprtsAct
نود أن نعرف عن نوعیة وكمیة الفعالیات البدنّیة التي تمارسھا في حیاتك الیومیة. بالمعدل، كم مرة تقوم بممارسة فعالیة

جسماية شاقة، مثل: الرياضة، عمل مكثف في البیت، أو وظیفة تتطلب بذل مجھود جسماني شاق؟ 



IF (BR028_MeatWeek > a2) AND (MN032_socex = 1)

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. أكثر من مرة في األسبوع
2. مرة في األسبوع

3. من مرة الى ثالث مرات في الشھر
4. تقریًبا بتاًتا، أو بتاًتا

 BR016_ModSprtsAct
بأي وتیرة تمارس فعالیات جسمانیة تتطلب بذل مستوى جھد متوسط، مثل: العمل في الحديقة، تنظیف السیارة، أو

المشي؟ 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. أكثر من مرة في األسبوع
2. مرة في األسبوع

3. من مرة إلى ثالث مرات في الشھر
4. تقریًبا بتاًتا، أو بتاًتا

 BR026_DairyProd
أنظر إلى بطاقة رقم 15 

خالل أسبوع عادي، بأي وتیرة تأكل وجبة تحوي منتجات حلیب مثل كأس حلیب، رغیف: بالجبنة، كأس لبن أو علبة غذاء
آخر غني بالبروتینات؟

1. یومیًّا
2. 6-3 مرات في األسبوع

3. مرتین في األسبوع
4. مرة في األسبوع

5. أقل من مرة في األسبوع

 BR027_LegumesEggs
أنظر إلى بطاقة رقم 15 

خالل أسبوع عادي، بأي وتیرة تأكل وجبة تحوي بقول، أنواع حبوب أو بیض؟
1. یومیًّا

2. 6-3 مرات في األسبوع
3. مرتین في األسبوع

4. مرة في األسبوع
5. أقل من مرة في األسبوع

 BR028_MeatWeek
أنظر إلى بطاقة رقم 15 

خالل أسبوع عادي، بأي وتیرة تأكل لحًما، أو سمًكا، أو دجاًجا؟
1. یومیًّا

2. 6-3 مرات في األسبوع
3. مرتین في األسبوع

4. مرة في األسبوع
5. أقل من مرة في األسبوع

 BR033_MeatAfford
ھل تقول عن نفسك إنك ال تأكل لحًما، سمًكا أو دجاًجا في فترات قريبة بسبب: 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ال تستطیع أن تسمح لنفسك من الناحیة االقتصادیة أن تأكل ذلك على فترات متقاربة
2. ألسباب أخرى



ENDIF
IF (CF IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF

IF (BR029_FruitsVegWeek > a2) AND (MN032_socex = 1)

ENDIF

 BR029_FruitsVegWeek
أنظر إلى بطاقة رقم 15 

خالل أسبوع عادي، بأي وتیرة تأكل وجبة تحوي فواكه وخضراوات؟
1. یومیًّا

2. 6-3 مرات في األسبوع
3. مرتین في األسبوع

4. مرة في األسبوع
5. أقل من مرة في األسبوع

 BR034_FruitAfford
ھل تقول عن نفسك إنك ال تأكل فواكه وخضراوات في فترات قريبة بسبب: 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ال تستطیع أن تسمح لنفسك من الناحیة االقتصادیة أن تأكل ذلك على فترات متقاربة
2. ألسباب أخرى

 BR017_IntCheck
من أجاب عن األسئلة في ھذا القسم؟

1. المجیب/ة فقط
2. المجیب/ة ووكیلھ/ھا

3. الوكیل/ة فقط

LOOP

IF MN101_Longitudinal = 0

 CF019_CFInstruct

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ھذا القسم من االستمارة ھو بمثابة فحص للقدرات الذھنیة: عند اكمال ھذا القسم يجب التأكد من

أنه ال يوجد طرف ثالث في الغرفة. ابدأ بالقسم من غیر وجود وكیل. ممنوع السماح بوجود وكیل. اذا كان المجیب/ة غیر
قادر/ة على االجابة عن أي من االسئلة بنفسه/ا، اضغط/ي في نھاية كل سؤال على 

CTRL-K
1. أكمل/ ي

 CF001_SRRead
اآلن أود أن أطرح بعض األسئلة التي تتعلق بمھارات القراءة والكتابة لديك. كیف تقّیم قدرتك على القراءة التي تحتاجھا

في حیاتك الیومیة؟ 
ھل كنت تقول إنھا... 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ممتازة
2. جیدة جًدا

3. جیدة
4. مقبولة
5. سیئة



ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

 CF002_SRWrite
كیف تقّیم قدرتك على الكتابة التي تحتاجھا في حیاتك الیومیة؟ ھل كنت تقول إنھا... 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ممتازة
2. جیدة جًدا

3. جیدة
4. مقبولة
5. سیئة

 CF003_DateDay
جزء من ھذه الدراسة يتطرق إلى مستوى ذاكرة الناس وقدرتھم على التفكیر في أمور. أوًال، سأسألك عن تاريخ الیوم.

أي يوم من الشھر ھو الیوم؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل إذا قال أن الیوم من الشھر ھو ( {FLDAY}) بشكل صحیح.

1. ذكر الیوم الصحیح (التاریخ) من الشھر
2. الیوم المذكور (التاریخ) غیر صحیح/الیعرف الیوم

 CF004_DateMonth
في أي شھر نحن اآلن؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل إذا كانت إجابته عن الشھر(

FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]
صحیحة.

1. الشھر المذكور صحیح
2. الشھر المذكور لیس صحیحًا/ال یعرف الشھر

 CF005_DateYear
في أي سنة نحن؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل إذا ذكر السنة ( {FLYEAR}) الصحیحة؟

1. تم ذكر السنة الصحیحة
2. السنة المذكورة غیر صحیحة/ال یعرف ما ھي السنة

 CF006_DayWeek
ھل يمكن أن تقول لي في أي يوم من األسبوع نحن؟ 

لمن يجري المقابلة:
.({FLTODAY} ) لمن يجري المقابلة: الجواب الصحیح

1. تم ذكر الیوم الصحیح
2. لم یتم ذكر الیوم الصحیح/ال یعرف الیوم

 CF103_Memory
كیف تدّرج ذاكرتك في الوقت الحالي؟ ھل تقول إن ذاكرتك ممتازة، جیدة جدًّا، جیدة، مقبولة، سیئة؟

1. ممتازة
2. جیدة جدًّا

3. جیدة



IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

4. مقبولة
5. سیئة

 CF007_Learn1Intro
اآلن، سوف أقرأ قائمة عن شاشة حاسوبي تحوي بعض الكلمات. لقد قمنا بإطالة ھذه القائمة عن قصد كي يكون صعًبا
على أي شخص أن يتذكر كافة الكلمات. معظم الناس يتذكرون القلیل فقط. الرجاء االصغاء جیًدا، ألنه ممنوع إعادة قراءة

الكلمات بعد أن أنتھي من القراءة، سأطلب منك أن تذكر بصوت عالٍل ما استطعت تذكره من الكلمات، بأي ترتیب كان, ھل
ھذا واضح؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: قم بتجھیز القائمة.

1. أكمل/ ي

IF CF009_VerbFluIntro = EMPTY

IF CF101_Learn1 <> REFUSAL

 CF101_Learn1
ھل أنت جاھز/ه ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: إنتظر حتى تظھر كافة الكلمات على الشاشة.

اقرأ/ي الكلمات بصوت عاٍل للمجیب.
أعطي حتى دقیقة واحدة من الوقت لیتذكر.

سجل/ي الكلمات التي يتذكرھا/تتذكرھا المجیب/ة على الورقة التي زودناك بھا.
أدخل/ي الكلمات لجھاز الحاسوب.

1. ابدأ/ي اإلختبار

IF MN025_RandomCF102 = 1

ELSE

 CF102_Learn1

1. أكمل/ ي

 CF104_Learn1
الرجاء أن تقول لي كل الكلمات التي تستطیع أن تتذكرھا.

1. فندق
2. نھر

3. شجرة
4. جلد

5. ذھب
6. سوق
7. ورق
8. طفل
9. ملك

10. كتاب
96. وال أي منھا

IF MN025_RandomCF102 = 2

 CF105_Learn1
الرجاء أن تقول كل الكلمات التي تستطیع أن تتذكرھا.



ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

1. سماء
2. محیط

3. علم
4. دوالر
5. إمرأة
6. مكینة
7. بیت

8. أرض
9. كلیة

10. زبدة
96. وال أي منھا

IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

ENDIF

 CF106_Learn1
الرجاء أن تقول لي كل الكلمات التي تستطیع ان تتذكرھا.

1. امرأة
2. حجر

3. دم
4. زاویة
5. حذاء

6. مكتوب
7. فتاه
8. بیت

9. وادي
10. ُمحّرك

96. وال أي منھا

IF MN025_RandomCF102 = 4

ENDIF

 CF107_Learn1
الرجاء أن تقول لي كل الكلمات التي تستطیع أن تتذكرھا.

1. میاه
2. كنیسة
3. طبیب
4. قصر

5. نار
6. حدیقة
7. بحر
8. قریة
9. طفل

10. طاولة
96. وال أي منھا

 CF009_VerbFluIntro
اآلن أود أن تذكر لي اسماء حیوانات مختلفة قدر إستطاعتك، معك دقیقة واحدة للقیام بذلك, مستعد، ھیا! 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: قم بقیاس الوقت لمدة دقیقة بالضبط. إذا توقف المجیب قبل نھاية الوقت، شجعه لیحاول العثور على



IF CF009_VerbFluIntro = RESPONSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

المزيد من الكلمات. إذا صمت المجیب أكثر من 15 ثانیة كرر التعلیمات األساسیة (أريدك أن تذكر لي كافة الحیوانات التي
يمكنك تذكرھا) ممنوع زيادة الوقت الذي مّر خالل تكرار التعلیمات.

1. أكمل/ ي

IF CF011_IntroNum = EMPTY

ENDIF

 CF010_Animals

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: العالمة ھي مجموع الحیوانات المذكورة. 

أي حیوان من مملكة الحیوانات، حقیقي أم اسطوري يعتبر صحیح، 
ما عدا تكرار نفس الحیوان أو تغییر الضمائر:

بالتحديد الفئات التالیة: إسم نوع معین وأي صغار أخرى في
داخل النوع: ذكر, أنثى أو صغار الحیوان. أسماء

من نفس النوع. سجل عدد الحیوانات. (0 .. 100).
100..0

IF CF012_NumDis <> a1

ENDIF
IF CF012_NumDis = a1

 CF011_IntroNum
اآلن أود أن أطرح بعض األسئلة التي تقّیم كیفیة إستعمال الناس لألرقام في حیاتھم الیومیة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: اذا كانت ھناك حاجة، قم بتشجیع المجیب على أن يحاول أن يجیب على كل من أسئلة األرقام.

1. أكمل/ ي

 CF012_NumDis
اذا كان إحتمال االصابة بالمرض ھي 10بالمئة, كم شخص من بین 1000 (ألف) يحتمل أن يصابوا بالمرض؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ال تقرأ اإلجابات.

100 .1
10 .2
90 .3

900 .4
97. إجابة أخرى

 CF013_NumHalfPrice
في فترة التنزيالت، يبیع دكان جمیع البضاعة ا بنصف السعر. قبل الخصم كان ثمن الكنبة 300 شیكل.

ما ھو سعرھا خالل حملة التنزيالت؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ال تقرأ اإلجابات.

1. 150 شیكل
2. 600 شیكل

97. إجابة أخرى

 CF014_NumCar
تاجر سیارات مستعملة يبیع السیارات بـ 6000 شیكل. ھذا المبلغ ھو عبارة عن ثلثي تكلفة سیارة جديدة. كم تكلف



ENDIF

IF (CF108_Serial < 99999998) AND NOT ((CF108_Serial = REFUSAL) OR (CF108_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

IF CF014_NumCar = a1

ENDIF

سیارة جديدة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ال تقرأ اإلجابات.

1. 9000 شیكل
2. 4000 شیكل
3. 8000 شیكل

4. 12000 شیكل
5. 18000 شیكل
97. إجابة أخرى

 CF015_Savings
لنقل أن معك 2000 شیكل في حساب توفیر. الحساب يزيد بنسبة الفائدة وھي 10 بالمئة كل سنة. كم سیكون لديك

في الحساب بعد عامین؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ال تقرأ اإلجابات.

1. 2420 شیكل
2. 2020 شیكل
3. 2040 شیكل
4. 2100 شیكل
5. 2200 شیكل
6. 2400 شیكل
97. إجابة أخرى

 CF108_Serial
اآلن دعنا نحاول بعض العملیات الحسابیة. 100 ناقص 7 تساوي؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: إذا أضاف الُمجیب 7 بدال من الطرح، حاول أن تعید علیه السؤال.

9999999..0

IF (CF109_Serial < 99999998) AND NOT ((CF109_Serial = REFUSAL) OR (CF109_Serial = DONTKNOW))

 CF109_Serial
وناقص 7 من النتیجة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ھذه المسألة الثانیة.

9999999..0

IF (CF110_Serial < 99999998) AND NOT ((CF110_Serial = REFUSAL) OR (CF110_Serial = DONTKNOW))

 CF110_Serial
وناقص 7 من النتیجة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ھذه المسألة الثالثة.

9999999..0

 CF111_Serial
وناقص 7 من النتیجة؟ 



ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

ENDIF
ENDIF

IF (CF111_Serial < 99999998) AND NOT ((CF111_Serial = REFUSAL) OR (CF111_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ھذه المسألة الرابعة.

9999999..0

 CF112_Serial
وناقص 7 من النتیجة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ھذه المسألة الخامسة.

9999999..0

IF MN025_RandomCF102 = 1

ELSE

 CF113_Learn4
قبل دقائق، قرأت لك قائمة من الكلمات وأنت رددت الكلمات التي تذكرتھا. الرجاء أن تقول لي الكلمات التي ما زلت

تتذكرھا اآلن؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل الكلمات على األوراق التي لديك. أعطه دقیقة لیتذكر. سجل الكلمات التي تذكرھا بشكل

صحیح.
1. فندق
2. نھر

3. شجرة
4. جلد

5. ذھب
6. سوق
7. ورق
8. طفل
9. ملك

10. كتاب
96. وال أي منھا

IF MN025_RandomCF102 = 2

 CF114_Learn4
قبل دقائق، قرأت لك قائمة من الكلمات وأنت رددت الكلمات التي تذكرتھا. الرجاء أن تقول لي الكلمات التي ما زلت

تتذكرھا اآلن؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل الكلمات على األوراق التي لديك. أعطه دقیقة لیتذكر. سجل الكلمات التي تذكرھا بشكل

صحیح.
1. سماء
2. محیط

3. علم
4. دوالر
5. إمرأة
6. مكینة
7. بیت

8. أرض
9. كلیة

10. زبدة



ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

96. وال أي منھا

IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

ENDIF

 CF115_Learn4
قبل دقائق، قرأت لك قائمة من الكلمات وأنت رددت الكلمات التي تذكرتھا. الرجاء أن تقول لي الكلمات التي ما زلت

تتذكرھا اآلن؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل الكلمات على األوراق التي لديك. أعطه دقیقة لیتذكر. سجل الكلمات التي تذكرھا

بشكل صحیح.
1. امرأة
2. حجر

3. دم
4. زاویة
5. حذاء

6. مكتوب
7. فتاه
8. بیت

9. وادي
10. ُمحّرك

96. وال أي منھا

 CF116_Learn4
قبل دقائق، قرأت لك قائمة من الكلمات وأنت رددت الكلمات التي تذكرتھا. الرجاء أن تقول لي الكلمات التي ما زلت

تتذكرھا اآلن؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل الكلمات على األوراق التي لديك. أعطه دقیقة لیتذكر. سجل الكلمات التي تذكرھا

بشكل صحیح.
1. میاه

2. كنیسة
3. طبیب
4. قصر

5. نار
6. حدیقة
7. بحر
8. قریة
9. طفل

10. طاولة
96. وال أي منھا

 CF017_Factors

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ھل كانت ھناك أي عوامل التي كان من الممكن أن تؤثر سلبًا على أداء المجیب في ھذه

االمتحانات؟
1. نعم
5. ال



ENDIF
IF (MH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

IF CF017_Factors = a1

ENDIF

 CF217_Impaired

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ما الذي أفسد امتحان الُمجیب/ة؟

STRING

 CF018_IntCheck
فحص من يجري المقابلة: من كان حاضًرا خالل ھذا القسم؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. المجیب وحده فقط
2. شریك/ة الحیاة، زوج/ة المجیب

3. ابن / ابناء
4. آخر/ آخرون

LOOP

 MH001_Intro
تحدثنا سابًقا عن صحتك الجسدية. مقیاس آخر للصحة ھو الصحة النفسیة أو الراحة النفسیة - أي ما ھو شعورك

بخصوص األمور التي تدور من حولك؟
1. أكمل/ ي

 MH002_Depression
خالل الشھر الماضي، ھل كنت حزيًنا أو مكتئًبا؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: إذا طلب/ت المجیب/ة توضیًحا، أجب أن القصد من حزين أو كئیب، ھو الشعور بالحزن أو مزاج متعكر

وغیر مسرور.
1. نعم
5. ال

 MH003_Hopes
ما ھي تمنیاتك بالنسبة للمستقبل؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل/ي فقط إذا ذكر أو لم يذكر امنیات او طموحات.

1. تم ذكر أمنیات معّینة
5. لم تذكر أمنیات معّینة

 MH004_WishDeath
خالل الشھر الماضي,ھل شعرت بأنه من األفضل لك أن تموت؟

1. ذكر مشاعر بالرغبة باالنتحار أو بالموت.
5. ال وجود لمشاعر من ھذا النوع.

 MH005_Guilt
ھل تمیل إلى لوم نفسك أو الشعور بالذنب بالنسبة لشيء ما؟

1. شعور واضح بالذنب أو بإلقاء الّلوم على نفسھ بشكل مبالغ بھ
5. ال توجد مشاعر من ھذا النوع



IF MH005_Guilt = a9

ENDIF

IF MH008_Interest = a9

ENDIF

IF MH011_Appetite = a9

ENDIF

9. ذكر شعور بالذنب أو لوم نفسھ، لكنھ غیر واضح اذا ما كان الحدیث عن إتھام نفسھ بشكل واضح أو مبالًغا بھ.

 MH006_BlameForWhat
اذن، بأي االمور تلقي باللوم على نفسك؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سجل 1 لوجود مشاعر مبالغ بھا من الذنب, والتي تكون غیر مناسبة مقارنة بالظروف المحیطة.

الخطأ سیكون غالبا صغیًرا، ھذا اذا كان ھناك خطأ أصًال. شعور بالذنب مبرر أو مناسب، يسّجل 5.
1. األمثلة المعطاة تشیر إلى وجود لوم للنفس أو شعور بالذنب مبالغ بھ.

5. االمثلة المعطاة ال تشیر بشكل واضح إلى وجود لوم للنفس او شعور بالذنب مبالغ بھ او ان ھذه االمثلة غیر واضحة ان كانت تشیر إلى مشاعر اللوم
والذنب .

 MH007_Sleep
ھل تعاني من مشاكل في النوم مؤخًرا؟

1. توجد مشاكل في النوم أو تغییر في نمط النوم مؤخًرا.
5. ال توجد مشاكل في النوم.

 MH008_Interest
خالل الشھر الماضي، كیف تشعر بالنسبة لمدى رغبتك في األشیاء؟

1. ذكر رغبة أقل من المعتاد.
5. ال یوجد ذكر النخفاض بالرغبة.

9. اجابة غیر محددة أو ال یمكن تسجیلھا.

 MH009_KeepUpInt
إذن، ھل ما زلت مستمر في العمل في األمور التي تھمك؟

1. نعم
5. ال

 MH010_Irritability
ھل أنت غاضب أو متضايق في اآلونة األخیرة؟

1. نعم
5. ال

 MH011_Appetite
ما ھو وضع شھیتك في الشھر األخیر؟

1. انخفاض في الرغبة بتناول الطعام.
5. ال یوجد أي انخفاض في الرغبة بتناول الطعام.

9. ال توجد إجابة محددة أو ال یمكن تسجیل اإلجابة.

 MH012_EatMoreLess
إذن, ھل أنت تأكل أكثر أم أقل من المعتاد؟

1. أقل.
2. أكثر.

3. ال أقل وال أكثر.



 MH013_Fatigue
خالل الشھر الماضي، ھل شعرت بإنخفاض كبیر بمستوى طاقتك للقیام باألمور التي ترغب في القیام بھا؟

1. نعم
5. ال

 MH014_ConcEnter
ما ھو وضع تركیزك؟ مثًال: ھل بإستطاعتك التركیز في برنامج تلفزيون, فیلم أو برنامج في الراديو.

1. ھناك صعوبة في التركیز ببرامج ترفیھیة.
5. لم یتم ذكر أیة صعوبة.

 MH015_ConcRead
ھل تستطیع التركز بما تقرأه؟
1. ھناك صعوبة في التركیز بالقراءة.

5. لم تذكر مثل ھذه الصعوبة.

 MH016_Enjoyment
ما ھي األمور التي إستمتعت بالقیام بھا مؤخًرا؟

1. لم یتم ذكر أي فعالیة تمتع بھا.
5. تم ذكر نوع معین من الفعالیات الممتعة.

 MH017_Tear
ھل بكیت خالل الشھر الماضي؟

1. نعم
5. ال

 MH023_HDA1
اآلن سأقرأ لك بعض الجمل بخصوص كیف يشعر األشخاص أحیاًنا. بعد كل جملة، الرجاء أن تذكر بأي وتیرة شعرت ھكذا

خالل األسبوع األخیر: وال مرة، تقريًبا وال مرة، بعض الوقت، غالبیة الوقت. أفضل إجابة بشكل عام ھي اإلجابة األولى التي
تخطر ببالك، لذلك ال تفّكر أكثر من الالزم بكل جملة. 

شعرت بأن األسوء سوف يحدث. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اقرأ إذا كانت ھنالك حاجة إلى ذلك.

1. وال مرة
2. تقریًبا وال مرة

3. أحیاًنا
4. غالبیة الوقت

 MH024_HDA2
كنت عصبیًّا. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اقرأ إذا كانت ھنالك حاجة إلى ذلك.

1. وال مرة
2. تقریًبا وال مرة

3. أحیاًنا
4. غالبیة الوقت

 MH025_HDA3
شعرت برجفة بیدّي. 

لمن يجري المقابلة:



لمن ُيجري المقابلة: اقرأ إذا كانت ھنالك حاجة إلى ذلك.
1. وال مرة

2. تقریًبا وال مرة
3. أحیاًنا

4. غالبیة الوقت

 MH026_HDA4
شعرت بخوف من الموت. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اقرأ إذا كانت ھنالك حاجة إلى ذلك.

1. وال مرة
2. تقریًبا وال مرة

3. أحیاًنا
4. غالبیة الوقت

 MH027_HDA5
شعرت بالغیاب عن الوعي. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اقرأ إذا كانت ھنالك حاجة إلى ذلك.

1. وال مرة
2. تقریًبا وال مرة

3. أحیاًنا
4. غالبیة الوقت

 MH033_Intro
سأقرأ اآلن بعض الجمل وأود أن أعرف إلى أي مدى تشعر ھكذا الیوم: بفترات قريبة، احیاًنا، نادًرا أو بتاًتا.

1. أكمل/ ي

 MH034_companionship
بأي وتیرة تشعر بعدم وجود رفقة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: كّرر السؤال إذا كانت ھنالك حاجة إلى ذلك.

1. على فترات متقاربة
2. احیاًنا
3. بتاًتا

 MH035_LeftOut
بأي وتیرة تشعر بأنك تركت لوحدك؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: كّرر اذا كانت ھنالك حاجة لذلك

1. على فترات متقاربة
2. احیاًنا
3. بتاًتا

 MH036_Isolated
بأي وتیرة شعرت أن اآلخرين منعزلون عنك؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: كّرر إذا كانت ھنالك حاجة إلى ذلك.

1. على فترات متقاربة
2. احیاًنا



ENDIF
IF (HC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

3. بتاًتا

 MH037_lonely
بأي وتیرة شعرت أنك وحید؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: كّرر إذا كانت ھنالك حاجة إلى ذلك.

1. على فترات متقاربة
2. احیاًنا
3. بتاًتا

 MH032_EndNonProxy

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: نھاية القسم الذي بدون وكیل الُمجیب. من أجاب عن أسئلة ھذا القسم؟

1. الُمجیب
2. ال توجد إجابات في ھذا القسم (مقابلة عن طریق الوكیل)

LOOP

IF HC111_Deductible_YesNo = a1

 HC001_Intro
اآلن لدينا بعض األسئلة بخصوص العالج الطبي الذي تلقیته خالل الـ 12 شھًرا األخیرة. أي زيارات طبیب، رقود في

المستشفى، أو أدوية تلقیتھا. من المھم بالنسبة لنا أن نعرف أيًضا كم دفعت من جیبك الخاص مقابل ھذه العالجات. 
القصد بـ "دفعت من جیبك" ھو دفعات دفعتھا لطبیبك، للمستشفى أو لصیدلي من دون تلقي استرجاع الدفعة من

تأمینات الصحة أو صندوق المرضى. ھذا يشمل أيًضا دفعات مشتركة أو خصم بخصوص خدمات التي يتم دفع مبلغ جزئي
بخصوصھا عن طريق تأمین الصحة أو صندوق المرضى.

1. أكمل/ ي

 HC125_Satisfaction_with_Insurance
لنبدأ مع تأمینك الصحي. بشكل عام، إلى أي مدى أنت راٍض من تغطیة تأمینك الصحي األساسي / صندوق المرضى؟

ھل أنت: 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}
1. راٍض جًدا

2. راٍض إلى حٍد ما
3. غیر راٍض إلى حٍد ما

4. غیر راٍض بتاًتا

 HC111_Deductible_YesNo
ھل ھنالك اشتراك شخصي للتغطیة التي تتلقاھا من التأمین الطبي / صندوق المرضى، أي ھل علیك أن تدفع مقابل

العالج الطبي قبل أن تستطیع تلقي امتیازات من التأمین؟
1. نعم
5. ال

 HC112_Deductible_Amount
كم كان مبلغ االشتراك الشخصي السنوي الذي دفعته في السنة األخیرة؟ 

لمن يجري المقابلة:



ENDIF

IF HC002_STtoMDoctor > 0

ENDIF

IF HC088_OOPDRUGSYesNo = a1

لمن ُيجري المقابلة: إذا كان يدفع الُمجیب اشتراك شخصي مختلف مقابل خدمات مختلفه (مثل رقود في المستشفى،
زيارات عند طبیب األسنان)، يجب جمعھم في مبلغ واحد.

INTEGER

 HC113_SuppHealthInsurance
ھل لديك تأمین صحي آخر، تأمین صحي مكّمل مقابل خدمات ال يغطیھا التأمین الصحي األساسي / صندوق المرضى.
ھذه الخدمات تشمل خدمات رقود في المستشفى، فحوصات، زيارات طبیب، عالجات أسنان، عالجات أخرى أو أدوية.

1. نعم
5. ال

 HC116_LongTermCareInsurance
ھل لديك تأمین تمريضي عبر صندوق المرضى أو تأمین تمريضي خاص؟ 

لمن يجري المقابلة:
 {CodeAll}

إذا لم يكن مفھومًا، فسر: تأمین تمريضي يساعد في تغطیة تكالیف العالج الطبي. التأمین يغطي العالجات في البیت،
التمريض الیومي، مراكز كبار السن، مراكز للنقاھة، ھوسبیس وعالجات إضافیة.

2. تأمین تمریضي بواسطة صندوق المرضى
3. تأمین تمریضي خاص

96. ال یوجد أي منھما

 HC002_STtoMDoctor
اآلن، لدينا بعض األسئلة التي تتعلق بالعالج الطبي الخاص بك أو الخدمة الطبیة التي تتلقاھا. نرجو منك أن تفكر/ي
بالعالج الذي حصلت علیه خالل فترة االثني عشرة شھرًا الماضیة .أو الخدمة الطبیة التي تلقیتھا خالل االثني عشرة
الماضیه, مجمًال, ما ھو عدد المرات التي إلتقیت فیھا بطبیب أو تحدثت مع طبیب بخصوص صحتك؟ الرجاء أن ال تأخذ

بالحسبان مراجعة طبیب األسنان والمكوث في المستشفى ,بل تطرق إلى المكوث في غرفة للطوارئ أو زيارات العیادات
الخارجیة في المستشفى. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: إذا كان العدد أكثر من 98، سجل 98.

98..0

IF HC082_OOPDocsYesNo = a1

ENDIF

 HC082_OOPDocsYesNo
ھل دفعت مبلغ من جیبك مقابل مراجعات عند طبیبك [  زيادة على اشتراكك الشخصي] (خالل الـ 12 أشھر األخیرة)؟

يجب شمل مصروفات بخصوص فحوصات تشخیص مثل تصوير أو فحص مختبر.
1. نعم
5. ال

 HC083_OOPDocsAmount
كم دفعت بالمجمل مقابل زيارات عند طبیبك خالل الـ 12 أشھر األخیرة؟

INTEGER

 HC088_OOPDRUGSYesNo
تحدثنا سابًقا عن األدوية التي من المحتمل أنك تتناولھا. خالل الـ 12 أشھر األخیرة، ھل دفعت من جیبك مقابل أدوية [

 زيادة عن االشتراك الشخصي] ؟ يجب شمل أيًضا أدوية مع وصفة طبیب وأدوية من غیر وصفة طبیب.
1. نعم
5. ال



ENDIF

IF HC010_SNaDentist = a1

ENDIF

IF HC089_OOPDRUGSAmount = DONTKNOW

ENDIF

 HC089_OOPDRUGSAmount
خالل الـ 12 أشھر األخیرة، [  زيادة عن االشتراك الشخصي] كم دفعت بالمجمل مقابل أدوية؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: يجب شمل أيًضا أدوية مع وصفة طبیب وأدوية من غیر وصفة طبیب.

INTEGER

 HC130_OOPDRUGSAmountMonth
ھل تستطیع أن تقول لي كم دفعت تقريًبا مقابل أدويتك في شھر عادي؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: يشمل أدوية بوصفة طبیب وأدوية من غیر وصفة طبیب.

INTEGER

 HC010_SNaDentist
خالل فترة اإلثني عشرة شھًرا الماضیة، ھل قمت بزيارة طبیب أسنان، أو أخصائي األسنان؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: بما في ذلك زيارات روتینیة للمراجعة, يشمل الزيارات المتعلقة باإلستشارة في موضوع األسنان

االصطناعیة أو طب الفم.
1. نعم
5. ال

IF HC092_OOPDentistYesNo = a1

ENDIF

 HC092_OOPDentistYesNo
خالل الـ 12 أشھر األخیرة، ھل دفعت من جیبك الخاص مقابل عالج أسنانك [  زيادة عن االشتراك الشخصي] ؟ يجب أن

تشمل دفعات بخصوص فحوصات تشخیص، عالجات وأسنان اصطناعیة.
1. نعم
5. ال

 HC093_OOPDentistAmount
كم دفعت بالمجمل مقابل عالجات أسنانك [  زيادة عن االشتراك الشخصي] ؟ خالل الـ 12 شھًرا األخیرة؟

INTEGER

 HC114_UnmetNeedCost
ھل احتجت خالل الـ 12 أشھر األخیرة إلى زيارة الطبیب، لكنك لم تفعل ذلك بسبب التكلفة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: كل أنواع األطباء أو ممرضات مؤھالت، غرفة طوارئ أو رقود في المستشفى يشمل زيارة عیادة.

1. نعم
5. ال

 HC115_UnmetNeedWait
ھل مررت بفترة خالل الـ 12 أشھر األخیرة احتجت فیھا إلى مراجعة طبیب لكن لم تفعل ذلك بسبب وقت االنتظار الطويل؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: كل أنواع األطباء أو ممرضات مؤھالت، غرفة طوارئ أو رقود في المستشفى يشمل زيارة عیادة.

1. نعم
5. ال



IF HC012_PTinHos = a1

ENDIF

IF HC064_InOthInstLast12Mon = a1

ENDIF
IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1) OR (HC012_PTinHos = a1)

ENDIF

 HC012_PTinHos
خالل فترة اإلثني عشرة شھًرا الماضیة، ھل مكثت في المستشفى للیلة أو أكثر؟ الرجاء أن تأخذ بالحسبان أيضا المكوث

في أقسام طبیة، جراحیة، نفسیة أو كل قسم مختص آخر.
1. نعم
5. ال

 HC013_TiminHos
كم مرة مكثت في المستشفى للیلة أو أكثر خالل فترة اإلثني عشر شھًرا الماضیة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: قم بعد المرات المنفصلة فقط. سجل 10 لعشر زيارات فما فوق.

10..1

 HC014_TotNightsinPT
ما ھو مجموع اللیالي التي مكثتھا في المستشفیات خالل فترة االثني عشرة شھًرا الماضیة؟

365..1

 HC064_InOthInstLast12Mon
خالل االثني عشرة شھًرا الماضیه ھل مكثت للعالج للیلة او اكثر بأي من مراكز الصحة، غیر مشفى او مؤسسه تمريضیه؟

الرجاء أذكر المؤسسات التي لم تذكر بعد مثل مؤسسات إلعادة التأھیل والنقاھة.
1. نعم
5. ال

 HC066_TotNightStayOthInst
كم لیله بالمجمل، قضیت بمؤسسة لیست مشفى او مؤسسة للمسنین خالل االثني عشرة شھًرا الماضیة؟

365..1

IF HC094_PayedOutOfPocketHospital = a1

ENDIF

 HC094_PayedOutOfPocketHospital
ھل دفعت من جیبك [  مقابل رقود في المستشفى أو بمؤسسة �بیة أخرى] خالل الـ 12 أشھر األخیرة؟

1. نعم
5. ال

 HC095_HowMuchPayedHospital
كم دفعت بالمجمل مقابل المكوث في المستشفى خالل الـ 12 شھًرا األخیرة؟

INTEGER

 HC127_AtHomeCare
تحدثنا عن الصعوبات التي قد تكون لديك عند القیام بفعالیات مختلفة بسبب مشاكل صحیة. 

أنظر إلى بطاقة رقم 40 
خالل الـ 12 أشھر األخیرة، ھل تلقّیت ببیتك الخدمات المھنیة التي تظھر في ھذه البطاقة بسبب مشكلة جسدية،

نفسیة، حسّیة أو ذاكرة، مقابل دفع؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. مساعدة ورعایة شخصیة (مثل، الدخول والخروج من السریر، ارتداء مالبس، اغتسال واستحمام)



IF NOT (a96 IN HC127_AtHomeCare)

ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1

2. مساعدة بأعمال المنزل (مثل تنظیف، كي، طبخ)
3. مساعدة خاصة بتزوید وجبات أخرى جاھزة

4. مساعدة بفعالیات أخرى
96. وال أي واحده منھم

IF HC128_OOP_AtHomeCareYesNo = a1

ENDIF

 HC128_OOP_AtHomeCareYesNo
ھل دفعت من جیبك الخاص خالل الـ 12 أشھر األخیرة مقابل {FL_HC128_2} ؟

1. نعم
5. ال

 HC129_OOP_AtHomeCareAmount
كم دفعت بالمجمل مقابل مساعدة ورعاية شخصیة (مثل، الدخول والخروج من السرير، ارتداء مالبس، اغتسال

واستحمام)، مساعدة بأعمال المنزل (مثل تنظیف، كي، طبخ)، مساعدة خاصة بتزويد وجبات أخرى جاھزة، مساعدة
بفعالیات أخرى (خالل الـ 12 أشھر األخیرة)؟ الرجاء أن ال تشمل مصروفات يتم استرجاعھا من التأمین الصحي.

INTEGER

IF HC029_NursHome = a1

ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1) OR (HC029_NursHome = a3)

 HC029_NursHome
ھل خالل فترة اإلثني عشرة شھًرا الماضیة ھل مكثت في مؤسسة للمسنین ألكثر من لیلة؟ 

لمن يجري المقابلة:
شرح: مؤسسة للمسنین' تعني مؤسسات تقدم الحماية والملجأ للمسنین الذين بحاجة إلى مساعدة في فعالیات
الحیاة الیومیة, في بیئة يمكنھم فیھا الحصول على رعاية طبیة من قبل الممرضین والممرضات، لفترة قصیرة أو طويلة

األمد.
1. نعم, مؤقًتا

3. نعم, بشكل دائم
5. ال

 HC031_WksNursHome
خالل فترة اإلثني عشرة شھًرا الماضیة، ما ھو مجموع األسابیع التي مكثتھا في مؤسسة للمسنین؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل 4 أسابیع لكل شھر كامل, سجل 1 لجزء من أسبوع.

52..1

IF HC096_OOP_NursingHomeYesNo = a1

ENDIF

 HC096_OOP_NursingHomeYesNo
ھل دفعت من جیبك مقابل الرقود في مؤسسة رعاية وتأھیل طبي خالل الـ 12 أشھر األخیرة؟ 

[  لتذكیرك]
1. نعم
5. ال

 HC097_OOP_NursingHomeAmount
كم دفعت بالمجمل مقابل فترة بقاءك في مؤسسة رعاية وتأھیل طبي خالل الـ 12 شھًرا األخیرة؟

INTEGER



ENDIF
IF (MC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

LOOP

IF MN031_michi = 1

 MC001_Intro
في ھذا القسم نود أن نطرح علیك بعض األسئلة حول طفولتك. الرجاء أن ترّكز في فترة حیاتك عندما كنت في عمر الـ 10

سنوات تقريًبا. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اضغط "1" و "إدخال" لالستمرار في المقابلة.

1. أكمل/ ي

 MC002_actyp
أريد أن أسألك عن البیت الذي سكنت فیه عندما كان عمرك 10 سنوات؟ ھل كان ھذا بیت شخصي؟ 

لمن يجري المقابلة:
الكلمة "بیت" تعني شقة أو بیت مستقل الذي عاش فیه الُمجیب. بیت شخصي يعني بیت كان بملكیة الُمجیب أو

بملكیة والديه أو الوصي علیه، أو بیت باإليجار
1. نعم
5. ال

 MC003_csesrms
نحن معنیون أن نعرف المزيد عن مكان السكن الذي سكنت فیه عندما كان عمرك 10 سنوات. كم غرفة استعملت

عائلتك في ھذا المكان الذي سكنت به، يشمل غرف النوم، لكن ال يشمل المطبخ، الحمامات وأروقة البیت؟ 

لمن يجري المقابلة:
ال يشمل مخزن، قبو وما شابه

50..0

 MC004_csespeop
يشملك أنت، كم شخص سكنوا في البیت الذي كان مكان سكنك عندما كان عمرك 10 سنوات؟

50..0

 MC005_csesbook
الرجاء أن تنظر إلى بطاقة رقم 41. تقريًبا، كم كتاب كان في مكان سكنك عندما كان عمرك 10 سنوات؟ ال يشمل

مجالت، جرائد، أو كتبك التعلیمیة.
1. بتاًتا أو عدد قلیل (0-10 كتب)

2. تكفي لتعبئة رف واحد (11-25 كتاب)
3. تكفي لتعبئة مكتبة رفوف صغیرة (26-100 كتاب)
4. تكفي لتعبئة مكتبتین صغیرتین (101-200 كتاب)

5. تكفي لتعبئة مكتبتین صغیرتین أو أكثر (أكثر من 200 كتاب)

 MC006_csesgrmt
اآلن، أطلب منك أن تفكر في فترة المدرسة عندما كان عمرك 10 سنوات. إلى أي مدى كنت جید في موضوع الحساب/

الرياضیات مقارنًة بزمالئك في الصف؟ 
ھل كنت أفضل بكثیر، أفضل، تقريًبا نفس الشيء، أسوء أو أسوء بكثیر من المعّدل؟

1. أفضل بكثیر
2. أفضل

3. تقریًبا نفس الشيء
4. أسوء

5. أسوء بكثیر
9. غیر مالئم: لم یذھب للمدرسة



IF MC006_csesgrmt <> a9

ENDIF

 MC007_csesgrlan
وكیف كان أداءك (تحصیلك) في موضوع اللغة مقارنًة مع زمالئك في الصف؟ ھل كنت أفضل بكثیر، أفضل، تقريًبا نفس

الشيء، أسوء أو أسوء بكثیر من المعّدل؟
1. أفضل بكثیر

2. أفضل
3. تقریًبا نفس الشيء

4. أسوء
5. أسوء بكثیر

 MC008_Health_Intro
اآلن أطلب منك أن تفكر في حیاتك، بفترة طفولتك ونمّوك منذ والدتك وحتى، (يشمل)، عمر 15 سنة. 

لمن يجري المقابلة:
اضغط 1 واستمر

1. أكمل/ ي

 MC009_HRS_ChildhoodSES
فّكر في عائلتك خالل حیاتك، منذ والدتك حتى جیل 15. ھل تقول بأن عائلتك خالل تلك الفترة، كانت قادرة مادًيا، مثل

المعّدل، أو فقیرة؟
1. قادرة مادًیا

2. مثل المعّدل
3. فقیرة

4. الوضع تغّیر من فترة لفترة (فقط إذا أعطى المجیب ھذه اإلجابة بشكل عفوي)

 MC010_chstatus
ھل كنت تقول إن وضعك الصحي خالل فترة طفولتك كان بشكل عام ممتاز، جید جًدا، جید، معقول، سيء؟

1. ممتاز
2. جید جًدا

3. جید
4. معقول
5. سيء

6. الوضع الصحي تغّیر من فترة لفترة (فقط إذا أعطى المجیب ھذه اإلجابة بشكل عفوي)

 MC011_chmiss
ھل تغّیبت عن المدرسةخالل فترة طفولتك لمدة شھر أو أكثر بسبب مرض (يعني، منذ والدتك حتى جیل 15)؟

1. نعم
5. ال

 MC012_chilness1
الرجاء أنظر إلى بطاقة رقم 42 . ھل عانیت من أحد األمراض الظاھرة في البطاقة خالل فترة طفولتك (يعني: منذ والدتك

حتى جیل 15)؟ 

لمن يجري المقابلة:
الرجاء اإلشارة إلى كل اإلجابات المالئمة. أشر "آخر" في السؤال التالي إذا كانت ھنالك حاجة لذلك.

1. مرض معدي (مثل الحصبة، الخصبة األلمانیة، الحماق، النكاف، الخناق، الحمى القرمزیة)
2. شلل األطفال

3. الربو
4. مشاكل تنّفس غیر الربو

5. حساسیة (لیس ربو)
6. إسھال خاد

7. التھاب السحایا



ENDIF
IF MN029_linkage = 1

ENDLOOP
ENDIF

IF a97 IN MC013_chilness2

ENDIF

8. مشاكل مزمنة باألذین
9. صعوبات في الكالم

10. صعوبات بالنظر حتى مع نظارات
11. السل

96. وال أي مرض منھم

 MC013_chilness2
الرجاء أنظر إلى بطاقة رقم 43. ھل عانیت من األمراض أو المشاكل الصحیة الظاھرة في البطاقة خالل فترة طفولتك

(يعني: منذ والدتك حتى جیل 15)؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. صداع شدید أو (صداع نصفي) میجرینا
2. صرع أو نوبات تشنج

3. مشاكل عاطفیة، أعصاب أو مشاكل نفسیة
4. كسور

5. التھاب الزائدة
6. سكري منذ الطفولة أو درجة عالیة من السكر في الدم

7. مشاكل قلب
8. سرطان دم أو الورم اللنفاوي

9. سرطان أو ورم خبیث (ال یشمل سرطان جلد خفیف)
96. وال أي واحدة منھم

97. حاالت صحیة أخرى جدیة (الرجاء التفصیل)

 MC014_chilness3
الرجاء فّصل.

STRING

 MC015_chhvacc
خالل فترة طفولتك، أي منذ میالدك وحتى جیل 15 (يشمل)، ھل تلقّیت تطعیمات معینة؟

1. نعم
5. ال

LOOP

IF (MN001_Country = a2) OR (MN001_Country = a5)

IF (MN001_Country = a2) AND (LI006_consent = a1)

 LI006_consent
المقدمة وطلب الموافقة (كل دولة تمأل مقدمة موافقة وطلب موافقة خاص بھا)

1. موافق
5. غیر موافق

 LI007_SSN
ما ھو رقم الضمان االجتماعي الخاص بك؟ 

لمن يجري المقابلة:
CAPI اطلب رقم الضمان االجتماعي وادخل الرقم المكون من عشرة خانات في جزء

في حال عدم قدم رقم الضمان االجتماعي قم بتعیین مالحظة من خالل الضغط على Ctrl+M. ثم قم بالضغط على



ENDIF
IF (EP IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

Ctrl+K الكمال المقابلة
[STRING[10

IF (((MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a4)) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a19)

ENDIF

IF ((MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a4)) OR (MN001_Country = a7)

ENDIF

 LI004_Intro
سنقوم بتغییر الموضوع اآلن. الباحثون في ھذه الدراسه مھتمون بتاريخ العمل الخاص بالمشاركین. يمكن اإلجابة عن
األسئلة المھمة باستخدام المعلومات التي قام بتجمیعھا (صندوق التعويضات األلماني). نرغب أن نربط بین اجابات

المقابلة والمعلومات في (صندوق التعويضات االلماني). لغرض حماية المعلومات ال يمكن القیام بذلك دون موافقة منك. 
إعطائنا موافقتك على ذلك ھو أمر طوعي بشكل كامل. 

الرجاء أن تخصص عدة دقائق لقراءة االستمارة.. 

لمن يجري المقابلة:
سلم المجیب نموذج الموافقة. خذ استمارة الموافقة االضافیة وسجل فیھا رقم ھوية المجیب

1. أكمل/ ي

 LI001_Number
خذ استمارة الموافقة وسجل علیھا رقم ھوية المجیب {RespondentID} خذ مغلف ورقي مع رمز شريطي. الصقالرمز

الشريطي على االستمارة وسّجله.
[STRING[6

 LI002_Number_Check

لمن يجري المقابلة:
كّرر رقم الرمز
[STRING[12

 LI003_Consent

لمن يجري المقابلة:
ھل وافق الُمجیب على ربط المقابلة مع السجالت؟ 

ساعد المجیب في عند الضرورة. قم بشطب االستمارة في حال لم يوافق المجیب. يرجى إدراج نموذج الموافقة في
المغلف واحضاره إلى صندوق البريد. يبقى النموذج الخالي مع المجیب.

1. نعم، وافق الُمجیب، أكمل االستمارة وأعادھا لي في مغّلف
2. غیر واضح. من الممكن أن یعبئ االستمارة ویرسلھ الحًقا بنفسھ

5. ال، لم یوافق الُمجیب على ربط المقابلة مع السجالت. (قم بشطب االستمارة وارسالھا في جمیع األحوال)

LOOP

IF MN024_NursingHome = a1

 EP001_Intro
اآلن سوف ننتقل إلى الموضوع التالي.

سأطرح علیك بعض األسئلة التي تتعلق بك بخصوص وضع عملك الحالي.
1. أكمل/ ي



IF EP005_CurrentJobSit = a1

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (((MN101_Longitudinal = 1) AND
(EP005_CurrentJobSit = a1)) AND (EP336_RetAfterW2 = a1))

 EP005_CurrentJobSit
الرجاء النظر الى البطاقة رقم 19 

عادًة، أي من ھذة االحتماالت التالیة تصف وضعك التشغیلي الحالي؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة أشر إلى اجابة واحد فقط.

فقط ان كان المجیب محتار استعن بالتالي:
1. متقاعد (تقاعد من عمل شخصي يشمل تقاعد جزئي، تقاعد مبكر, أحیل إلى التقاعد)

2. أجیر/ة أو مستقل/ة (عمل مدفوع يشمل العمل في مصلحة تابعة للعائلة، لكن غیر مدفوع- يشمل عماال في شركة
من دون دفع اآلن)

3. عاطل عن العمل (أقیل من العمل، ال يعمل، يشمل عاطل عن العمل لفترة قصیرة)
4. مريض مزمن أو معاق (يشمل إعاقة جزئیة أو عاجز بشكل جزئي)

5. رب منزل (يشمل العناية بالبیت والعائلة، العناية باالحفاد)

متقاعد - القصد متقاعد من عمله فقط. أشخاص يتلقون مخصصات لكن لیس من تقاعد من مكان العمل يجب عدم
تسجلیھم كمتقاعدين. إذا كانوا غیر مالئمین للبنود 2 - 5، يجب تسجیلھم في البند آخر

1. متقاعد/ة
2. أجیر/ة أو مستقل/ة (بما في ذلك العمل في مصلحة تابعة للعائلة)

3. عاطل/ة عن العمل
4. مریض/ة مرض مزمن أو معاق/ة

5. رب/ة منزل
97. آخر (یعیش من تأجیر ممتلكات أو إدارة ممتلكات، طالب جامعي أو ُمتطّوع)

IF EP329_RetYear > 2008

ENDIF

 EP329_RetYear
في أي سنة تقاعدت؟

2014..1900

 EP328_RetMonth
ھل تتذكر في أي شھر كان ذلك؟

1. كانون ثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین أول
11. تشرین ثاني
12. كانون أول

 EP064_ResForRet
الرجاء أنظر إلى بطاقة رقم 18 

ما ھي األسباب التي دفعتك للتقاعد؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. أصبحت مؤھًال لتلقي مخصصات شیخوخة التابعة للتأمین الوطني، مخصصات إعاقة، إصابة في العمل أو إعاقة بسبب العمل
2. أصبحت مؤھًال لتلقي تقاعد تشغیلي من الُمشّغل، یشمل صندوق ادخار، تأمین مدراء أو صندوق تقاعد



ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

3. أصبحت مؤھًال لتلقي دفعات من تقاعد شخصي (لیس عن طریق مكان العمل)
4. سنحت لي فرصة تقاعد مبكر من العمل (مع امتیازات أو إضافات خاصة)

5. فصلت من عملي
6. بسبب وضعي الصحي المتدھور

7. بسبب الوضع الصحي المتدھور ألحد أفراد عائلتي أو صدیق/ة
8. لكي أتقاعد في نفس الوقت ألذي تقاعد فیھ شریك/ة حیاتي

9. لكي أقضي أكثر وقت مع أفراد عائلتي
10. لكي أتمتع من الحیاة

 EP337_LookingForJob
ھل تبحث عن عمل الیوم؟

1. نعم
5. ال

 EP067_HowUnempl
ھل بإمكانك أن تخبرنا كیف أصبحت عاطًال عن العمل؟ ھل كان ھذا: 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ألنھ تم اغالق مكتبك أو مكان عملك
2. قدمت استقالتك

3. تم طردك
4. باتفاق متبادل بینك وبین مدیر عملك

5. ألنھ تم انجاز العمل المؤقت
6. ألنك انتقلت إلى مدینة اخرى

97. سبب آخر

 EP002_PaidWork
[  نريد أن نعرف عن تجربتك في العمل منذ مقابلتنا األخیرة] ھل قمت بأداء أي عمل مقابل أجرة [  منذ مقابلتنا األخیرة

في/  خالل األربعة أسابیع السابقة] كمستقل أو عامل أجیر, حتى لو كان ھذا العمل لبضع ساعات فقط؟
1. نعم
5. ال

IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD
= 97)) AND (EP002_PaidWork = a5)

ENDIF

 EP006_EverWorked
ھل سبق لك أن اشتغلت بعمل مقابل اجرة مدفوعة؟

1. نعم
5. ال

IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)

 EP125_ContWork
peMonthYear) + ' ') + + ' '))] أود ان اسألك عن كل األعمال التي اشتغلت بھا مقابل أجرة مدفوعة وقمت بھا منذ

STR (piLastInterviewYear)] حتى االن. خالل ھذا الوقت، ھل عملت بشكل دائم؟
1. نعم



ENDIF
IF EP125_ContWork  = a1

ENDIF
IF EP125_ContWork  = a5

5. ال

 EP141_ChangeInJob
الرجاء أنظر الى بطاقة رقم 20 

 [(peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear + ' '))] بالرغم من أنك عملت بشكل دائم منذ
ھل جربت احدى التغییرات التي تظھر في ھذه البطاقة؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. تغییر في نوع العمل ( مثل التحّول من أجیر لمستقل، أو من مستقل إلى أجیر)
2. تغییر اُلمشّغل

3. ترقیة
4. تغییر في موقع العمل

5. تغییر في مدة العقد (من قصیر المدى الى طویل المدى أو العكس)
96. وال أي تغییر مما ذكر اعاله

LOOP

 EP331_Intro
متى عملت؟ الرجاء أن تذكر كل تواريخ بداية ونھاية العمل إذا عملت في أكثر من فترة واحدة.

1. أكمل/ ي

 EP127_PeriodFromMonth
منذ أي شھر وسنة أنت [  تعمل/  عا�ل عن العمل] ؟

1. كانون ثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین أول
11. تشرین ثاني
12. كانون أول

 EP128_PeriodFromYear
من أي شھر وسنة انت [  تعمل/  عا�ل عن العمل]? 

شھر

سنة
1. 2005 أو قبل ذلك

2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10



ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

 EP129_PeriodToMonth
حتى أي @bشھر@b وسنة كنت [  تعمل/  عا�ل عن العمل] ؟

:b@شھرb@

سنة: 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: ان كان الوضع مستمر حتى الیوم أشر 13 (حتى الیوم).

1. كانون الثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین األول
11. تشرین الثاني

12. كانون أول
13. حتى الیوم

 EP130_PeriodToYear
FL_EP130_2^ كنت b@سنةb@ حتى أي شھر و

EP129_PeriodToMonth^ :شھر

 :b@سنة b@

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: حتى سنة:

1. 2005 أو قبل ذلك
2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP133_PeriodOtherEp
ھل كانت ھنالك فترات اخرى منذ [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] كنت بھا [  يعمل

مقابل أجرة/  عا�ل عن العمل] ؟
1. نعم
5. ال



IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

LOOP

 EP127_PeriodFromMonth
منذ أي شھر وسنة أنت [  تعمل/  عا�ل عن العمل] ؟

1. كانون ثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین أول
11. تشرین ثاني
12. كانون أول

 EP128_PeriodFromYear
من أي شھر وسنة انت [  تعمل/  عا�ل عن العمل]? 

شھر

سنة
1. 2005 أو قبل ذلك

2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP129_PeriodToMonth
حتى أي @bشھر@b وسنة كنت [  تعمل/  عا�ل عن العمل] ؟

:b@شھرb@

سنة: 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: ان كان الوضع مستمر حتى الیوم أشر 13 (حتى الیوم).

1. كانون الثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین األول
11. تشرین الثاني

12. كانون أول
13. حتى الیوم



ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP006_EverWorked = a1)) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) OR
((((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) AND (EP002_PaidWork = a1)) AND
(EP335_Today = a5))

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

 EP130_PeriodToYear
FL_EP130_2^ كنت b@سنةb@ حتى أي شھر و

EP129_PeriodToMonth^ :شھر

 :b@سنة b@

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: حتى سنة:

1. 2005 أو قبل ذلك
2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP133_PeriodOtherEp
ھل كانت ھنالك فترات اخرى منذ [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] كنت بھا [  يعمل

مقابل أجرة/  عا�ل عن العمل] ؟
1. نعم
5. ال

 EP069_ResStopWork
أشرت انك حالًیا رب منزل، لكنك عملت مقابل أجره في الماضي. لماذا توقفت عن العمل؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: اقرأ اإلجابات.

1. بسبب مشاكل صحیة
2. كان العمل متعب جًدا

3. كان ُمكلف جًدا إستئجار شخص یعتني بالمنزل أو العائلة
4. ألنك أردت أن تعتني باألطفال أو األحفاد

5. ألنك ُفصلت من العمل، أو ألنھ تم إغالق مكان عملك
6. ألن دخل العائلة كان كافًیا

97. غیر ذلك

IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork  = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND
(EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75)



ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)

 EP325_UnEmpl
اآلن بودي ان اعرف عن األوقات التي لم تعمل بھا مقابل أجرة، منذ مقابلتنا االخیرة وحتى االن. 

 [(peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear + ' '))] ھل كانت ھنالك فتره منذ
كنت فیھا عاطل عن العمل و@Bبحثت عن عمل@B؟

1. نعم
5. ال

 EP332_Intro
االن بودي ان اعرف عن المرات منذ مقابلتنا االخیرة حتى االن, التي كنت فیھا عاطل عن العمل وتبحت عن عمل.

1. أكمل/ ي

LOOP

 EP333_Intro
متى كنت عاطًال عن العمل وتبحث عن عمل؟ الرجاء أن تذكر كل تواريخ بداية ونھاية العمل، اذا كنت عاطل عن العمل

اكثر من مرة.
1. أكمل/ ي

 EP127_PeriodFromMonth
منذ أي شھر وسنة أنت [  تعمل/  عا�ل عن العمل] ؟

1. كانون ثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین أول
11. تشرین ثاني
12. كانون أول

 EP128_PeriodFromYear
من أي شھر وسنة انت [  تعمل/  عا�ل عن العمل]? 

شھر

سنة
1. 2005 أو قبل ذلك

2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP129_PeriodToMonth
حتى أي @bشھر@b وسنة كنت [  تعمل/  عا�ل عن العمل] ؟



ENDLOOP
LOOP cnt:= 22 TO 40

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

:b@شھرb@

سنة: 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: ان كان الوضع مستمر حتى الیوم أشر 13 (حتى الیوم).

1. كانون الثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین األول
11. تشرین الثاني

12. كانون أول
13. حتى الیوم

 EP130_PeriodToYear
FL_EP130_2^ كنت b@سنةb@ حتى أي شھر و

EP129_PeriodToMonth^ :شھر

 :b@سنة b@

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: حتى سنة:

1. 2005 أو قبل ذلك
2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP133_PeriodOtherEp
ھل كانت ھنالك فترات اخرى منذ [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] كنت بھا [  يعمل

مقابل أجرة/  عا�ل عن العمل] ؟
1. نعم
5. ال

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

LOOP



IF EP129_PeriodToMonth <> a13

 EP127_PeriodFromMonth
منذ أي شھر وسنة أنت [  تعمل/  عا�ل عن العمل] ؟

1. كانون ثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین أول
11. تشرین ثاني
12. كانون أول

 EP128_PeriodFromYear
من أي شھر وسنة انت [  تعمل/  عا�ل عن العمل]? 

شھر

سنة
1. 2005 أو قبل ذلك

2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP129_PeriodToMonth
حتى أي @bشھر@b وسنة كنت [  تعمل/  عا�ل عن العمل] ؟

:b@شھرb@

سنة: 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: ان كان الوضع مستمر حتى الیوم أشر 13 (حتى الیوم).

1. كانون الثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین األول
11. تشرین الثاني

12. كانون أول
13. حتى الیوم



ENDIF

LOOP cnt2:= 1 TO 7

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

 EP130_PeriodToYear
FL_EP130_2^ كنت b@سنةb@ حتى أي شھر و

EP129_PeriodToMonth^ :شھر

 :b@سنة b@

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: حتى سنة:

1. 2005 أو قبل ذلك
2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP133_PeriodOtherEp
ھل كانت ھنالك فترات اخرى منذ [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] كنت بھا [  يعمل

مقابل أجرة/  عا�ل عن العمل] ؟
1. نعم
5. ال

 EP110_RecPubBen
بودي ان أعرف كم مرة منذ مقابلتنا األخیرة حتى اآلن تلقیت مخصصات عامة، مثل مخصصات تقاعد مبكر أو مخصصات

بطالة. 
الرجاء أنظر الى بطاقة رقم 21 

منذ {FL_EP110_2} ھل تلقیت أي من المخصصات الظاھرة في ھذه البطاقة؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. مخصصات شیخوخة أو مخصصات الباقون من التامین الوطني
2. تقاعد مبكر من دون فوائد, إعانات, أو مخصصات عامة

3. مخصصات بطالة
4. مخصصات إصابة من التامین الوطني

5. مخصصات عجز عام أو إصابة عمل من التامین الوطني
6. تأمین دخل

7. مخصصات تمریض من التأمین الوطني
96. وال أي واحدة منھم

IF cnt2 IN EP110_RecPubBen

LOOP

 EP334_Intro
متى تلقیت [  مخصصات شیخوخة/  مخصصات تقاعد مبكر/  مخصصات ب�الة/  مخصصات تأمین المرض/

 مخصصات تأمین العجز/  مساعدة اجتماعیة/  مخصصات تمريض من التأمین الو�ني] ؟ الرجاء أن تذكر كل تواريخ



LOOP

البداية والنھاية ان تلقیت [  مخصصات شیخوخة/  مخصصات تقاعد مبكر/  مخصصات ب�الة/  مخصصات تأمین
المرض/  مخصصات تأمین العجز/  مساعدة اجتماعیة/  مخصصات تمريض من التأمین الو�ني] أكثر من مرة واحدة.

1. أكمل/ ي

 EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
منذ أي شھر وأي سنة بدأت تتلقى [  مخصصات شیخوخة/  مخصصات تقاعد مبكر/  مخصصات ب�الة/

 مخصصات تأمین المرض/  مخصصات تأمین العجز/  مساعدة اجتماعیة]
1. كانون ثاني

2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین أول
11. تشرین ثاني
12. كانون أول

 EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
منذ أي شھر وسنة بدأت تتلقى [  مخصصات شیخوخة/  مخصصات تقاعد مبكر/  مخصصات ب�الة/  مخصصات

تأمین المرض/  مخصصات تأمین العجز/  مساعدة اجتماعیة]?

شھر:

:b@سنة b@
1. 2005 أو قبل ذلك

2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
حتى أي شھر وسنة تلقیت [  مخصصات شیخوخة/  مخصصات تقاعد مبكر/  مخصصات ب�الة/  مخصصات تأمین

المرض/  مخصصات تأمین العجز/  مساعدة اجتماعیة] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: اذا ال زالت مستمرة أشر 13 "حتى الیوم".

1. كانون الثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین األول
11. تشرین الثاني



ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13

ENDIF

12. كانون أول
13. حتى الیوم

 EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
حتى أي شھر وسنة تلقیت [  مخصصات شیخوخة/  مخصصات تقاعد مبكر/  مخصصات ب�الة/  مخصصات

?[public-longterm care insureance/تأمین المرض/  مخصصات تأمین العجز/  مساعدة اجتماعیة
شھر:

سنة:
1. 2005 أو قبل ذلك

2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP116_ReceivePaymentOtherEp
ھل كانت ھنالك فترة أخرى منذ [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] تلقیت خاللھا [
 مخصصات شیخوخة/  مخصصات تقاعد مبكر/  مخصصات ب�الة/  مخصصات تأمین المرض/  مخصصات تأمین

العجز/  مساعدة اجتماعیة] ؟
1. نعم
5. ال

IF EPPayments[cnt - 1].EP116_ReceivePaymentOtherEp = a1

LOOP

 EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
منذ أي شھر وأي سنة بدأت تتلقى [  مخصصات شیخوخة/  مخصصات تقاعد مبكر/  مخصصات ب�الة/

 مخصصات تأمین المرض/  مخصصات تأمین العجز/  مساعدة اجتماعیة]
1. كانون ثاني

2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین أول
11. تشرین ثاني
12. كانون أول

 EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
منذ أي شھر وسنة بدأت تتلقى [  مخصصات شیخوخة/  مخصصات تقاعد مبكر/  مخصصات ب�الة/  مخصصات

تأمین المرض/  مخصصات تأمین العجز/  مساعدة اجتماعیة]?



IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13

شھر:

:b@سنة b@
1. 2005 أو قبل ذلك

2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
حتى أي شھر وسنة تلقیت [  مخصصات شیخوخة/  مخصصات تقاعد مبكر/  مخصصات ب�الة/  مخصصات

تأمین المرض/  مخصصات تأمین العجز/  مساعدة اجتماعیة] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: اذا ال زالت مستمرة أشر 13 "حتى الیوم".

1. كانون الثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین األول
11. تشرین الثاني

12. كانون أول
13. حتى الیوم

 EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
حتى أي شھر وسنة تلقیت [  مخصصات شیخوخة/  مخصصات تقاعد مبكر/  مخصصات ب�الة/  مخصصات

?[public-longterm care insureance/تأمین المرض/  مخصصات تأمین العجز/  مساعدة اجتماعیة
شھر:

سنة:
1. 2005 أو قبل ذلك

2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP116_ReceivePaymentOtherEp
ھل كانت ھنالك فترة أخرى منذ [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] تلقیت خاللھا [
 مخصصات شیخوخة/  مخصصات تقاعد مبكر/  مخصصات ب�الة/  مخصصات تأمین المرض/  مخصصات تأمین

العجز/  مساعدة اجتماعیة] ؟
1. نعم



ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

ENDLOOP

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1

ENDIF

ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

5. ال

 EP326_ReceivedSeverancePayment
منذ مقابلتنا االخیرة التي أجريناھا في [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] ھل تلقیت تعويض

فصل من العمل؟
1. نعم
5. ال

 EP123_ReceiveSeveranceYear
في أي شھر وأية سنة تلقیت تعويض فصل؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: ان تم فصله أكثر من مرة, أشر الى اخر مرة

1. 2005 أو قبل ذلك
2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork  = a5)

 EP008_Intro1
األسئلة التالیة تتعلق بعملك الرئیسي الحالي. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: بما في ذلك األعمال الموسمیة. العمل الرئیسي ھو العمل الذي يعمل به المجیب/ة معظم

الساعات. اذا كان عدد الساعات متساوًيا في أكثر من عمل يقوم به، عندھا اختر العمل الذي يربح منه المجیب مردوًدا
أكبر.

1. أكمل/ ي

 EP009_EmployeeOrSelf
في ھذا العمل، ھل أنت أجیر, موظف في القطاع العام، أو مستقل؟

1. أجیر.
2. موظف في القطاع العام.

3. مستقل.

 EP010_CurJobYear
في أي سنة بدأت ھذا العمل؟



IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3

ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)

ENDIF

2014..1900

 EP016_NTofJob
الرجاء أنظر الى بطاقة رقم 16. ماذا يصف ھذه الوظیفة بافضل صورة؟

1. عضو ھیئة تشریع, موظف بدرجة عالیة أو مدیر
2. عامل مھني

3. تقني أو عامل یعطي خدمات دعم مھني
4. موظف

5. موظف خدمات, بائع أو عامل في محال تجاریة
6. عامل مھني في مجال الزراعة أو صید السمك

7. عامل حرف أو عامل مھن تابعة
8. عامل إنتاج أو عامل تشغیل أو تركیب ماكینات

9. عامل مھني أخر (عمل أساسي)
10. قوات األمن

 EP018_WhichIndustry
رجاء أنظر الى بطاقة رقم 17. بأي مجال تعمل, قطاع الصناعة أو الخدمات؟

1. الزراعة, الصید, التحریش,السمك
2. التعدین المحاجر

3. التصنیع
4. الكھرباء والغاز وإمدادات المیاه

5. البناء
6. تجارة الجملة والمفّرق؛ تصلیح السیارات ، والدراجات الناریة والسلع لالستخدامات الشخصیة والمنزلیة

7. الفنادق والمطاعم
8. النقل, التخزین, االتصاالت

9. الوساطة المالیة
10. العقارات, التأجیر, األنشطة التجاریة

11. اإلدارة العامة ونشاطات األمن؛ التأمین الوطني اإللزامي
12. التعلیم

13. الصحة والعمل االجتماعي
14. خدمات جماھیریة، اجتماعیة وشخصیة وغیر ذلك

 EP024_NrOfEmployees
ما ھو عدد العمال، إن كان أصًال، لديك في ھذا العمل؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: عدا عن الُمجیب.

0. ال أحد.
1. 1حتى 5.

2. 6حتى 15.
3. 16 حتى 24.

4. 25 حتى 199.
5. 200 حتى 499.

6. 500 أو أكثر

 EP011_TermJob
ضمن ھذه الوظیفة، ھل لديك عقد لفترة قصیرة أو دائمة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: القصد من فترة قصیرة ھو فترة عمل أقل من 3 سنوات.

1. فترة قصیرة.
2. دائم.



ENDIF
IF ((((a1 IN EP141_ChangeInJob) OR (a2 IN EP141_ChangeInJob)) OR (a3 IN EP141_ChangeInJob)) OR (a4
IN EP141_ChangeInJob)) OR (a5 IN EP141_ChangeInJob)

ENDIF

IF EP301_DaysFromWork = a1

ENDIF

 EP013_TotWorkedHours
[  بغض النظر عن ساعات العمل األساسیة] [  كم/  كم] ساعة في األسبوع تعمل بشكل عام في ھذا العمل، ال

يشمل إستراحات الطعام؟
168.0..0.0

 EP014_NumberMPerYear
كم شھًرا في السنة تقضي عادًة في ھذا العمل (بما في ذلك العطل المدفوعة)؟

12..1

 EP301_DaysFromWork
خالل الـ 12 أشھر األخیرة، ھل تغیبت عن عملك بسبب وضعك الصحي؟

1. نعم
5. ال

 EP302_HowManyDays
تقريًبا، كم يوم تغیبت؟

365..1

 EP025_Intro
الرجاء النظر الى البطاقة رقم 22. سأقرأ اآلن بعض الجمل التي من الممكن أن يستعملھا الناس في وصفھم لعملھم.

نود أن نعرف إذا كنت تشعر كذلك تجاه عملك الحالي.
الرجاء أن تخبرني إذا كنت بالتأكید توافق, توافق, تعارض أو بالتأكید تعارض كل من الجمل التالیة.

1. أكمل/ ي

 EP026_SatJob
بالمجمل أنا راٍض عن عملي. ھل تقول بأنك بالتأكید موافق, موافق، معارض، أو بالتأكید معارض؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اعرض البطاقة رقم 22.

1. أوافق بشدة
2. أوافق

3. أعارض
4. أعارض بشدة

 EP027_JobPhDem
عملي يتطلب مجھود جسدي. ھل كنت تقول بأنك بالتأكید توافق، توافق، تعارض، بالتأكید تعارض؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اعرض بطاقة رقم 22.

1. أوافق بشدة
2. أوافق

3. أعارض
4. أعارض بشدة

 EP028_TimePress
أنا أواجه الضغط دائًما بسبب متطلبات العمل الكثیرة. ھل تقول بأنك بالتأكید توافق، توافق، تعارض، بالتأكید تعارض؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اعرض بطاقة رقم 22.



1. أوافق بشدة
2. أوافق

3. أعارض
4. أعارض بشدة

 EP029_LitFreeWork
لدي حرية محدودة جًدا بإتخاذ القرارات بالنسبة لكیفیة القیام بعملي. ھل تقول بأنك بالتأكید توافق، توافق، تعارض،

بالتأكید تعارض؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اعرض بطاقة رقم 22.

1. أوافق بشدة
2. أوافق

3. أعارض
4. أعارض بشدة

 EP030_NewSkill
لدي فرصة لتطوير مھارات جديدة. ھل تقول بأنك بالتأكید توافق، توافق، تعارض، بالتأكید تعارض ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اعرض بطاقة رقم 22.

1. أوافق بشدة
2. أوافق

3. أعارض
4. أعارض بشدة

 EP031_SuppDiffSit
أحصل على الدعم الكافي في الحاالت الصعبة. ھل تقول بأنك بالتأكید توافق، توافق، تعارض، بالتأكید تعارض؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اعرض بطاقة رقم 22.

1. أوافق بشدة
2. أوافق

3. أعارض
4. أعارض بشدة

 EP032_RecognWork
أحصل على التقدير الذي استحقه لعملي. ھل تقول بأنك بالتأكید توافق، توافق، تعارض، بالتأكید تعارض؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اعرض بطاقة رقم 22.

1. أوافق بشدة
2. أوافق

3. أعارض
4. أعارض بشدة

 EP033_SalAdequate
بالنظر الى إنجازاتي وجھودي فإن، [  معاشي/  ما أربحه] كافي. ھل تقول بأنك بالتأكید توافق، توافق، تعارض، بالتأكید

تعارض؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اعرض بطاقة رقم 22. في حالة وجود شك إشرح: نقصد بأن األجر مالئم للعمل الذي يتم القیام به.

1. أوافق بشدة
2. أوافق

3. أعارض
4. أعارض بشدة



ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

 EP034_JobPromPoor
[  امكانیة الترقیة/  امكانیات التقدم في العمل] في العمل ضعیفة. ھل تقول بانك بالتاكید توافق، توافق، تعارض،

بالتأكید تعارض؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اعرض بطاقة رقم 22.

1. أوافق بشدة
2. أوافق

3. أعارض
4. أعارض بشدة

 EP035_JobSecPoor
السالمة واالمن في عملي غیر كافیة. ھل تقول بانك بالتأكید توافق، توافق، تعارض، بالتأكید تعارض؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اعرض بطاقة رقم 22.

1. أوافق بشدة
2. أوافق

3. أعارض
4. أعارض بشدة

IF EP005_CurrentJobSit = a2

IF EP007_MoreThanOneJob = a1

 EP036_LookForRetirement
فّكر بعملك الحالي، ھل تود أن تتقاعد مبكًرا أكثر ما يمكن من ھذا العمل؟

1. نعم
5. ال

 EP037_AfraidHRet
ھل تخشى بأن يعیق وضعك الصحي قدرتك على االستمرار في العمل في ھذه الوظیفة قبل أن يحین وقت التقاعد

العادي؟
1. نعم
5. ال

 EP007_MoreThanOneJob
حتى اآلن تحدثنا عن عملك الرئیسي. حالًیا, ھل يوجد لديك عمل اخر باالضافة لعملك الرئیسي؟

1. نعم
5. ال

 EP321_TotWorkedHrsSecJob
[  بناًء على اتفاقیة ساعات العمل األساسیة] [  كم/  كم] ساعة في االسبوع تعمل عادة، ال يشمل استراحات االكل

[  لكن تشمل كل الوقت المدفوع أو غیر المدفوع].
168.0..0.0

 EP322_NumMPerYearSecJob
كم شھر في السنة تعمل عادة في ھذا العمل (يشمل العطل المدفوعة)؟



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR
(EP005_CurrentJobSit = a3))

ENDIF
ENDIF

12..1

 EP048_IntroPastJob
اآلن سنتحدث عن آخر وظیفة عملت بھا [  قبل التقاعد/  قبل الب�الة] ؟

1. أكمل/ ي

 EP050_YrLastJobEnd
بأي سنة أنتھى آخر عمل أو وظیفة لك؟

2014..1900

 EP049_YrsInLastJob
كم سنة عملت في آخر وظیفة؟

99..0

 EP051_EmployeeORSelf
في ھذا العمل، ھل عملت كمستقل ام كأجیر؟

1. أجیر.
2. موظف في القطاع العام.

3. مستقل.

 EP052_NTofJob
الرجاء أنظر الى بطاقة رقم 16. ما ھو الوصف الدقیق لعملك؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أشر إلى اإلجابات من 1 إلى 10.

1. عضو ھیئة تشریع، موظف بدرجة عالیة أو مدیر
2. عامل مھني

3. تقني أو عامل یعطي خدمات دعم مھني
4. موظف

5. موظف خدمات، بائع أو عامل في محال تجاریة
6. عامل مھني في مجال الزراعة أو العین

7. عامل حرف أو مھن تابعة
8. عامل إنتاج أو عامل تشغیل أو تركیب مكنات صناعة

9. عامل مھني أخر (عمل أساسي)
10. قوات األمن

 EP054_WhichIndustry
الرجاء انظر الى بطاقة رقم 17. أي نوع من المصالح التجارية، الصناعیة أو الخدماتیة تعمل بھا؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أشر إلى اإلجابات من 1 إلى 14.

1. الزراعة، الصید، التحریش، صید السمك
2. التعدین واستغالل المحاجر

3. التصنیع
4. الكھرباء والغاز وإمدادات المیاه

5. البناء
6. تجارة الجملة والمفّرق؛ تصلیح السیارات، والدراجات الناریة والسلع الشخصیة والمنزلیة

7. الفنادق والمطاعم
8. النقل, التخزین، االتصاالت

9. الوساطة المالیة
10. العقارات، التأجیر، األنشطة التجاریة

11. اإلدارة العامة ونشاطات األمن، التأمین الوطني اإللزامي
12. التعلیم



ENDIF

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1

ENDIF

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1

ENDIF

ENDIF

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3

ENDIF

13. الصحة والعمل االجتماعي
14. خدمات جماھیریة، اجتماعیة وشخصیة او غیر ذلك

 EP061_NrOfEmployees
كم كان عدد العمال، إذا كان أصًال، عندك في العمل؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اقرأ االجابات.

0. ال أحد
1. 1 حتى 5

2. 6 حتى 15
3. 16 حتى 24

4. 25 حتى 199
5. 200 حتى 499

6. 500 فما فوق

 EP203_IntroEarnings
[(STR (Year - 1] اآلن نود أن نعرف أكثر عن توفیراتك ومدخوالتك خالل السنة الماضیة, ھل كان ھذا عام

1. أكمل/ ي

 EP204_AnyEarnEmpl
ھل كان لديك أي دخل، راتب أو أي توفیرات اخرى من عمل غیر مستقل خالل [STR (Year - 1)] ؟

1. نعم
5. ال

 EP205_EarningsEmplAT
بعد الضرائب والتبرعات, كم كان دخلك الشھري تقريًبا من العمل خالل عام [STR (Year - 1)] ؟

الرجاء أن تشمل كل دفعة إضافیة، مثل زيادات، معاش شھر 13، أعیاد، دفعات إجازة الصیف وما شابه. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سّجل المبلغ بالشیكل.

[REAL[10

 EP206_AnyIncSelfEmpl
ھل كان لديك أي دخل من عمل مستقل خاص بك أو من مصلحة تابعة للعائلة في عام [STR (Year - 1)] ؟

1. نعم
5. ال

 EP207_EarningsSelfAT
بعد الضرائب والتبرعات, وبعد دفع مقابل المواد الخام, المعدات أو البضائع التي استعملتھا في العمل, كم كان تقريًبا

دخلك السنوي من العمل الشخصي لعام [STR (Year - 1)] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
.[[FLDefault[9] لمن يجري المقابلة: المبلغ

INTEGER



LOOP cnt:= 1 TO 10

 EP303_Intro
اآلن نود ان نطرح علیك بعض االسئلة المتعلقة بالمدخوالت العامة من مختلف المخصصات والفوائد. حتى لو سألناك عن

بعض المعلومات قبل ذلك، من المھم أن يكون لدينا كل التفاصیل
في البداية أود أن أسألك عن المبالغ، وبعدھا سأسألك عن توقیت ھذه المدفوعات، وأخیًرا ما ھو طول الفترة الزمنیة التي

حصلت علیھا.
1. أكمل/ ي

 EP071_IncomeSources
الرجاء أنظر الى بطاقة رقم 23 

ھل تلقیت دخال من اي مصدر خالل عام [STR (Year - 1)] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. مخصصات شیخوخة من التامین الوطني
2. مخصصات تكملة دخل أو مخصصات الباقون من التامین الوطني

3. راتب تقاعد مبكر
4. مخصصات عجز من التامین الوطني

5. مخصصات إصابة أو مخصصات عجزإصابة عمل من التامین الوطني
6. مخصصات بطالة

7. مخصصات الباقون من التامین الوطني بسبب وفاة شریك/ة الحیاة
9. مخصصات من وزارة األمن أو وزارة حكومیة آخر

10. مخصصات دعم من التامین الوطني
96. ال شيء مما ذكر أعاله

IF cnt IN EP071_IncomeSources

LOOP

IF EP074_PeriodBenefit = a97

 EP078_AvPaymPens
بعد خصم الضرائب، كم كان معاشك الشھري تقريًبا من [  مخصصات شیخوخة من التأمین الو�ني./  مخصصات إعاقة

من التأمین الو�ني./  مخصصات تقاعد مبكر./  مخصصات إصابة أو إعاقة، مصاب بحادث عمل من التأمین الو�ني./
 مخصصات الورثة التي تتقاضاھا بسبب بسبب وفاة الزوج/ ة من التأمین الو�ني/  مخصصات الب�الة./  مخصصات

تمريض من التأمین الو�ني./  مخصصات تقاعد من عملك الثاني/  مخصصات من وزارة الدفاع أو أي وزارة أخرى/
 مخصصات تمريض/  مخصصات للنفقة من مشغل الزوج/ة أو الشريك/ة./  .مخصصات تقاعد من عملك آخر مشغل

عملت عنده./  مخصصات تقاعد من وظیفة ثالثة./  مخصصات تقاعد مبكر من آخر مشغل عملت عنده./  مخصصات
إعاقة أوفقدان القدرة على العمل التي تتقاضاھا من مكان عملك/  مخصصات الورثة (من الزوج / الروجة] في عام

[STR (Year - 1)] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: المبلغ FLDefault[9]]] المقصود الدفعات العادية، استبعاد أي إضافات، مثل العالوات، المعاش ال

13 الخ.
[REAL[10

 EP074_PeriodBenefit
ما ھي الفترة التي كانت تغطیھا ھذه الدفعات؟

1. اسبوع واحد
2. اسبوعان

3. شھر/أربع أسابیع
4. ثالثة أشھر/13 أسبوع
5. ستة أشھر/26 أسبوع

6. سنة كاملة/12 أشھر/52 أسبوع
97. غیر ذلك (فّصل)



ENDLOOP

ENDIF

IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))

ENDIF

IF EP081_LumpSumPenState = a1

ENDIF

 EP075_OthPeriodBenefits

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: فّصل فترة أخرى.

STRING

 EP208_MonthsRecIncSource
ما مجموع األشھر التي تلقیت فیھا 

[  مھصصات شیخوخة من التأمین الو�ني./  مھصصات إعاقة من التأمین الو�ني./  راتب التقعاد المبكر/  مخصصات
الب�الة العامة./  مخصصات بسبب إصابة أو إعاقة إو إصابة عمل تدفع من التإمبن الو�ني/  نحصصات الورثة التي
تتقاضاھا من التآمین الو�ني بسبب وفتة الزوج أو الزوجة/  مخصصات تمريض من التأمین الو�ني/  مخصصات من

وزارة الدفاع أو ورازة أخرى/  مخصصات تقاعد من مكان عملك الثاني/  مخصصات تقاعد من مكان عملك األخیر/
 مخصصات التقاعد من مكان عملك/  مخصصات نقاعد من مكان عملك الثالث/  مخصصات تقاعد الورثة/  مخصصات

التقاعد أو القدرة المحدودة] خالل عام [STR (Year - 1)] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: لیس عدد المدفوعات ، ولكن الفترة الزمنیة. مثال : معاش خالل العام كله الجواب ھو 12. في

حالة ان المجیب بدا في شھر تشرين الثاني/ نوفمبر الجواب ھو (2)
12..1

 EP213_YearRecIncSource
في أي سنة تلقیت ألول مرة ھذا [  مخصصات شیخوخة عامة./  تقاعد عام مبكر أو راتب ما قبل التقاعد./  تأمین

إعاقة عامة مرض/عجز/ عدم القدرة/  مخصصات الب�الة العامة./  مخصصات النفقة من قبل الزوج/الشريك./
 مخصصات الضمان االجتماعي./  مرتب تقاعدي عسكري./  راتب مھني خاص للتقاعد./  راتب مھني للتقاعد

المبكر./  راتب مھني خاص النعدام القدرة أو لعجز معین./  راتب مھني خاص للنفقة من مشغل الزوج/ة أو الشريك/
ة.] ؟

2013..1900

 EP081_LumpSumPenState
ھل تلقیت أي دفعة أخرى أو اضافیة (مبلغ آخر) من خالل [  مخصصات شیخوخة عامة./  تقاعد عام مبكر أو راتب ما
قبل التقاعد./  تأمین إعاقة عامة مرض/عجز/ عدم القدرة/  مخصصات الب�الة العامة./  مخصصات النفقة من قبل

الزوج/الشريك./  مخصصات الضمان االجتماعي./  مرتب تقاعدي عسكري./  راتب مھني خاص للتقاعد./  راتب مھني
للتقاعد المبكر./  راتب مھني خاص النعدام القدرة أو لعجز معین./  راتب مھني خاص للنفقة من مشغل الزوج/ة أو

الشريك/ة.] عام [STR (Year - 1)] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل االضافات والعالوات مثل المعاش ال 13.

1. نعم
5. ال

 EP082_TotAmountLS
بعد الضرائب, بالتقريب كم تلقیت كمبلغ كلي يشمل الدفعات االضافیة, في السنة الماضیة من [  مخصصات

شیخوخة عامة./  تقاعد عام مبكر أو راتب ما قبل التقاعد./  تأمین إعاقة عامة مرض/عجز/ عدم القدرة/  مخصصات
الب�الة العامة./  مخصصات النفقة من قبل الزوج/الشريك./  مخصصات الضمان االجتماعي./  مرتب تقاعدي

عسكري./  راتب مھني خاص للتقاعد./  راتب مھني للتقاعد المبكر./  راتب مھني خاص النعدام القدرة أو لعجز
معین./  راتب مھني خاص للنفقة من مشغل الزوج/ة أو الشريك/ة.] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
المبلغ بالشیكل 

يشمل العالوات والدفعات األخرى.
[REAL[10



ENDLOOP

LOOP cnt:= 11 TO 16

ENDIF

 EP324_OccPensInc
باإلضافة إلى مخصصات التقاعد العام، مخصصات التقاعد من الممكن أن تكون عن طريق الُمشّغل. الرجاء النظر الى بطاقة

24 . ھل تلقیت اي مدخول من ھذه المصادر في العام [STR (Year - 1)] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. مخصصات تقاعد مھني من الُمشّغل األخیر
2. مخصصات تقاعد مھني من عملك الثاني
3. مخصصات تقاعد مھني من عملك الثالث

4. مخصصات تقاعد مھني ُمبّكر
5. مخصصات عجز أو إعاقة من العمل

6. مخصصات تقاعد للزوج/ة من مكان عملھ/ھا
96. ال شيء مما ذكر آعاله

IF (cnt - 10) IN EP324_OccPensInc

LOOP

IF EP074_PeriodBenefit = a97

ENDIF

 EP078_AvPaymPens
بعد خصم الضرائب، كم كان معاشك الشھري تقريًبا من [  مخصصات شیخوخة من التأمین الو�ني./  مخصصات إعاقة

من التأمین الو�ني./  مخصصات تقاعد مبكر./  مخصصات إصابة أو إعاقة، مصاب بحادث عمل من التأمین الو�ني./
 مخصصات الورثة التي تتقاضاھا بسبب بسبب وفاة الزوج/ ة من التأمین الو�ني/  مخصصات الب�الة./  مخصصات

تمريض من التأمین الو�ني./  مخصصات تقاعد من عملك الثاني/  مخصصات من وزارة الدفاع أو أي وزارة أخرى/
 مخصصات تمريض/  مخصصات للنفقة من مشغل الزوج/ة أو الشريك/ة./  .مخصصات تقاعد من عملك آخر مشغل

عملت عنده./  مخصصات تقاعد من وظیفة ثالثة./  مخصصات تقاعد مبكر من آخر مشغل عملت عنده./  مخصصات
إعاقة أوفقدان القدرة على العمل التي تتقاضاھا من مكان عملك/  مخصصات الورثة (من الزوج / الروجة] في عام

[STR (Year - 1)] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: المبلغ FLDefault[9]]] المقصود الدفعات العادية، استبعاد أي إضافات، مثل العالوات، المعاش ال

13 الخ.
[REAL[10

 EP074_PeriodBenefit
ما ھي الفترة التي كانت تغطیھا ھذه الدفعات؟

1. اسبوع واحد
2. اسبوعان

3. شھر/أربع أسابیع
4. ثالثة أشھر/13 أسبوع
5. ستة أشھر/26 أسبوع

6. سنة كاملة/12 أشھر/52 أسبوع
97. غیر ذلك (فّصل)

 EP075_OthPeriodBenefits

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: فّصل فترة أخرى.

STRING

 EP208_MonthsRecIncSource



ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))

ENDIF

IF EP081_LumpSumPenState = a1

ENDIF

ما مجموع األشھر التي تلقیت فیھا 
[  مھصصات شیخوخة من التأمین الو�ني./  مھصصات إعاقة من التأمین الو�ني./  راتب التقعاد المبكر/  مخصصات
الب�الة العامة./  مخصصات بسبب إصابة أو إعاقة إو إصابة عمل تدفع من التإمبن الو�ني/  نحصصات الورثة التي
تتقاضاھا من التآمین الو�ني بسبب وفتة الزوج أو الزوجة/  مخصصات تمريض من التأمین الو�ني/  مخصصات من

وزارة الدفاع أو ورازة أخرى/  مخصصات تقاعد من مكان عملك الثاني/  مخصصات تقاعد من مكان عملك األخیر/
 مخصصات التقاعد من مكان عملك/  مخصصات نقاعد من مكان عملك الثالث/  مخصصات تقاعد الورثة/  مخصصات

التقاعد أو القدرة المحدودة] خالل عام [STR (Year - 1)] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: لیس عدد المدفوعات ، ولكن الفترة الزمنیة. مثال : معاش خالل العام كله الجواب ھو 12. في

حالة ان المجیب بدا في شھر تشرين الثاني/ نوفمبر الجواب ھو (2)
12..1

 EP213_YearRecIncSource
في أي سنة تلقیت ألول مرة ھذا [  مخصصات شیخوخة عامة./  تقاعد عام مبكر أو راتب ما قبل التقاعد./  تأمین

إعاقة عامة مرض/عجز/ عدم القدرة/  مخصصات الب�الة العامة./  مخصصات النفقة من قبل الزوج/الشريك./
 مخصصات الضمان االجتماعي./  مرتب تقاعدي عسكري./  راتب مھني خاص للتقاعد./  راتب مھني للتقاعد

المبكر./  راتب مھني خاص النعدام القدرة أو لعجز معین./  راتب مھني خاص للنفقة من مشغل الزوج/ة أو الشريك/
ة.] ؟

2013..1900

 EP081_LumpSumPenState
ھل تلقیت أي دفعة أخرى أو اضافیة (مبلغ آخر) من خالل [  مخصصات شیخوخة عامة./  تقاعد عام مبكر أو راتب ما
قبل التقاعد./  تأمین إعاقة عامة مرض/عجز/ عدم القدرة/  مخصصات الب�الة العامة./  مخصصات النفقة من قبل

الزوج/الشريك./  مخصصات الضمان االجتماعي./  مرتب تقاعدي عسكري./  راتب مھني خاص للتقاعد./  راتب مھني
للتقاعد المبكر./  راتب مھني خاص النعدام القدرة أو لعجز معین./  راتب مھني خاص للنفقة من مشغل الزوج/ة أو

الشريك/ة.] عام [STR (Year - 1)] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل االضافات والعالوات مثل المعاش ال 13.

1. نعم
5. ال

 EP082_TotAmountLS
بعد الضرائب, بالتقريب كم تلقیت كمبلغ كلي يشمل الدفعات االضافیة, في السنة الماضیة من [  مخصصات

شیخوخة عامة./  تقاعد عام مبكر أو راتب ما قبل التقاعد./  تأمین إعاقة عامة مرض/عجز/ عدم القدرة/  مخصصات
الب�الة العامة./  مخصصات النفقة من قبل الزوج/الشريك./  مخصصات الضمان االجتماعي./  مرتب تقاعدي

عسكري./  راتب مھني خاص للتقاعد./  راتب مھني للتقاعد المبكر./  راتب مھني خاص النعدام القدرة أو لعجز
معین./  راتب مھني خاص للنفقة من مشغل الزوج/ة أو الشريك/ة.] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
المبلغ بالشیكل 

يشمل العالوات والدفعات األخرى.
[REAL[10

 EP089_AnyRegPay
الرجاء أنظر الى بطاقة رقم 25. ھل تلقیت أي من الدفعات الدورية أو التحويالت التالیة خالل عام [STR (Year - 1)] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. دفعات من تأمین حیاة



LOOP cnt:= 1 TO 5

2. دفعات دوریة أو دفعات من تقاعد شخصي
3. دفعات نفقة

4. دفعات اعتیادیة من التبرعات
5. دفعات من دوریة من شركة تأمین خاصة

96. ال شيء مما ذكر أعاله

IF cnt IN EP089_AnyRegPay

LOOP

IF EP090_PeriodPaym = a97

ENDIF

IF EP092_AddPayments = a1

 EP094_TotalAmountBenLP
بعد الضرائب والتبرعات, كم كان معدل معاش [  دفعات من تأمین حیاة/  دفعات سنوية شخصیة أو دفعات من تقاعد
شخصي/  دفعات نفقة/  دفعات اعتیادية من اإلعانة/  دفعات من التأمین �ويل المدى من شركة تأمین خاصة] في

[STR (Year - 1)] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل المبلغ بالشیكل.

[REAL[10

 EP090_PeriodPaym
اي فترة غّطت ھذه الدفعات؟

1. اسبوع واحد
2. اسبوعان.

3. شھر/4 أسابیع
4. ثالثة أشھر/13 أسبوع
5. ستة أشھر/26 أسبوع

6. سنة كاملة/12 أشھر/52 أسبوع
97. غیر ذلك (فّصل)

 EP091_OthPeriodPaym

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: فّصل غیر ذلك.

STRING

 EP096_MonthsRegPaym
كم شھرا بالمجمل تلقیت دفعات من [  دفعات من تأمین حیاة/  دفعات سنوية شخصیة أو دفعات من تقاعد شخصي/

STR (Year] دفعات نفقة/  دفعات اعتیادية من الصدقة/  دفعات من التأمین �ويل المدى من شركة تأمین خاصة] في 
1 -)] ؟
12..1

 EP092_AddPayments
بالنسبة ل- [  دفعات من تأمین حیاة/  دفعات سنوية شخصیة أو دفعات من تقاعد شخصي/  دفعات نفقة/  دفعات

اعتیادية من الصدقة/  دفعات من التأمین �ويل المدى من شركة تأمین خاصة] ، ھل حصلت على مبلغ اضافي, خالل
عام [STR (Year - 1)] ؟

1. نعم
5. ال

 EP209_AddPaymAT
بعد الضرائب والتبرعات، ما ھو المبلغ تقريًبا، الذي حصلت علیه كدفعة أخرى؟ 



ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل المبلغ بالشیكل.

[REAL[10

IF EP097_PensClaim = a1

 EP097_PensClaim
اآلن سنتحدث عن مخصصات الشیخوخة المستقبلیة والتقاعد بالنسبة لك. الرجاء النظر الى بطاقة رقم 26. ھل أنت

منتسب الى برنامج واحد على األقل من البرامج المذكورة في البطاقة، والذي ال تتلقى منه مخصصات حالًیا؟
1. نعم
5. ال

LOOP cnt:= 1 TO 5

 EP098_TypeOfPension
أي نوع أو أنواع من المخصصات سوف تحصل علیھا؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أشر إلى كل اإلجابات المالئمة

الُمجیب المفروض أنه ال يتلقي ھذه المخصصات بالفعل الیوم.
1. مخصصات شیخوخة من التأمین الوطني

2. مخصصات تقاعد مبكر حكومیة
3. مخصصات تأمین العجز العامة، من التأمین الوطني

4. تقاعد من مكان العمل یشمل تقاعد، صندوق تقاعد، صندوق توفیر، شركة تأمین
5. مخصصات تقاعد (مھنیة) شخصیة، یشمل تقاعد مبكر

96. ال شيء مما ذكر أعاله

IF cnt IN EP098_TypeOfPension

LOOP

 EP101_NameFund
ما ھو اسم المؤسسة (برنامج التقاعد) الذي يقدم لك [  مخصصات شیخوخة عامة/  مخصصات تقاعد مبكر أو

شیخوخة ما قبل التقاعد/  مخصصات تأمین العجز العامة، بسبب المرض/العجز/مقعد/  مخصصات شیخوخة (مھنیة)
شخصیة/  مخصصات تقاعد (مھنیة) شخصیة]

STRING

 EP102_CompVolun
ھل المشاركة في [  مخصصات شیخوخة عامة/  مخصصات تقاعد مبكر عامة أو شیخوخة ما قبل التقاعد/

 مخصصات تأمین العجز العامة، بسبب المرض/العجز/مقعد/  مخصصات شیخوخة (مھنیة) شخصیة/  مخصصات
تقاعد (مھنیة) شخصیة] ھي تطوعیة أم اجبارية؟

1. اجباریة
2. تطوعیة

 EP103_YrsContrToPlan
كم سنة وأنت تساھم في [  مخصصات شیخوخة عامة/  مخصصات تقاعد مبكر أو شیخوخة ما قبل التقاعد/

 مخصصات تأمین العجز العامة بسبب المرض/العجز/مقعد/  مخصصات شیخوخة (مھنیة) شخصیة/  مخصصات تقاعد
(مھنیة) شخصیة] ؟

120..0

 EP106_ExpRetAge
بأي عمر تتوقع الحصول على ھذا المخصص للمرة االولى؟



ENDIF
IF (IT IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

75..30

 EP109_PWExpPensStatAge
الرجاء فكر بالمرة التي بدأت فیھا بالحصول على المخصصات، بالتقريب، ما ھي نسبة 

[  مخصصات شیخوخة عامة/  مخصصات تقاعد مبكر عامة أو شیخوخة ما قبل التقاعد/  مخصصات تأمین العجز
العامة، بسبب المرض/العجز/مقعد/  مخصصات شیخوخة (مھنیة) شخصیة/  مخصصات تقاعد (مھنیة) شخصیة]

من مدخوالتك األخیرة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: آخر معاش قبل الحصول على المخصصات.

150..0

 EP210_IntCheck
من أجاب عن األسئلة في ھذا القسم؟

1. المجیب/ة فقط
2. المجیب/ة ووكیلھ/ھا

3. الوكیل/ة فقط

LOOP

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2

ELSE

ENDIF

 IT005_Continue
اآلن، سوف نتحدث عن الحاسوب.

1. أكمل/ ي

 IT001_PC_work
ھل يتطلب منك عملك الحالي استعمال الحاسوب؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: الحاسوب قد يكون حاسوًبا شخصیًّا، أو آي باد، وما شابه.

1. نعم
5. ال

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1

ENDIF

 IT002_PC_work
ھل تطّلب منك عملك األخیر قبل التقاعد استعمال الحاسوب؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: الحاسوب ممكن أن يكون حاسوب شخصي، أو آي باد أوما شابه.

1. نعم
5. ال



ENDIF
IF (GS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

 IT003_PC_skills
كیف تقّیم مستوى مھاراتك في الحاسوب؟ ھل تقول إن مھاراتك.... 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. ممتازة
2. جیدة جًدا

3. جیدة
4. مقبولة
5. ضعیفة

6. لم أستعمل الحاسوب بتاًتا (فقط إذا أعطى المجیب ھذه اإلجابة)

 IT004_UseWWW
خالل آخر 7 أيام، ھل استعملت االنترنت من أجل البريد االلكتروني، بحثت عن معلومات، مشتريات، أو ألي ھدف آخر،

على األقل مرة واحدة؟
1. نعم
5. ال

LOOP

IF GS001_Willingness <> a1

 GS001_Willingness
اآلن أود أن أقیس قوة يديك من خالل تمرين قبضة الید واإلمساك. سوف أطلب منك أن تشد على ھذا المقبض بقدر

إستطاعتك, لبضعة ثواٍن فقط ومن ثم علیك أن تتركه
سأقوم بقیاسین متتابعین للید الیمنى والید الیسرى

ھل أنت مستعد للسماح لي بقیاس قوة قبضتك؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: قم بتمثیل تمرين قیاس فحص قبضة الید.

1. المجیب وافق على القیام بتمرین القیاس
2. المجیب رفض على القیام بتمرین القیاس

3. المجیب غیر قادر على القیام بتمرین القیاس

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl

 GS010_WhyNotCompl

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: لماذا المجیب لم ينھي تمرين قوة قبضة الید؟

أشر إلى كل االجابات المالئمة.
1. المجیب/ه شعر أن التمرین سیكون غیر آمن

2. من یجري المقابلھ شعرالتمرین سیكون غیر آمن
3. المجیب/ه رفض/ت دون ذكر سبب

4. المجیب حاول ولكن لم یستطع اكمال االختبار
5. المجیب/ه لم یفھم التعلیمات

6. المجیب كان لدیھ عملیة, جرح, ورم في كلتا یدیھ خالل ستة االشھر الماضیة
97. اخر (وضح)

 GS011_OthReason



ENDIF

IF GS001_Willingness <> a1

ENDIF
IF GS001_Willingness = a1

ENDIF

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل السبب اآلخر؟

STRING

 GS002_RespStatus

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل وضع المجیب/ة.

1. المجیب استعمل یدیھ اإلثنتین
2. المجیب غیر قادر على إستعمال الید الیمنى

3. المجیب غیر قادر على إستعمال الید الیسرى

 GS003_StopTest
من يجري المقابلة يتوّقف عن الفحص. 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ال يمكن قیاس قوة القبضة.

1. أكمل/ ي

IF GS002_RespStatus = a1

ENDIF

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)

 GS004_DominantHand
ما ھي الید التي تستعملھا معظم الوقت؟

1. الید الیمنى
2. الید الیسرى

 GS005_IntroTest

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ضع المجیب في الوضعیة المناسبة. الئم (مقیاس الحركة) الدينامومتر الى حجم الید من خالل
تحريك المستوى ووضع السھم على الصفر. قم بشرح ما سیتم إجراءة مرة أخرى, دع المجیب يتمرن بید واحدة. قم

بإستعمال بطاقات النقاط من أجل تسجیل النتائج ومن ثم قم بإدخال النتائج الى الحاسوب بعد االنتھاء من الفحص.
1. أكمل/ ي

 GS006_FirstLHand
الید الیسرى القیاس األول. 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: قم بتسجیل النتیجة مع التقريب الى أقرب عدد صحیح

100..0

 GS007_SecondLHand
الید الیسرى, القیاس الثاني. 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: قم بتسجیل النتیجة مع التقريب الى أقرب عدد صحیح



ENDIF
IF MN028_bio = 1

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)

ENDIF

100..0

 GS008_FirstRHand
الید الیمنى, القیاس األول. 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: قم بتسجیل النتیجة مع التقريب الى أقرب عدد صحیح

100..0

 GS009_SecondRHand
الید الیمنى, القیاس الثاني. 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: قم بتسجیل النتیجة مع التقريب الى أقرب عدد صحیح

100..0

 GS012_Effort

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: كم من الجھد بذل المجیب/ه في ھذا التمرين؟

1. المجیب بذل جھد تام
2. المجیب لم یستطع بذل جھد تام بسبب مرض, وجع أو عالمات عدم ارتیاح اخرى

3. ال یبدو ان المجیب بذل جھد تام، من دون سبب واضح لذلك

 GS013_Position

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ماذا كانت وضعیة المجیب/ه اثناء التمرين ؟

1. وقوف
2. جلوس
3. استلقاء

 GS014_RestArm

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ھل قام المجیب باالستناد على ذراعیه لدعمه ومساعدته أثناء تنفیذ التمرين؟

1. نعم
5. ال

LOOP

 BS001_introduction
خالل السنوات األخیرة، سمح لنا العديد من المشتركین في استطالع "شیر" بقیاس قوة قبضتھم، وقوة الرئتین (التنفس)
وأمور أخرى. ھذه السنة نرغب بجمع عینة صغیرة من دمك عن طريق وخز أصبعك. ھذا شبیه بالفحص الذي يجريه مرضى

السكري في البیت لمراقبة السكر في الدم لديھم. نشكرك جًدا إذا كنت توافق على إعطائنا عینة من الدم.
ھذا جزء مھم من ھذه الدراسة، حیث أن تحلیل عینات الدم يزودنا بالمعرفة بخصوص صحة السكان. سوف اشرح لك اكثر
ولكن علیك ان تعلم ان اجراء ھذا الفحص ھو اجراء اختیاري تطوعي. وإن لم ترغب في وخز أصبعك فسوف نستثني ھذا

اإلجراء ونستمر بالمقابل دون الجزء الطبي منھا.



IF BS002_consent = a5

ELSE

قبل أن نبدأ، أطلب منك أن تقرأ وأن توّقع على استمارة موافقة. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أعِط نماذج "نقاط دم ناشفة 2012" للشخص الُمجیب. دعه يقرأ النماذج ويوقعھا. ثم اترك نسخة من

نموذج الموافقة مع المجیب.
1. أكمل/ ي

 BS002_consent

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: الرجاء اإلشارة:

1. الُمجیب وّقع على استمارة الموافقة
5. الُمجیب لم یوّقع على استمارة الموافقة

 BS003_EndDBS
شكًرا. سوف نستمر في المقابلة.

1. أكمل/ ي

IF BS005_ExplainDBSS = a1

 BS004_ForbiddenAnalyses

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: الرجاء أن تسجل نوع الفحص الذي ال يوافق الُمجیب على إجرائه. إذا لم يرفض الُمجیب أي نوع من

الفحوصات، سّجل "ال يرفض".
STRING

 BS005_ExplainDBSS
كما ذكرت، أريد أخذ عینة صغیرة من دمك. سأنظف أصبعك بمنديل مع كحول، وبواسطة جھاز صغیر مع إبرة سوف آخذ دم
من أصبعك يكفي لتعبئة ثالثة دوائر صغیرة على بطاقة جمع الدم. لقد تلقیت تدريًبا خاصًّا لتنفیذ ھذا الفحص. إذا كنت

ترغب بذلك، يمكنك أن تجري الفحص لنفسك عن طريق األصبع. ھل تعلیمات الفحص مفھومة بالنسبة لك؟
1. نعم
5. ال

IF BS006_MedicalReasons = a5

 BS006_MedicalReasons
الفحص ھو تطوعّي. من وجھة نظرك، ھل ھنالك أسباب تمنعك من إجراء الفحص، أسباب صحیة مثًال.

1. نعم
5. ال

IF BS007_StartDBSS = a1

 BS007_StartDBSS
ھل نستطیع أن نبدأ اآلن؟

1. نعم
5. ال

 BS008_DBSSinstruction



لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: خذ كتّیب نقاط الدم الناشفة ونّفذ التعلیمات 15-1.

1. أكمل/ ي

 BS009_BarcodeFirst

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سّجل رقم الكود من الصقة الكود في الـ

Capi
[STRING[8

 BS010_BarcodeSecond

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: كّرر رقم الكود.

[STRING[8

 BS011_Thanks
شكًرا على تعاونك. أنھینا بذلك قسم، "نقطة الدم الجافة"، من المقابلة. قبل أن نستمر، أحتاج إلى دقیقة لتسجیل

المعطیات في الحاسوب.
1. أكمل/ ي

 BS012_Problems

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: ما ھي المشاكل، إن وجدت، التي حدثت خالل جمع عینة الدم؟ أشر إلى كل اإلجابات

المالئمة.
1. شعر الُمجیب بدوران، غاب عن الوعي، أو شعر بغثیان

2. استصعب الُمجیب وقف نزیف الدم
3. لم تكن إمكانیة الستخراج دم كاٍف

4. مشكلة مع الجھاز
96. لم تحدث مشاكل

97. آخر

 BS013_WhoPricked

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: من الذي وخز اصبع المريض؟

1. قام الُمجیب بإجراء الفحص لنفسھ
2. قام من یجري المقابلة بإجراء الفحص للُمجیب

3. قام الُمجیب ومن یجري المقابلة بإجراء الفحص مًعا
4. شخص آخر قام بإجراء الفحص للُمجیب

 BS014_HowManyPricks

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: كم مرة كان ھنالك حاجة لوخز أصبع الُمجیب (باإلبرة) من أجل تعبئة الدوائر؟

1. مرة واحدة
2. مرتین

3. مرتین، لكن الُمجیب لم یستطع تعبئة األربعة دوائر بالدم



ENDIF
IF (CS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF ((BS005_ExplainDBSS = a5) OR (BS006_MedicalReasons = a1)) OR (BS007_StartDBSS = a5)

ELSE

ENDIF

ENDIF
ENDIF

 BS015_Circles

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: كم دائرة على البطاقة يمكن تعبئتھا؟

1 .1
2 .2
3 .3
4 .4
5 .5
6 .6

7. وال أي دائرة

 BS016_Compliance

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: إلى أي مدى تعاون الُمجیب مع الفحص؟

1. تعاون الُمجیب بشكل كامل
2. لم یستطع الُمجیب التعاون وذلك بسبب مرض، ألم، أو مؤشرات أخرى أو عدم شعور بالراحة

3. لم یتعاون الُمجیب بشكل كامل لسبب غیر واضح

 BS017_NoMeasurement

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: لماذا لم يتم إستكمال الفحص؟ أشر إلى كل اإلجابات المناسبة.

1. شعر الُمجیب أن ذلك لن یكون آمنا
2. شعر من یجري المقابلة بأن ذلك لن یكون آمن

3. رفض الُمجیب أو لم یوافق على استكمال الفحص
4. لم یفھم الُمجیب التعلیمات

5. توجد لدى الُمجیب مشكلة نزیف و/ أو یتلقى أدویة لتمییع الدم
6. مقابلة الوكیل

97. أسباب أخرى

 BS018_Compliance

لمن يجري المقابلة:
ھل يفضل المتلقي ان يتم ابالغه بنتائج فحص الدم في حال تجاوزت اي قیمة تم فحصھا المستوى الطبیعي؟

1. نعم
5. ال

LOOP



IF CS002_Safe = a1

 CS001_Intro
االختبار التالي يقیس قوة وثبات قدمیك. سأطلب منك أن تطوي ذراعیك على صدرك، وأن تجلس بشكل تكون فیه كفات

رجلیك تلمس االرض. ومن ثم سأطلب منك أن تقف وأنت تبقي يديك مطِوّية على صدرك, بالشكل التالي: 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اعطي مثاًال على التمرين.

1. أكمل/ ي

 CS002_Safe
ھل تشعر بأنه سیكون آمن بالنسبة لك ان تقوم من الكرسي دون استعمال ذراعیك؟

1. نعم
5. ال

IF CS004_SingleCSRes = a3

 CS003_SetUpTest

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: ھیأ مكاًنا مناسًبا للتمرين واتبع التعلیمات في كتیب التسجیل.

1. أكمل/ ي

 CS004_SingleCSRes

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سجل نتائج التمرين "الوقوف من وضعیة جلوس على الكرسي".

1. َوقف من دون استخدام ذراعیھ
2. استعمل ذراعیھ من اجل الوقوف

3. التمرین لم یستكمل

IF a97 IN CS005_WhyNotComplTest

ENDIF

 CS005_WhyNotComplTest

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: لماذا لم ُينھي الُمجیب االختبار "الوقوف من وضعیة جلوس على الكرسي" .

أشر إلى كل األسباب المناسبة.
1. حاول ولكنھ لم یستطیع

2. لم یستطیع الوقوف من دون مساعده
3. شعر أن ذلك لن یكون آمن

4. من ُیجري المقابلھ شعر أن ذلك غیر آمن
5. رفض أو لم یرغب بإكمال االختبار

6. الُمجیب لم یفھم التعلیمات
97. اخر (وّضح)

 CS006_OthReas

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سّجل السبب اآلخر

STRING



ENDIF

ELSE

ENDIF

IF CS004_SingleCSRes = a1

ENDIF

IF CS007_SafeFive = a1

ENDIF

 CS007_SafeFive
ھل تفكر أنه آمن بالنسبة لك أن تحاول أن تقوم من الكرسي خمس مرات من دون استخدام ذراعیك؟

1. نعم
5. ال

IF CS008_TimeFive = 99

ENDIF

 CS008_TimeFive

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سجل الزمن، بالثواني، الذي يحتاجه الُمجیب من أجل الوقوف 5 مرات من وضعیة جلوس على

الكرسي. سجل 99 أن لم يستطع الُمجیب الوقوف 5 مرات خالل دقیقة واحدة.
99..0

IF a97 IN CS009_WhyNotCompl5

ENDIF

 CS009_WhyNotCompl5

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: لماذا لم ينھي الُمجیب اختبار الوقوف 5 مرات من الكرسي؟ (أشر إلى جمیع األسباب

المناسبة).
1. حاول ولكنھ لم یستطیع

2. لم یستطیع الوقوف من دون مساعده
3. شعر الُمجیب أن ذلك لن یكون آمن

4. من یجري المقابلة شعر أن ذلك غیر آمن
5. رفض أو لم یرغب بإكمال التمرین

6. الُمجیب لم یفھم التعلیمات
97. اخر (وّضح)

 CS010_OthReas5

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سجل السبب اآلخر

STRING

 CS011_EffortR

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: كم من الجھد بذل المجیب في ھذا الفحص؟

1. الُمجیب بذل أقصى جھد
2. المجیب امتنع عن بذل أقصى جھد بسبب مرض، ألم أو عالمات عدم ارتیاح اخرى

3. ال یبدو ان المجیب بذل أقصى جھد، لكن من دون سبب واضح لذلك



ENDIF
IF (SP IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

LOOP

IF MN006_NumFamR = 1

 SP001_Intro
نحن معنیون بأن نعرف كیف يقوم الناس بدعم بعضھم البعض، المجموعة التالیة من األسئلة تتعلق بالمساعدة التي

يحتمل أن تكون/ين قد قدمتھا ألناس تعرفھم، أو أنك تلقیت مساعدة 
من اناس تعرفھم.

1. أكمل/ ي

IF SP002_HelpFrom = a1

 SP002_HelpFrom
الرجاء انظر إلى بطاقة رقم 27 . فّكر باالثني عشرة شھًرا األخیرة، ھل أحد أفراد العائلة من خارج البیت، أو أي صديق، أو
جار أعطاك أو أعطى [  زوجك/  زوجتك/  شريك حیاتك/  شريكة حیاتك] عناية شخصیة أو مساعدة عملیة في البیت؟

1. نعم
5. ال

LOOP

 SP003_FromWhoHelp
أي فرد من العائلة [  آخر.] من الذين ال يسكنون معك في نفس المنزل, أو صديق أو جار قام بمساعدك أنت أو [  زوجك/

 زوجتك/  شريكك/  شريكتك] خالل االثني عشرة شھًرا االخیرة؟
[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^



ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF SP003_FromWhoHelp = a19

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

[FLDefault[58^

 SP023_NameOthChild

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابله: سجل اسم االبن.

STRING

 SP005_HowOftenHelpRec
خالل االثني عشرة شھًرا االخیرة، كم من الوقت باالجمال، حصلت أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] على

مساعدة من ھذا الشخص؟ ھل كانت... 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}
1. یومیًّا تقریًبا

2. كل أسبوع تقریًبا
3. كل شھر تقریًبا

4. نادًرا

 SP007_OtherHelper
الرجاء انظر إلى بطاقة رقم 27) ھل ھناك فرد عائلة آخر من الذين ال يسكنون معك في نفس المنزل، أو صديق أو جار

الذي كان يساعدك انت أو [  زوجك/زوجتك/شريكك/شريكتك/فراغ.] وذلك برعاية شخصیة أو مساعدة عملیة في
البیت؟

1. نعم
5. ال

IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1

LOOP

 SP003_FromWhoHelp
أي فرد من العائلة [  آخر.] من الذين ال يسكنون معك في نفس المنزل, أو صديق أو جار قام بمساعدك أنت أو [

 زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] خالل االثني عشرة شھًرا االخیرة؟
[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^



ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF SP003_FromWhoHelp = a19

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 SP023_NameOthChild

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابله: سجل اسم االبن.

STRING

 SP005_HowOftenHelpRec
خالل االثني عشرة شھًرا االخیرة، كم من الوقت باالجمال، حصلت أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك]

على مساعدة من ھذا الشخص؟ ھل كانت... 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}
1. یومیًّا تقریًبا

2. كل أسبوع تقریًبا
3. كل شھر تقریًبا

4. نادًرا

 SP007_OtherHelper
الرجاء انظر إلى بطاقة رقم 27) ھل ھناك فرد عائلة آخر من الذين ال يسكنون معك في نفس المنزل، أو صديق أو
جار الذي كان يساعدك انت أو [  زوجك/زوجتك/شريكك/شريكتك/فراغ.] وذلك برعاية شخصیة أو مساعدة عملیة

في البیت؟
1. نعم
5. ال

 SP008_GiveHelp
الرجاء انظر الى بطاقه رقم 27 . اآلن أود أن أسألك عن المساعدة التي قدمتھا آلخرين. خالل االثني عشرة شھًرا

االخیرة، ھل قمت شخصًیا بتقديم رعاية شخصیة أو مساعدة عملیة في بیت ألحد أفراد العائلة من خارج المنزل، أو
لصديق أو لجار؟ 



IF SP008_GiveHelp = a1

لمن يجري المقابلة:
الرجاء استثناء العناية باالحفاد. إذا كان ضروري، اخبر الُمجیب بأنه سوف يتم التحدث عن ذلك الحًقا.

1. نعم
5. ال

LOOP

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a19

ENDIF

 SP009_ToWhomGiveHelp
أي فرد [  آخر] من افراد العائلة من خارج المنزل، أو صديق أو جار قمت برعايته شخصًیا أو بمساعدته علمًیا في البیت

خالل االثني عشرة شھًرا االخیرة؟
[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 SP024_NameOthChild

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابله: سجل اسم االبن.

STRING

 SP011_HowOftGiveHelp
خالل االثني عشرة شھًرا االخیرة، كم مجموع عدد المرات التي قدمت فیھا الرعاية الشخصیة أو المساعدة العملیة

في البیت لھذا الشخص؟ ھل كانت... 



ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3

IF piIndex <> 3

ENDIF

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}
1. یومیًّا تقریًبا

2. كل أسبوع تقریًبا
3. كل شھر تقریًبا

4. نادًرا

 SP013_GiveHelpToOth
الرجاء أنظر إلى بطاقة رقم 27 

ھل ھناك فرد آخر من افراد العائلة من الذين يسكنون خارج المنزل، أو صديق أو جار، قدمت له رعاية شخصیة أو
مساعدة عملیة في البیت؟

1. نعم
5. ال

IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1

LOOP

 SP009_ToWhomGiveHelp
أي فرد [  آخر] من افراد العائلة من خارج المنزل، أو صديق أو جار قمت برعايته شخصًیا أو بمساعدته علمًیا في

البیت خالل االثني عشرة شھًرا االخیرة؟
[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^



ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a19

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

[FLDefault[58^

 SP024_NameOthChild

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابله: سجل اسم االبن.

STRING

 SP011_HowOftGiveHelp
خالل االثني عشرة شھًرا االخیرة، كم مجموع عدد المرات التي قدمت فیھا الرعاية الشخصیة أو المساعدة العملیة

في البیت لھذا الشخص؟ ھل كانت... 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}
1. یومیًّا تقریًبا

2. كل أسبوع تقریًبا
3. كل شھر تقریًبا

4. نادًرا

 SP013_GiveHelpToOth
الرجاء أنظر إلى بطاقة رقم 27 

ھل ھناك فرد آخر من افراد العائلة من الذين يسكنون خارج المنزل، أو صديق أو جار، قدمت له رعاية شخصیة أو
مساعدة عملیة في البیت؟

1. نعم
5. ال

IF SP014_LkAftGrCh = a1

 SP014_LkAftGrCh
خالل االثني عشرة شھًرا األخیرة، ھل قمت بشكل إعتیادي أو غیر إعتیادي باالعتناء بـ [  حفیدك/تك/  أحفادك] بدون

وجود األھل؟
1. نعم
5. ال

 SP015_ParentLkAftGrChild
أوالد من [  الحفید/ة/  األحفاد] الذين قمت برعايتھم؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^



ENDIF
IF MN013_HHSize > 1

ENDIF
ENDIF

LOOP cnt3:= 1 TO 20

ENDLOOP

[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^
[FLChild[20^

[FLDefault[1  ̂.21

IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

 SP016_HowOftGrCh
بالمعدل، بأي وتیرة تقوم برعاية ابن (ابناء)

 {[FLChildName[i}
خالل االثني عشرة شھًرا االخیرة؟ 

ھل كانت... 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}
1. یومیًّا تقریًبا

2. كل أسبوع تقریًبا
3. كل شھر تقریًبا

4. نادًرا

IF SP018_GiveHelpInHH = a1

 SP018_GiveHelpInHH
اآلن لنتحدث عن المساعدة داخل المنزل. ھل ھناك شخص يسكن معك في المنزل قمت بمساعدته بشكل معتاد، وذلك

مساعدة شخصیة، مثل اإلستحمام، النھوض من السرير أو إرتداء المالبس؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: نقصد بـ"المعتاد": يومًیا أو تقريًبا يومًیا خالل الثالثة أشھر الماضیة، على االقل. ال نقصد بمساعدة

لفترة زمنیة محدودة، مثل: مرض أحد أفراد العائلة.
1. نعم
5. ال

 SP019_ToWhomGiveHelpInHH
من ھذا؟ 

لمن يجري المقابلة:



ENDIF
IF NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)

IF a19 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH

ENDIF

{CodeAll}
[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 SP025_NameOthChild

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابله: سجل اسم االبن.

STRING

IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1

 SP020_RecHelpPersCareInHH
وھل ھناك شخص يعیش معك في المنزل ساعدك بشكل معتاد خالل االثني عشرة شھًرا االخیرة، وذلك برعايتك

شخصًیا، مثل اإلستحمام، النھوض من السرير أو إرتداء الثیاب؟ 

لمن يجري المقابلة:
نقصد بـ"المعتاد": يومًیا أو تقريًبا يومًیا خالل الثالثة أشھر الماضیة، على االقل. ال نقصد بمساعدة لفترة زمنیة محدودة

مثل مرض أحد أفراد العائلة.
1. نعم
5. ال



ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDIF

IF a19 IN SP021_FromWhomHelpInHH

ENDIF

 SP021_FromWhomHelpInHH
من ھذا؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 SP026_NameOthChild

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابله: سجل اسم االبن.

STRING

 SP022_IntCheck
لمن يجري المقابلة - إفحص: من أجاب عن األسئلة في ھذا القسم؟

1. المجیب/ة فقط
2. المجیب/ة ووكیلھ/ھا

3. الوكیل/ة فقط



IF (FT IN Test) OR (ALL IN Test)

LOOP

IF MN007_NumFinR = 1

IF FT002_GiveFiGift250 = a1

 FT001_Intro
بعض الناس يقدمون مساعدات مالیة أو ھدايا مادية لآلخرين أو دعم لالخرين,، مثل األھل، األوالد، األحفاد وأقارب آخرين،

أو أصدقاء وجیران، والبعض ال يفعل ذلك.
1. أكمل/ ي

 FT002_GiveFiGift250
اآلن الرجاء أن تفكر بفتره االثني عشرة شھًرا األخیرة. دون األخذ بالحسبان السكن المشترك أو الطعام المشترك, 

ھل أعطیت أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] أية ھدية مالیة أو مادية، أو أي دعم لشخص من داخل البیت أو
خارجه، 

 [[FLDefault[32]] [FLDefault[9] والذي يقدر بمبلغ
أو أكثر؟ 

لمن يجري المقابلة:
القصد من ھدية مالیة ھو إعطاء المال، أو تغطیة نفقات معینة مثل مصاريف طبیة أو تأمین, تعلیم، دفعة أولى لشراء

منزل، ال يشمل ھذا البند: القروض، إنما فقط ھدايا ودعم.
1. نعم
5. ال

LOOP

 FT003_ToWhomFiGift250
الى أي شخص [  آخر] قمت أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] بتقديم مثل ھذا الدعم المادي أو الھدية [

 خالل االثني عشرة شھًرا االخیرين] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أداة البحث تسمح بإستعمال دائرة 'العطاء' حتى ثالث مرات.

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^



ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 FT022_NameOthChild

لمن يجري المقابلة:
للذي ُيجري المقابله: سجل اسم االبن/ة.

STRING

 FT007_OthPFiGift250
ما زلنا نتحدث عن فترة االثني عشرة شھًرا االخیرة: ھل ھناك شخص آخر من داخل أو من خارج المنزل الذي قمت

انت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] بمنحه أي دعم مادي أو ھدايا التي قد تصل الى مبلغ
 [[FLDefault[32]] [FLDefault[9]

أو أكثر؟
1. نعم
5. ال

IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1

LOOP

 FT003_ToWhomFiGift250
الى أي شخص [  آخر] قمت أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] بتقديم مثل ھذا الدعم المادي أو الھدية [

 خالل االثني عشرة شھًرا االخیرين] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أداة البحث تسمح بإستعمال دائرة 'العطاء' حتى ثالث مرات.

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^



ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 FT022_NameOthChild

لمن يجري المقابلة:
للذي ُيجري المقابله: سجل اسم االبن/ة.

STRING

 FT007_OthPFiGift250
ما زلنا نتحدث عن فترة االثني عشرة شھًرا االخیرة: ھل ھناك شخص آخر من داخل أو من خارج المنزل الذي

قمت انت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] بمنحه أي دعم مادي أو ھدايا التي قد تصل الى مبلغ
 [[FLDefault[32]] [FLDefault[9]

أو أكثر؟
1. نعم
5. ال

 FT008_Intro2
لقد سألنا قبل قلیل بالنسبة للھدايا المالیة، المادية أو الدعم الذي قدمته. اآلن نود أن نسأل عن ھدايا مالیة أو مادية

ودعم قد تكون حصلت علیه من أي شخص آخر.
1. أكمل/ ي

 FT009_RecFiGift250
الرجاء فكر بفترة االثني عشرة شھًرا األخیرة، دون حساب مصاريف السكن المشترك أو الطعام المشترك، ھل أنت أو [
 زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] تلقیت أي مساعدة مالیة أو ھدايا مادية من أي طرف كان من داخل المنزل أم من

خارجه بمبلغ يصل الى 
 [[FLDefault[32]] [FLDefault[9]

أو أكثر؟ 

لمن يجري المقابلة:
القصد من ھدية مالیة ھو اعطاء المال, أو تغطیة نفقات معینة مثل: مصاريف طبیة أو تأمین، تعلیم, دفعة أولى لشراء

منزل، ال يشمل ھذا البند القروض، إنما ھدايا ودعم مالي فقط.
1. نعم
5. ال



IF FT009_RecFiGift250 = a1

LOOP

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 3

 FT010_FromWhoFiGift250
من ھو الشخص [  اآلخر] الذي أعطاك أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] ھدية أو مساعدة [  خالل االثني

عشرة شھًرا االخیرين] ؟ 
[  الرجاء تسمیة الشخص الذي أكثر شيء ساعدك أو أع�اك] 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أداة البحث تسمح بإستعمال دائرة 'العطاء' حتى ثالث مرات.

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 FT023_NameOthChild

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابله: سجل اسم االبن/ة.

STRING

 FT014_FromOthPFiGift250
ما زلنا نتحدث عن فترة االثني عشرة شھًرا االخیرة. ھل ھنالك شخص آخر من داخل أو من خارج المنزل أعطاك أنت

FLDefault[32]]] أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] أي دعم مادي أو ھدايا التي قد تصل الى مبلغ



ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3

ENDIF

FLDefault[9]]] أو أكثر؟
1. نعم
5. ال

IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1

LOOP

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a19

 FT010_FromWhoFiGift250
من ھو الشخص [  اآلخر] الذي أعطاك أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] ھدية أو مساعدة [  خالل

االثني عشرة شھًرا االخیرين] ؟ 
[  الرجاء تسمیة الشخص الذي أكثر شيء ساعدك أو أع�اك] 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أداة البحث تسمح بإستعمال دائرة 'العطاء' حتى ثالث مرات.

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 FT023_NameOthChild

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابله: سجل اسم االبن/ة.



ENDIF

IF FT015_EverRecInh5000 = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

STRING

 FT014_FromOthPFiGift250
ما زلنا نتحدث عن فترة االثني عشرة شھًرا االخیرة. ھل ھنالك شخص آخر من داخل أو من خارج المنزل أعطاك

FLDefault[32]]] أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] أي دعم مادي أو ھدايا التي قد تصل الى مبلغ
FLDefault[9]]] أو أكثر؟

1. نعم
5. ال

 FT015_EverRecInh5000
[  من غیر حسبان أي ھدية كبیرة تحدثنا عنھا سابًقا/  منذ لقائنا األخیر في] ، ھل أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/

 شريكتك] ورثت أموال، أو بضاعة، أو أمالك تسوى أكثر من FLDefault[33]] [FLDefault[9]]] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
ال يشمل أية ھدايا ذكرتھا من قبل.

1. نعم
5. ال

LOOP

 FT016_YearRecInh5000
[  فكر بأكبر ھدية أو ورثة حصلت علیھا] في أي سنة حصلت أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] علیھا؟

2014..1890

 FT017_FromWhomRecInh5000
ممن تلقیت أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] ھذه الھدية أو المیراث؟

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^



ENDLOOP
LOOP cnt3:= 2 TO 5

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 FT024_NameOthChild

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سّجل اسم االبن/ة.

STRING

 FT020_MoreRecInh5000
FLDefault[33]]] ھل تلقیت أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] أي ھدايا أخرى أو میراث يساوي أكثر من

FLDefault[9]]] [  منذ مقابلتنا االخیرة] خالل االثني عشرة شھًرا االخیرة؟
1. نعم
5. ال

IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1

LOOP

 FT016_YearRecInh5000
[  فكر بأكبر ھدية أو ورثة حصلت علیھا] في أي سنة حصلت أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] علیھا؟

2014..1890

 FT017_FromWhomRecInh5000
ممن تلقیت أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] ھذه الھدية أو المیراث؟

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^



ENDIF

IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 FT024_NameOthChild

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سّجل اسم االبن/ة.

STRING

 FT020_MoreRecInh5000
ھل تلقیت أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] أي ھدايا أخرى أو میراث يساوي أكثر من

FLDefault[9]] [FLDefault[33]]] [  منذ مقابلتنا االخیرة] خالل االثني عشرة شھًرا االخیرة؟
1. نعم
5. ال

 FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
ھل أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريك حیاتك/  شريكة حیاتك] أعطیت ھدايا أو بضاعة أو ملك يسوى أكثر من 

FLDefault[9]] [FLDefault[33]]] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
ال يشمل ھدايا ذكرتھا سابًقا.

1. نعم
5. ال

LOOP

 FT026_YearGivInh5000
[  فّكر بأكبر ھدية أو ورثة أع�يتھا أنت] في أي سنة أنت أو [  زوج/  زوجة/  شريك حیاة/  شريكة حیاة] أعطیتھا؟

2014..1890

 FT027_ToWhomGivInh5000
لمن أعطیت أنت أو [  زوج/  زوجة/  شريك حیاة/  شريكة حیاة] ھذه الھدية؟

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^



ENDLOOP
LOOP cnt4:= 2 TO 5

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 FT028_NameOthChild

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سّجل اسم االبن/ة.

STRING

 FT031_MoreGivInh5000
ھل أعطیت أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريك حیاتك/  شريكة حیاتك] ھدية اضافیة تكلفتھا أكثر من 

[FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4} ؟
1. نعم
5. ال

IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1

LOOP

 FT026_YearGivInh5000
[  فّكر بأكبر ھدية أو ورثة أع�يتھا أنت] في أي سنة أنت أو [  زوج/  زوجة/  شريك حیاة/  شريكة حیاة] أعطیتھا؟

2014..1890



ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

 FT027_ToWhomGivInh5000
لمن أعطیت أنت أو [  زوج/  زوجة/  شريك حیاة/  شريكة حیاة] ھذه الھدية؟

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 FT028_NameOthChild

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سّجل اسم االبن/ة.

STRING

 FT031_MoreGivInh5000
ھل أعطیت أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريك حیاتك/  شريكة حیاتك] ھدية اضافیة تكلفتھا أكثر من 

[FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4} ؟
1. نعم
5. ال



ENDIF
IF (HO IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

 FT021_IntCheck
من أجاب عن األسئلة في ھذا القسم؟

1. المجیب/ة فقط
2. المجیب/ة ووكیلھ/ھا

3. الوكیل/ة فقط

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a2

IF HO062_PayNursHome = a1

 HO061_YrsAcc
اآلن عندي بعض األسئلة عن مكان سكنك، كم سنة أنت ساكن في بیتك الحالي؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: حّول لسنوات كاملة.

120..1

 HO062_PayNursHome
ھل علیك الدفع من جیبك الخاص لمؤسسة السكن الطبي الذي تسكن بھا؟

1. نعم
5. ال

IF HO063_Period = a97

ENDIF

 HO063_Period
عندما تفّكر في الدفعة األخیرة، عن أي فترة كانت ھذه الدفعة؟ 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. أسبوع
2. شھر

3. ثالثة أشھر
4. ستة أشھر

5. سنة
97. فترة زمنیة أخرى

 HO064_OthPer
ما ھي الفترة الزمنیة األخرى التي تقصدھا؟

STRING

 HO065_LastPayment
كم كان مبلغ الدفعة األخیرة التي دفعتھا؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سّجل المبلغ بالشیكل.

999999999999999.99..0.99

 HO066_PayCoverNursHome
ماذا غّطت ھذه الدفعة؟ 



ENDIF

IF HO075_OwnRealEstate = a1

IF (((a1 IN HO066_PayCoverNursHome) OR (a2 IN HO066_PayCoverNursHome)) OR (a3 IN
HO066_PayCoverNursHome)) OR (a4 IN HO066_PayCoverNursHome)

ENDIF

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: الرجاء اإلشارة إلى كل اإلجابات المالئمة. اقرأ بصوت عاٍل.

1. سكن
2. وجبات

3. خدمات رعایة وعالجات
4. إعادة تأھیل وخدمات طبیة أخرى

96. لم تغط أي مما ذكر

IF HO071_LastPayIncl = a5

ENDIF

 HO071_LastPayIncl
ھل ھذه الدفعة تشمل كل المصروفات والخدمات مثل ماء، كھرباء، غاز أو تدفئة؟

1. نعم
5. ال

 HO008_ExtRentIncl
كم دفعت مقابل الخدمات والفواتیر، التي لم تكن ضمن آخر دفعة لاليجار [  أسبوع/  شھر/  ثالثة أشھر/  ستة

أشھر/piHO004_OthPer] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: المبلغ بالشیكل.

INTEGER

 HO075_OwnRealEstate
ھل لديك بیوت أخرى بملكیتك، منتجعات، عقارات أخرى، أرض أو حرش، يشمل البیت الذي سكنت به قبل انتقالك

لمؤسسة رعاية. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: ال يشمل: شقق استجمام مرة بالسنة، التي يسافر إلیھا الُمجیب لفترة ثابتة مرة بالسنة، ال

يشمل مصلحة عمل.
1. نعم
5. ال

IF HO077_RecIncRe = a1

 HO076_ValueRE
لو ستبیع الیوم ھذه الممتلكات، ما ھي حسب رأيك قیمتھا؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: إذا كان لدى الُمجیب ممتلكات خارج البالد، الرجاء أن تسّجل قیمته بالشیكل.

INTEGER

 HO077_RecIncRe
ھل كان لديك دخل أو تلقیت أجرة بیت من ھذه الممتلكات خالل السنة الماضیة؟

1. نعم
5. ال

 HO078_AmIncRe



ELSE
ENDIF
ENDIF

كم ھو الدخل أو أجرة البیت التي تلقیتھا من ھذه الممتلكات خالل السنة األخیرة، بعد خصم الضرائب؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: المبلغ بالشیكل.

INTEGER

IF MN024_NursingHome = a1

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a1) AND (HO002_OwnerTenant <> a5)

 HO001_Place

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ھل يتم اللقاء في بیت أو شقة المجیب/ة؟

1. نعم
5. ال

 HO044_ChangeResidence
اآلن سوف أطرح علیك بعض االسئله عن مكان سكناك منذ 

 [(peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear + ' '))]
ھل نقلت لمكان سكن آخر، بیت او شقه؟

1. نعم
5. ال

 HO002_OwnerTenant
أنظر إلى بطاقة رقم 28, عائلتك تسكن في المسكن كـ 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. مالك
2. ساكن في منزل مشترك

3. مستأجر
4. مستأجر ثانوي

5. ساكن بدون دفع إیجار

 HO067_PaymSimDwel
حسب رأيك، كم كنت ستدفع أجرة شھرية لشقة لو استأجرت الیوم مكان مشابه، من غیر أثاث، في السوق الحرة؟

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: ال يشمل دفعات وخدمات مثل الكھرباء والتدفئة. المبلغ بالشیكل.

INTEGER

 HO003_Period
عندما تفكر بآخر مبلغ دفعته مقابل اإليجار، عن أي فترة كان ھذا المبلغ؟ ھل كان عن 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. أسبوع
2. شھر



ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)

IF HO003_Period = a97

ENDIF

IF HO002_OwnerTenant = a3

ENDIF

3. ثالثة أشھر
4. ستة أشھر

5. سنة
97. فترة زمنیة أخرى

 HO004_OthPer
ماذا تقصد بفترة زمنیة أخرى؟

STRING

 HO005_LastPayment
كم كان آخر مبلغ دفعته كإيجار؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: المبلغ بالشیكل.

INTEGER

 HO079_SocialHousing
ھل تسكن بسكن اجتماعي/عام أو سكن مشابه؟

1. نعم
5. ال

IF HO007_LastPayIncl = a5

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)

ENDIF

 HO007_LastPayIncl
ھل المبلغ الذي دفعته كآخر إيجار يشمل جمیع الفواتیر والخدمات, مثل فاتورة الماء, إزالة الزبالة، االشتراك في لجنة

المنزل, الكھرباء، الغاز أو التدفئة؟
1. نعم
5. ال

 HO008_ExtRentIncl
كم دفعت مقابل الخدمات والفواتیر، التي لم تكن ضمن آخر دفعة لاليجار [  أسبوع/  شھر/  ثالثة أشھر/  ستة

أشھر/piHO004_OthPer] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: المبلغ بالشیكل.

INTEGER

 HO010_BehRent
خالل فترة االثني عشرة شھًرا الماضیة، ھل وجدت نفسك تتأخر ألكثر من شھرين عن دفع اإليجار؟

1. نعم
5. ال

 HO070_PercHouseOwn
أي جزء من الممتلكات ھو بملكیتك، أو بملكیة زوجك/تك / شريك/ة حیاتك؟ 



IF HO070_PercHouseOwn > 0

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: أشر 0 فقط إذا لم يكن وال أي جزء من الممتلكات بملكیة أي من الزوجین!

100..0

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

IF HO013_MortLoanProp = a1

 HO011_AcqProp
كیف حصلت على ھذا الملك؟ ھل... 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. إشتریتھ أو بنیتھ بنفسك
2. اشتریتھ أو بنیتھ بمساعدة العائلة

3. حصلت علیھ كمیراث
4. تلقیتھ كھدیة

5. حصلت علیھ بوسائل أخرى

 HO012_YearHouse
في أي سنة حصل ھذا؟

2014..1900

 HO013_MortLoanProp
ھل أخذت قرًضا أو قمت برھن ھذا العقار؟

1. نعم
5. ال

IF HO017_RepayMortgLoans = a1

 HO014_YrsLMortLoan
كم سنة بقیت تدفع باقي القرض أو تفك الرھن؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: إذا أقل من سنة، سجل 1. إذا أكثر من 50 أو غیر محّدد سجل 51.

51..1

 HO015_AmToPayMortLoan
كم بقي علیك أو على [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] من المبلغ المستحق لتسديد الرھن أو القرض،

بدون حساب الفائدة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: المبلغ بالشیكل.

INTEGER

 HO017_RepayMortgLoans
ھل تقوم بتسديد مستحقات الرھن أو القرض بشكل دائم؟

1. نعم
5. ال

 HO020_RegRepayMortLoan
في السنه االخیره, ما ھي قیمة الدفعات الجارية لتسديد كافة القروض والرھانات الموجودة على ھذا العقار؟ 

لمن يجري المقابلة:



ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
ENDIF
ENDIF

لمن يجري المقابلة: المبلغ بالشیكل.
INTEGER

 HO022_BehRepayMortLoan
خالل فترة االثني عشرة شھًرا الماضیة، ھل سبق أن وجدت نفسك متأخًرا ألكثر من شھرين عن موعد الدفع؟

1. نعم
5. ال

IF HO023_SuBLAcc = a1

ENDIF

 HO023_SuBLAcc
ھل قمت بتأجیر [  مستأجر/ة رئیسي/ة/  مستأجر/ة ثانوي/ة] قسم من ھذه العمارة السكنیة؟

1. نعم
5. ال

 HO074_IncSuBLAcc
كم ھو مبلغ الدخل أو اإليجار الذي زوجك/تك / شريك/ة حیاتك يتلقى من الممتلكات بعد خصم الضرائب؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سّجل المبلغ بـالشیكل.

INTEGER

 HO024_ValueH
حسب رآيك، على كم من المال ستحصل لو بعت ھذا العقار الیوم؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: المبلغ بالشیكل.

INTEGER

 HO032_NoRoomSqm
كم غرفة في بیتك إلستعمال أفراد العائلة الشخصي, بما في ذلك غرف النوم، لكن باستثناء المطبخ، الحمامات

والممرات [  وأي غرفة ممكن أن تكون أجرتھا] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
ال تشمل المخزن والقبو والُعلِّیَّة وما شبه ذلك...

25..1

 HO033_SpecFeat
ھل في بیتكم ترتیبات خاصة تساعد األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو مشاكل صحیة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: مثال: األبواب الموسعة، أبواب آلیة، رافعة كراسي على الدرج، أجھزة انذار (أزرار)، ترتیبات في

الحمام والمطبخ.
1. نعم
5. ال

 HO034_YrsAcc
منذ كم سنة أنت تسكن في منزلك الحالي؟ 



ENDIF

IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY

ENDIF
IF HO001_Place = a5

ENDIF

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: قم بالتقريب الى عدد كامل.

120..0

 HO060_PartnerYrsAcc
كم سنة [  أنت/  أنت/  أنت/  أنت] [  زوجك/  زوجتك/  شريك حیاتك/  شريكة حیاتك] سكن ببیتك الحالي؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: حّول لعدد سنوات كامل.

120..0

IF (HO036_TypeAcc = a4) OR (HO036_TypeAcc = a5)

ENDIF
IF HO036_TypeAcc > a3

ENDIF

 HO036_TypeAcc
ما نوع البناية التي تسكن فیه عائلتك؟ 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. بیت في مزرعة.
2. بیت مستقل أو مبنى لعائلتین.

3. بیت مستقل أو مبنى لعائلتین كجزء من مبنى متواصل.
4. عمارة ذات ثالثة الى 8 شقق.

5. عمارة ذات 9 شقق أو أكثر, لكن لیس أكثر من 8 طوابق.
6. عمارة ذات 9 طوابق أو أكثر.

7. مسكن ذو طوابق یحتوي على خدمات لكبار السن.
8. مسكن خاص للمسنین (عنایة لمدة 24 ساعة).

 HO042_NumberFloorsBldg
كم طابق في البناية التي تسكن/ين فیھا، بما في ذلك الطابق األرضي؟

99..1

 HO043_StepstoEntrance
كم عدد الدرجات التي يجب المرور عبرھا (الى األعلى أو األسفل) للوصول الى المدخل الرئیسي لشقتك؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ال تحسب الدرج الذي يمكن التنازل عنه عند وجود مصعد.

1. حتى 5 درجات
2. ما بین 6 الى 15
3. ما بین 16 و 25

4. أكثر من 25

 HO054_Elevator
ھل ھنالك مصعد في بیتك؟

1. نعم
5. ال

 HO026_OwnSecHome
ھل أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] تملكون بیت آخر، مسكن للنقاھة، عقار آخر، أرض أو بستان؟ 



ENDIF
IF (HH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
ENDIF

IF HO026_OwnSecHome = a1

ENDIF

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: الرجاء إستثناء ترتیب المشاركة بالوقت، مصلحة تجارية خاصة.

1. نعم
5. ال

IF HO029_RecIncRe = a1

ENDIF

 HO027_ValueRE
حسب رآيك كم سیساوي ھذا أو ھذه االمالك لو تم بیعھا الیوم؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: إذا كان يملك عقارًا خارج البالد، سجل المبلغ بالشیكل.

INTEGER

 HO029_RecIncRe
ھل تلقیت أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] أي دخل أو دفعة ايجار من ھذه األمالك خالل السنة األخیرة؟

1. نعم
5. ال

 HO030_AmIncRe
ما ھو المدخول او االيجار الذي تلقیتھا انت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] من ھذه األمالك خالل السنة

االخیرة، بعد دفع الضرائب؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: المبلغ بالشیكل.

INTEGER

 HO041_IntCheck
من أجاب عن األسئلة في ھذا القسم؟

1. المجیب/ة فقط
2. المجیب/ة ووكیلھ/ھا

3. الوكیل/ة فقط

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1

 HH001_OtherContribution
على الرغم من أنه لربما كنا قد سألناك [  أو فرد آخر من أفراد المنزل] حول بعض ھذه التفاصیل في البداية, من المھم

بالنسبة لنا أن نفھم الوضع في البیت بالشكل الصحیح. ھل خالل العام الماضي، كان ھناك أحد من أبناء منزلك
يساھم في دخل البیت ولم يتم شمله في ھذا اللقاء؟ 

لمن يجري المقابلة:
{MN015_ELIGIBLES} لمن يجري المقابلة: إذا تطّلب األمر إقرأ قائمة المالئمین للقاء: جزء من ھذا اللقاء ھم

1. نعم



IF HH001_OtherContribution = a1

ENDIF

IF HH010_OtherIncome = a1

ENDIF
IF MN032_socex = 1

5. ال

 HH002_TotIncOth
ھل يمكنك أن تقول لنا ما ھو تقريًبا المبلغ الكلي من الدخل خالل السنة الماضیة الذي حصل علیه أفراد البیت

اآلخرون، بعد دفع الضرائب أو التبرعات؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل صفر إذا لم يكن دخل من ھذا النوع, المبلغ بالشیكل

إذا كان المجیب ال يعرف دخل أفراد البیت اآلخرين، علیه أن يقول كم يساھم أفراد البیت اآلخرون في دخل البیت.
INTEGER

 HH010_OtherIncome
بعض العائالت تحصل على أموال مثل مساعدة في أجرة البیت، تأمین األوالد، مخصصات الضمان اإلجتماعي وغیرھا.

ھل حصل بیتك أو أحد أفراد بیتك على مثل ھذه الدفعات خالل السنة الماضیة؟
1. نعم
5. ال

 HH011_TotAddHHinc
الرجاء أن تقول لنا بالتقريب, ما ھو مجموع الدخل من كافة المساعدات أو المخصصات التي حصل علیھا بیتك خالل

السنة الماضیة، بعد دفع الضرائب والتبرعات. 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: المبلغ بالشیكل.

999999999999999.99..0.99

 HH021_Intro
أنظر بطاقة رقم 22 

سأقرأ بعض الجمل بخصوص الشعور الذي ممكن أن تكون تشعره بخصوص منطقة سكنك، أي كل مكان ممكن أن
تصله خالل 20 دقیقة على األكثر/ أو على بعد 1 كیلومتر على األكثر من بیتك. الرجاء أن تذكر إذا كنت توافق بشدة،

توافق، تعارض، تعارض بشدة مع كل من الجمل التالیة.
1. أكمل/ ي

 HH022_LocalFeelPart
أنا بالفعل أشعر باالنتماء لھذه المنطقة. ھل تقول بأنك توافق بشدة، توافق، تعارض، تعارض بشدة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: بطاقة رقم 22.

1. أوافق بشدة
2. أوافق

3. أعارض
4. أعارض بشدة

 HH023_LocalVandalism
أعمال التخريب والكتابة على الجدران ھم مشاكل كبیرة في ھذه المنطقة. ھل تقول بأنك توافق بشدة، توافق،

تعارض، تعارض بشدة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: بطاقة رقم 22.

1. أوافق بشدة
2. أوافق



3. أعارض
4. أعارض بشدة

 HH024_LocalClean
في ھذه المنطقة يحافظون على النظافة. ھل تقول بأنك توافق بشدة، توافق، تعارض، تعارض بشدة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: بطاقة رقم 22.

1. أوافق بشدة
2. أوافق

3. أعارض
4. أعارض بشدة

 HH025_LocalPeopleHelpful
إذا تعرضت لمشكلة ھنالك أشخاص في ھذه المنطقة من الممكن أن يساعدوني. ھل تقول بأنك توافق بشدة،

توافق، تعارض، تعارض بشدة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: بطاقة رقم 22.

1. أوافق بشدة
2. أوافق

3. أعارض
4. أعارض بشدة

 HH026_Intro
أنظر إلى البطاقة رقم 35 سأقرأ قائمة من األماكن يحتاج أحیاًنا األشخاص الذھاب إلیھا. الرجاء أن تقول لي إلى أي

مدى من السھل بالنسبة لك الوصول إلى تلك األماكن؟ ھل سھل جًدا، سھل، صعب، صعب جًدا؟
1. أكمل/ ي

 HH027_LocalBank
إلى أي مدى سھل الوصول إلى البنك أو جھاز البنك القريب؟ ھل كنت تقول بأنه سھل جًدا، سھل، صعب، صعب جًدا؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: بطاقة رقم 35

1. سھل جًدا
2. سھل

3. صعب
4. صعب جًدا

 HH028_LocalGroceryShop
إلى أي مدى سھل الوصول إلى الدكان أو البقالة القريبة؟ ھل كنت تقول بأنه سھل جًدا، سھل، صعب، صعب جًدا؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: بطاقة رقم 35

1. سھل جًدا
2. سھل

3. صعب
4. صعب جًدا

 HH029_LocalGeneralPractitioner
إلى أي مدى سھل الوصول إلى طبیب مختص أو أقرب مركز طبي؟ ھل كنت تقول بأنه سھل جًدا، سھل، صعب، صعب

جًدا؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: بطاقة رقم 35.



ENDIF
IF (CO IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

ENDIF

1. سھل جًدا
2. سھل

3. صعب
4. صعب جًدا

 HH030_LocalPharmacy
إلى أي مدى سھل الوصول إلى أقرب صیدلیة؟ ھل كنت تقول بأنه سھل جًدا، سھل، صعب، صعب جًدا؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: بطاقة رقم 35

1. سھل جًدا
2. سھل

3. صعب
4. صعب جًدا

 HH014_IntCheck
فحص من يجري المقابلة: من أجاب على األسئلة في ھذا القسم؟

1. المجیب/ة فقط
2. المجیب/ة ووكیلھ/ھا

3. الوكیل/ة فقط

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1

 CO001_Intro1
اآلن بودنا أن نسألك بعض األسئلة التي تتعلق بمصاريف البیت اإلعتیادية وكیف يقوم المنزل بتدبر اموره من ناحیة

مادية.
1. أكمل/ ي

 CO002_ExpFoodAtHome
إذا نظرنا إلى فترة اإلثني عشرة شھًرا الماضیة تقريًبا، كم صرف منزلكم في شھر إعتیادي على الطعام الذي يتم

استھالكه في البیت؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: المبلغ بالشیكل.

[REAL[10

 CO003_ExpFoodOutsHme
إذا نظرنا إلى فترة اإلثني عشرة شھًرا الماضیة، كم صرفت عائلتك في شھر إعتیادي على الطعام المستھلك خارج

البیت؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: المبلغ بالشیكل.

[REAL[10

 CO010_HomeProducedFood
ھل تستھلك أنت [  وأفراد آخرون في عائتك] الخضراوات، الفواكھه أو الحوم التي تقومون بزراعتھا، انتاجھا، التقاطھا او

جمعمھا بانفسكم ؟



IF CO010_HomeProducedFood = a1

ENDIF

IF ((CO007_AbleMakeEndsMeet = a1) OR (CO007_AbleMakeEndsMeet = a2)) OR
(CO007_AbleMakeEndsMeet = a3)

ENDIF
IF MN032_socex = 1

1. نعم
5. ال

 CO011_ValHomeProducedFood
إذا نظرنا إلى اإلثني عشرة شھًرا األخیرة، ما ھي قیمه المنتوجات الغذائیه التي تم انتاجھا في البیت، والتي
استھلكتھا عائلتك بشھر عادي؟ بكلمات اخرى, كم كنت ستدفع مقابل ھذه المنتوجات لو انك قمت بشرائھا؟

[REAL[10

 HH017_TotAvHHincMonth
كم كان مجمل الدخل الشھري بالمعدل للعائلة، بعد خصم الضرائب خالل السنة الماضیة؟

999999999999999.99..0.99

 CO007_AbleMakeEndsMeet
بالنظر الى الدخل الشھري الكلي للعائلة، ھل تستطیع القول أن العائلة تستطیع أن تتدبر أمورھا بـ... 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. بصعوبة كبیرة
2. ببعض الصعوبة
3. بسھولة نوًعا ما

4. بسھولة

 CO020_HowMuchNeeded
ما ھو مبلغ الحد األدنى الذي يحتاجه بیتك في كل شھر لیتدبّر أموره االقتصادية بسھولة؟

INTEGER

 CO201_AffordGroceries
ھل تستطیع اسرتك السماح لنفسھا بشراء احتیاجات سمانه (الغذائیة) ومواد تنظیف بشكل دائم؟

1. نعم
5. ال

 CO202_AffordHoliday
ھل بیتك يستطیع السماح لنفسه السفر لعطله لمدة أسبوع على األقل في السنة؟

1. نعم
5. ال

 CO206_AffordExpense
ھل تستطیع أسرتك السماح لنفسھا بدفع مصروف غیر متوّقع بمبلغ. FLDefault[9] 2500]].بدون أن تأخذ قرض؟

1. نعم
5. ال

 CO207_PovertyWornOutClothing
فّكر بوضعك االقتصادي خالل الـ 12 أشھر األخیرة. خالل الـ 12 أشھر األخیرة، من أجل الحفاظ على مصاريف حیاه

منخفضة ھل....واصلت لبس مالبس بالیة ألنك لم تسمح لنفسك بشراء مالبس جديدة؟
1. نعم
5. ال



ENDIF
IF (AS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

ENDIF

 CO208_PovertyWornOutShoes
خالل الـ 12 أشھر األخیرة، من أجل الحفاظ على مصاريف حیاه منخفضة ھل...واصلت استخدام حذاء باٍل ألنك ال

تستطیع السماح لنفسك بشراء حذاء جديد؟
1. نعم
5. ال

 CO209_PovertyPutUpWithCold
خالل الـ 12 أشھر األخیرة، من أجل الحفاظ على مصاريف حیاه منخفضة ھل...عانیت من البرد من أجل التوفیر في

تكلفة التدفئة؟
1. نعم
5. ال

 CO211_PovertyPostponedDentist
خالل الـ 12 أشھر األخیرة، من أجل الحفاظ على مصاريف حیاه منخفضة ھل....قمت بتأجیل مراجعاتك عند طبیب

األسنان؟
1. نعم
5. ال

 CO213_PovertyGlasses
خالل الـ 12 أشھر األخیرة، من أجل الحفاظ على مصاريف معیشة منخفضة ھل...مشیت من غیر نظارات أو لم

تشتري نظارات جديدة ألنك لم تسمح لنفسك بذلك؟
1. نعم
5. ال

 CO009_IntCheck
فحص من يجري المقابلة: من أجاب عن األسئلة في ھذا القسم؟

1. المجیب/ة فقط
2. المجیب/ة ووكیلھ/ھا

3. الوكیل/ة فقط

LOOP

IF MN007_NumFinR = 1

IF AS065_HasIndRetAcc = a1

 AS001_Intro1
المجموعة التالیة من األسئلة تتعلق بتوفیرات أو إستثمارات قد تكون لديك أنت أو لدى 

[  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] ؟
1. أكمل/ ي

 AS065_HasIndRetAcc
ھل لديك حالًیا انت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] أي اموال في حسابات تقاعد فردية؟ 

لمن يجري المقابلة:
حساب تقاعد فردي يعني خطة تقاعد تمّكن الشخص من وضع بعض المال كل سنة ويتم استرجاعھا بفترة التقاعد.

1. نعم
5. ال



ENDIF

IF AS066_HasContSav = a1

IF MN005_ModeQues <> a1

ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))

ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)

ENDIF

 AS020_IndRetAcc
من لديه حسابات توفیر التقاعد الفردية؟ أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] أو كالكما؟

1. المجیب/ة فقط
2. زوج/ة ، شریك/ة حیاتك فقط

3. كالكما

 AS021_AmIndRet
كم لديك حالیًّا في حسابات التقاعد الفردية؟ 

لمن يجري المقابلة:
للذي يجري المقابه : سجل المبلغ بالشیكل.

سجل المبلغ للمجیب فقط.
[REAL[10

 AS023_IndRetStockBo
ھل حسابات التقاعد الفردية ھذه غالبیتھا سندات دين أم أسھم؟

1. غالبیتھا أسھم
2. نصفھا أسھم والنصف اآلخر سندات دین

3. غالبیتھا سندات دین

 AS024_PAmIndRet
كم لدى [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] حالًیا في حسابات التقاعد الفردية؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابله: سجل المبلغ بالشیكل.

سجل المبلغ للمجیب فقط.
[REAL[10

 AS026_PIndRetStockBo
ھل حسابات التقاعد الفردية ھذه غالبیتھا أسھم أم سندات دين؟

1. غالبیتھا أسھم
2. نصفھا أسھم ونصفھا سندات دین

3. غالبیتھا سندات دین

 AS066_HasContSav
ھل لديك حالیًا في في استثمارات أو توفیر للسكن؟ 

لمن يجري المقابلة:
توفیر للسكن: حساب مالي في مؤسسة مالیة لتوفیر السیولة النقدية يتم استعمالھا لشراء منزل.

1. نعم
5. ال

 AS027_AmContSav
ما ھو المبلع الموجود لديك {FL_AS027_2} {FL_AS027_1} [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] حالیًا في صندوف

توفیر السكن؟ 



ENDIF

IF AS067_HasLifeIns = a1

ENDIF

IF AS064_HasMutFunds = a1

لمن يجري المقابلة:
أدخل القیمة بـ FLDefault[9]]] ، سجل رمز المجموع للزوجین.

[REAL[10

 AS067_HasLifeIns
ھل تملك/ين حالًیا انت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] تأمینات حیاة؟

1. نعم
5. ال

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)

ENDIF

 AS029_LifeInsPol
ھل تأمین الحیاة الخاص بك، ھو تأمین لفترة محدودة، أو تأمین لكل الحیاة، أو كالھما؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابله: تأمین الحیاة لفترة محدودة يغطي فترة محددة من الزمن، ويدفع سلًفا مبلغ التأمین في حاله وفاة

خالل ھذه الفترة. 
تأمین الحیاة لكل الحیاة يتركب من توفیر الذي تزيد قیمتة مع مرور الزمن، ويمكن أخده بالتقسیط او دفعه واحده

1. تأمین لفترة محدودة
2. تأمین لكل الحیاة

3. كالھما
97. غیر ذلك

 AS030_ValLifePol
ما ھي القیمة المحّددة للتأمینات التي تملكھا أنت و [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابله: سجل المبلغ بالشیكل. 

سجل المبلغ لكلي لكال الزوجین/ الشريكین.
[REAL[10

 AS064_HasMutFunds
حالًیا، ھل لديك انت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] أي أموال في الصناديق المشتركة أو حسابات ادارة

االستثمار؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابله: الصناديق المشتركة ھي نوع من االستثمار عبارة عن مؤسسة مالیة تجمع أموال عدد من

المستثمرين تعطى لمدير من أجل االستثمار في اسھم أو سندات دين أو أي منتجات مالیة.
1. نعم
5. ال

 AS017_AmMutFunds
كم لديك حالیًّا أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] في صندوق التوفیر المشتركة أو حسابات إدارة اإلستثمار؟ 

لمن يجري المقابلة:
للذي يجري المقابله : المبلغ بالشیكل

سجل المبلغ الكلي للشريكین/ الزوجین.
[REAL[10



ENDIF

IF AS063_HasStocks = a1

ENDIF

IF AS062_HasBonds = a1

ENDIF

IF (AS060_HasBankAcc = a5) AND (MN101_Longitudinal = 0)

 AS019_MuFuStockBo
ھل ھذه الصناديق المشتركة وحسابات ادارة االستثمار غالبیتھا سندات دين أم أسھم؟

1. غالبیتھا أسھم
2. نصفھا أسھم والنصف اآلخر سندات

3. غالبیتھا سندات

 AS063_HasStocks
ھل تملك حالًیا انت أو ^ [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] أسھم أو سندات دين (المتداولة في البورصة أم ال)؟ 

لمن يجري المقابلة:
للذي يجري المقابله : سندات ھي عبارة عن استثمار يعطي الحق لشخص أن يمتلك جزء من شركة وله الحق في

الحصول على أرباح منھا؟
1. نعم
5. ال

 AS011_AmStocks
كم أسھم أو سندات دين تقريًبا (المتداولة في البورصة أم ال) تملك حالًیا أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] ؟

لمن يجري المقابلة:
للذي يجري المقابله : المبلغ بالشیكل, سجل المبلغ الكلي للزوجین/ للشريكین.

[REAL[10

 AS062_HasBonds
ھل لديك انت أو {FL_AS062_1} [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] حالیا, اموال تستثمرھا بسندات صك قروض

حكومیه او سندات دين لشركات؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابله: سندات صك دين الصادرة عن حكومة أو شركة لتولید رأس المال عن طريق االقتراض.

1. نعم
5. ال

 AS007_AmBonds
كم لديك أنت أو {FL_AS007_1} [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] حالیًّا في سندات حكومیة أو سندات دين

لشركات؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل المبلغ بالشیكل

سجل المبلغ الكلي للزوجین/ الشريكین.
[REAL[10

 AS060_HasBankAcc
ھل انت [  أو/  أو/  أو/  أو] [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] يملك/تملك حساب بنك, أو حساب جاري، أو حساب

توفیر، أو حساب في بنك البريد؟
1. نعم
5. ال

 AS061_ReaNoBankAcc
الرجاء انظر الى بطاقه رقم 29 



ENDIF
IF (AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS061_ReaNoBankAcc = a95)

ENDIF
IF (((AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS062_HasBonds = a1)) OR (AS063_HasStocks = a1)) OR
(AS064_HasMutFunds = a1)

ENDIF

IF AS041_OwnFirm = a1

ENDIF

IF AS049_NumCars > 0

بالنظر الى البطاقه, قل لي ما اھم سبب يمنعك أنت [  أو/  أو/  أو/  أو] [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] من ان
يملك/تملك اي حساب بنك، أو حساًبا جارًيا، أو حساب توفیر، أو حساًبا في بنك البريد؟

1. ال یحب/ تحب التعامل مع البنوك
2. الحد األدنى من رسوم الخدمات مرتفعة جدًّا

3. ال یوجد بنك مع ساعات واماكن مریحھ
4. لست بحاجھ، ال أرید حساب بنك

5. ال املك مبلغ كافًیا من المال
6. یقوم االوالد أو اقرباء آخرین (من نفس البیت او خارجھ) بإدارة االمور المالیة والتوفیرات

95. في الواقع لدي/ لدینا حساب بنك
97. السباب اخرى

 AS003_AmBankAcc
كم تملك حالیًّا أنت و [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] في حساب البنك، أو حساًبا جارًيا، أو حسابات ادخار

(توفیر) أو حساًبا في بنك البريد ؟ 

لمن يجري المقابلة:
للذي يجري المقابله : المبلغ بـالشیكل، سجل المبلغ الكلي في حسابات الشريكین/ الزوجین.

[REAL[10

 AS070_IntIncome
بالمجمل، ما ھي الفائدة أو الربح الذي حصلت علیه {FL_AS070_2} {FL_AS070_1} [  زوجك/  زوجتك/  شريك حیاتك/

 [(STR (Year - 1] شريكة حیاتك] من حسابات البنك، ضمانات، رأس المال أو صناديق خالل 
الرجاء أن تقول لي المبلغ بعد خصم الضرائب؟

[REAL[10

 AS041_OwnFirm
ھل تملك أنت حالًیا أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] شركة أو مصلحة؟

1. نعم
5. ال

 AS042_AmSellFirm
إذا قمت ببیع ھذه الشركة أو المصلحة ومن ثم قمت بتسديد كافة ديونھا، كم تقريًبا سیبقى لك من مال؟ 

لمن يجري المقابلة:
للذي يجري المقابله : المبلغ بالشیكل

سجل المبلغ الكلي لكال الشريكین/ الزوجین.
[REAL[10

 AS044_ShareFirm
أي نسبة أو حصص تملك أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] من ھذه الشركة، أو المصلحة؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل النسبة. إذا كانت أقل من 1، سّجل 1.

100..1

 AS049_NumCars
ما عدد السیارات التي تملكھا أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] ؟ الرجاء إستثناء سیارات الشركة.

10..0



ENDIF
IF (AC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF

IF NOT (96 IN AS054_OweMonAny)

ENDIF

 AS051_AmSellingCars
إذا قمت ببیع [  ھذه/  ھذه] [  السیارة/  السیارات] فما ھو المبلغ الذي قد تحصل علیه؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابله: سجل المبلغ بالشیكل

سجل المبلغ لكال الشريكین/ الزوجین.
[REAL[10

 AS054_OweMonAny
يتطرق السؤال التالي إلى ديون نستخقة علیك ما عدا الرھونات. أنظر الى البطاقة رقم 30. أي من بین ھذه الديون

متراكمة علیك حالًیا أنت أو [  زوجك/  زوجتك/  شريكك/  شريكتك] ، إن كان ھناك أي ديون أصًال؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. دین على سیارة أو مركبة أخرى (عربة، دراجة ناریة، قارب الخ...)
2. دیون بطاقات االعتماد

3. قروض (من البنك، شركة اإلسكان أو مؤسسة مالیة أخرى)
4. دین ألقارب أو أصدقاء

5. قروض للطالب الجامعیین
6. دیون حسابات (ھاتف، كھرباء، تدفئة، إیجار)

96. ال شيء مما ذكر أعاله
97. غیر ذلك

 AS055_AmOweMon
بدون قروض اإلسكان أو الديون على األرض، الممتلكات أو الشركات، ما ھو مجموع مبلغ دينك أنت و [  زوجك/  زوجتك/

 شريكك/  شريكتك] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
للذي يجري المقابله : سجل المبلغ بالشیكل. 

سجل المبلغ الكلي لكال الزوجین/ الشريكین.
[REAL[10

 AS057_IntCheck
لفحص من يجري المقابلة: من أجاب عن األسئلة في ھذا القسم؟

1. المجیب/ة فقط
2. المجیب/ة ووكیلھ/ھا

3. الوكیل/ة فقط

LOOP

 AC011_Intro
نحن معنیون بمعرفه رآي الناس الى حیاتھم بشكل عام. 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابله: ابدأ بالجزء من غیر الوكیل, ممنوع وجود الوكیل, اذ كان الُمجیب ال يستطع االجابه على ھذه االسئله

بنفسه اضغط عند كل سؤال على
CTRL-K

1. أكمل/ ي



 AC012_HowSat
على سلم من 0 الى 10، حیث ان 0 يعني غیر راضي بتاًتا و 10 يعني راضًیا تماًما، إلى أي مدى انت راض عن حیاتك؟

10..0

 AC013_Intro
الرجاء انظر الى بطاقه رقم 31 سوف اقوم االن بقراءة قائمة من العبارات التي يستخدمھا الناس لوصف حیاتھم او لوصف ما

يشعرون به. نود ان نعرف بأي وتیرة، (إذا كان أصال) خالل االسابیع االربعه الماضیة شعرت بھذه المشاعر او فكرت بھذا:
بفترات قريبة، احیانا، نادًرا، أو بتاًتا.

1. أكمل/ ي

 AC014_AgePrev
بأي وتیرة تفكر بأن سنك يمنعك من القیام بأمور تحب القیام بھا؟ على فترات متقاربة، أحیاًنا، نادًرا، بتاًتا.

1. على فترات متقاربة
2. احیاًنا
3. نادًرا
4. بتاًتا

 AC015_OutofContr
بأي وتیرة تظْن أن ما يحدث معك ھو خارج عن سیطرتك ؟ على فترات متقاربة، احیاًنا، نادًرا، بتاًتا.

1. على فترات متقاربة
2. احیاًنا
3. نادًرا
4. بتاًتا

 AC016_LeftOut
بأي وتیرة تشعر باالنعزال وبأنه ال صله لك بما يحدث حولك ؟ على فترات متقاربة، احیاًنا، نادًرا، بتاًتا.

1. على فترات متقاربة
2. احیاًنا
3. نادًرا
4. بتاًتا

 AC017_DoWant
بأي وتیرة تظْن أنك تستطیع القیام باالمور التي تريد القیام بھا؟ على فترات متقاربة، احیاًنا، نادًرا، بتاًتا.

1. على فترات متقاربة
2. احیاًنا
3. نادًرا
4. بتاًتا

 AC018_FamRespPrev
بأي وتیرة تظن أن المسؤولیه العائلیه تمنعك من القیام بأمور تريد القیام بھا ؟ بفترات قريبة، احیاًنا، نادًرا، بتاًتا.

1. على فترات متقاربة
2. احیاًنا
3. نادًرا
4. بتاًتا

 AC019_ShortMon
بأي وتیرة تظّن أن النقص باالموال يمنعك من القیام بامور تريد القیام بھا؟ على فترات متقاربة، احیاًنا، نادًرا، بتاًتا.

1. على فترات متقاربة
2. احیاًنا
3. نادًرا
4. بتاًتا

 AC020_EachDay
بأي وتیرة تتطلع (تنتظر بلھفة) إلى كل يوم جديد؟ على فترات متقاربة، احیاًنا، نادًرا، بتاًتا.



IF MN024_NursingHome = a1

1. على فترات متقاربة
2. احیاًنا
3. نادًرا
4. بتاًتا

 AC021_LifeMean
بأي وتیرة تشعر أن ھنالك معنى لحیاتك؟ على فترات متقاربة، احیاًنا، نادًرا، بتاًتا.

1. على فترات متقاربة
2. احیاًنا
3. نادًرا
4. بتاًتا

 AC022_BackHapp
بأي وتیرة، بالمجمل، تنظر إلى الوراء لحیاتك مع الشعور بالسعادة؟ على فترات متقاربة، احیاًنا، نادًرا، بتاًتا.

1. على فترات متقاربة
2. احیاًنا
3. نادًرا
4. بتاًتا

 AC023_FullEnerg
بأي وتیرة تشعر بأنك ممتلئ بالطاقه والنشاط في ھذه االيام؟ على فترات متقاربة، أحیاًنا، نادًرا، بتاًتا.

1. على فترات متقاربة
2. احیاًنا
3. نادًرا
4. بتاًتا

 AC024_FullOpport
بأي وتیره تشعر بأن الحیاة ممتلئه بالفرص؟ على فترات متقاربة، أحیاًنا، نادًرا، بتاًتا.

1. على فترات متقاربة
2. احیاًنا
3. نادًرا
4. بتاًتا

 AC025_FutuGood
بأي وتیره تشعر بأن المستقبل يبدو جیًدا لك؟ على فترات متقاربة، أحیاًنا، نادًرا، بتاًتا.

1. على فترات متقاربة
2. احیاًنا
3. نادًرا
4. بتاًتا

 AC001_Intro
اآلن لدي بعض األسئلة التي تتعلق بالفعالیات التي قد تقوم بھا.

1. أكمل/ ي

 AC035_ActPastTwelveMonths
الرجاء أنظر إلى بطاقة رقم 32. أي من الفعالیات المذكورة في البطاقة، إذا كان أصال، قمت بھا خالل الـ 12 أشھر األخیرة؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. قمت بعمل تطّوعي أو صدقة
4. شاركت في دورة تربویة أو دورة إرشاد
5. ذھبت لنادي ریاضة، اجتماعي أو آخر



ENDIF
IF (EX IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

IF a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ELSE

ENDIF

6. شاركت في فعالیات تنظیم دیني (كنیسة، كنیس، جامع، خلوة وما شابھ)
7. شاركت بتنظیم سیاسي أو اجتماعي

8. قرأت كتًبا، مجالت، صحًفا
9. حللت كلمات متقاطعة أو أرقام مثل ألغاز أو سودوكو
10. لعبت ألعاب كروت (شّدة) أو ألعاب مثل الشطرنج

96. ال شيء من ھذه الفعالیات

 AC038_HowSatisfiedNoAct
ذكرت أنك ال تقوم وال بأي فعالیة من الفعالیات المذكورة في بطاقة رقم 32. إلى أي مدى أنت راٍض عن ذلك؟ الرجاء أن

تدّرج إجابتك على سلم بین 0 إلى 10، حیث أن 0 يعني "غیر راٍض بتاًتا" و - 10 يعني "راٍض تماًما".
10..0

LOOP cnt1:= 1 TO 10

ENDLOOP

IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

 AC036_HowOftAct
بأي وتیرة خالل الـ 12 أشھر األخیرة [  قمت] [  أنت] بـ [  قمت بعمل ت�ّوعي أو صدقة/  رعاية مريض أو صاحب

إعاقة/  مساعدة صديق/أصدقاء أو جیران/  اشتركت بدورة تربوية أو دورة إرشاد/  ذھبت لنادي رياضة، اجتماعي أو
آخر/  اشتركت بفعالیات تنظیم ديني (كنیسة، كنیس، جامع، خلوة وما شابه)/  اشتركت بتنظیم سیاسي أو

اجتماعي/  قرأت كتب، مجالت، صحف/  لعبت بألعاب كلمات أو أرقام مثل ألغاز أو سودوكو/  لعبة ألعاب كروت (شّدة)
أو ألعاب مثل الش�رنج] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اقرأ اإلجابات.

1. تقریًبا كل یوم
2. تقریًبا كل أسبوع

3. تقریًبا كل شھر
4. أقل من ذلك

 AC037_HowSatisfied
على سلم من 0 إلى 10، حیث أن 0 يعني "غیر راٍض بتاًتا"، و - 10 يعني "راٍض تماًما"، إلى أي مدى أنت راٍض عن

الفعالیات التي ذكرتھا؟
10..0

LOOP

 EX029_FreqPrayer
االن , لدي سؤال يتعلق بالصالة . حالیا كم مرة تصلي؟ 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. أكثر من مرة بالیوم
2. مرة بالیوم

3. عدة مرات في االسبوع
4. مرة في األسبوع



IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF
IF MN808_AgeRespondent < 101

ENDIF

5. أقل من مرة في األسبوع
6. ابدا

 EX001_Introtxt
اآلن، لدي بعض األسئلة التي تتعلق بتوقعاتك حول حدوث بعض االحداث المختلفة. عندما أطرح سؤاًال أود أن تجیبني
باعطاء رقم ما بین 0 إلى 100. لنجرب مثاًال سوية ولنبدأ بحالة الطقس. أنظر الى البطاقة رقم 37, ما االحتمال ان يكون
الطقس مشمًسا غًدا؟ مثال, إذا كان الجواب 90 ھذا يعني أن ھناك إحتمال 90 بالمئة أن يكون الطقس مشمًسا. يمكنك

أن تقول أي رقم ما بین 0 إلى 100
100..0

IF MN808_AgeRespondent < 61

ENDIF

 EX007_GovRedPens
(الرجاء النظر الى البطاقة رقم 37 ) 

ما ھي االحتماالت بأنه قبل خروجك للتقاعد،ستقوم الحكومة بتخفیض راتب التقاعد الذي تستحقه؟
100..0

 EX025_ChWrkA65
(الرجاء النظر الى بطاقه رقم 37) 

بالتفكیر بعملك بشكل عام ولیس فقط بعملك الحالي, ما ھو االحتمال بان تعمل بوظیفه كامله بعد وصولك لجیل 63؟
100..0

 EX008_GovRaisAge
(الرجاء النظر الى البطاقة رقم 37) 

ما ھي االحتماالت, أن تقوم الحكومة برفع راتب التقاعد الذي تستحقه قبل تقاعدك؟
100..0

 EX009_LivTenYrs
الرجاء النظر الى البطاقة رقم 37) 

ما ھي االحتماالت بأن تصل/ين الى سن [75/80/85/90/95/100/105/110/120] أو أكثر؟
100..0

 EX026_Trust
واآلن أود أن أطرح سؤاال عن رؤيتك لآلخرين. وبصفة عامة، ھل نقول إن معظم الناس يمكن الوثوق بھم أو أنه ال يمكنك أن

تكون حذرا في التعامل مع الناس؟ (ال تنظر بعد ذلك إلى البطاقة رقم 37)، الرجاء اعطني جوابا من 0 إلى 10، حیث 0
يعني أنك "ال يمكنك أن تكون حذًرا جًدا" و 10 يعني "أن معظم الناس يمكنك الوثوق بھم".

10..0

 EX110_RiskAv
الرجاء أنظر إلى بطاقة رقم 34. عندما يستثمر األشخاص توفیراتھم يمكنھم اإلختیار بین مصادر ذات مردود قلیل لكن مع
مخاطرة صغیرة لخسارة المال، مثال وضع المال في حساب بنك أو صكوك توفیر. بالمقابل يمكنھم اختیار مصادر مع مردود

كبیر لكن مع مخاطرة كبیرة لخسارة المال على سبیل المثال اسھم و حصص. أي من الجمل في البطاقة أقرب إلى
المخاطرة التي تختارھا عندما توّفر وتستثمر أموال؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اقرأ اإلجابات فقط إذا كانت ھنالك حاجة لذلك. اذا أعطیت أكثر من إجابة استعمل الرقم األول الذي تم

اعطاءه
1. مستعد لمخاطرة مالیة جدّیة مع التوّقع للوصول إلى أرباح جیدة

2. مستعد لمخاطرة مالیة جدّیة فوق المعّدل مع التوّقع للوصول إلى أرباح فوق المعّدل
3. مستعد لمخاطرة مالیة متوسطة مع التوّقع للوصول إلى أرباح متوسطة

4. غیر مستعد لمخاطرة مالیة



IF MN005_ModeQues = a2

 EX111_XYZ_Planning_Horizon
عند تخطیط توفیراتك ومصروفاتك، أي فترة من الفترات الزمنیة التالیة ھي األھم بالنسبة لك؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اقرأ اإلجابات

1. األشھر القلیلة القادمة
2. السنة القادمة

3. السنوات القلیلة القادمة
4. الـ 5-10 سنوات القادمة

5. أكثر من 10 سنوات

 EX028_LeftRight
في السیاسة احیانا يتحدث الناس عن "الیسار" و "الیمین ". على مقیاس من 0 إلى 10 ، حیث أن 0 يعني "الیسار" و

10 يعني "الیمین" ، أين تعتبر نفسك؟
10..0

 EX023_Outro

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: نھاية :من أجاب على األسئلة في ھذا القسم؟

1. الُمجیب
2. لم تتم اإلجابة على ھذا القسم (مقابلة مع الوكیل)

IF EX100_PartInterv = a5

 EX100_PartInterv

لمن يجري المقابلة:
ھل زوج/ة المجیب متوفر/ة ومستعد/ة للمشاركة في ھذه المقابلة؟ أم ھل ستقوم أنت بمقابلة بالوكالة في ھذا

القسم؟
1. نعم, الزوج/ة متوفر/ة وعلى استعداد لالشتراك بھذا الجزء من المقابلة

5. ال, الزوج/ة لیس/ت متوفر/ة أو لیس على استعداد لالشتراك بھذا الجزء من المقابلة

 EX101_IntroPartInfo
قبل ان ننھي، ھل تستطیع أن تعطي بعض المعلومات بخصوص {FL_EX101_1} [  زوج/  زوجة/  شريك حیاة/  شريكة

حیاة], الذي/ التي لم يجِر/ تجري المقابله الیوم؟
1. أكمل/ ي

 EX102_PartYrsEduc
كم سنة و [  زوجك/  زوجتك/  شريك حیاتك/  شريكة حیاتك] في قطاع التعلیم بدوام كامل؟ 

لمن يجري المقابلة:
التعلیم بدوام كامل: 

* يتضمن: استالم القسط، االنخراط في العمل الفعلي أو الدراسة بوجود مشرف أو تقديم االختبارات. 
* ال يتضمن: العمل بدوام كامل، الدراسة المنزلیة، الدراسة عن بعد، تدريب عملي، الدراسة المسائیة، تدريب مھني

خاص بدوام جزئي، دراسات علیا بدوام جزئي أو مرن...الخ.
21..0

 EX103_PartJobSit
بشكل عام، كیف تصف وضع العمل الحالي لـ [  زوجك/  زوجتك/  شريك حیاتك/  شريكة حیاتك] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}



ENDIF
IF MN001_Country = a1

ELSE

ENDIF

ENDIF

IF (EX103_PartJobSit <> a1) AND (EX103_PartJobSit <> a2)

ENDIF
IF ((EX103_PartJobSit = a1) OR (EX103_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)

ENDIF

1. متقاعد
2. عامل او یعمل لحسابھ الشخصي (بما في ذلك عمل لمصلحة العائلة)

3. عاطل عن العمل ویبحث عن عمل
4. دائم المرض او معاق

5. رب/ه منزل
6. اخر

 EX104_PartEvWork
ھل [  زوج/  زوجة/  شريك حیاة/  شريكة حیاة] عملت اي مره بعمل مقابل اجرة ؟

1. نعم
5. ال

 EX105_PartEmp
في وظیفة [  عمله السابق/  عمله الحالي/  عمله السابق] [  كان/  كان] [  زوجك/  زوجتك/  شريك/ة حیاتك] يعمل

في القطاع الخاص، في القطاع العام أو يعمل لحسابه الشخصي ؟
1. موظف قطاع خاص

2. موظف قطاع عام
3. یعمل لحسابھ الشخصي

 EX123_Consent
لم يتم التقرير بعد ولكننا نفكر باستبدال ھذا البحث خالل عام أو عامین، ببحث أخر ذو مقابلة أقصر. لھذا السبب، نأمل

أن نحتفظ بإسمك وعنوانك في ملفاتنا، كي نتمكن من االتصال بك ثانیة. ھل توافق على ھذا؟ 

لمن يجري المقابلة:
اطلب من المجیب أن يوقع على موافقة نصیة اذا لزم األمر. اذا تردد المجیب أو كانت لديه اسئلة، أخبره بأنه يستطیع

رفض المشاركة عندما يتم االتصال به في المرة القادمة.
1. یوافق على اعادة االتصال
5. یرفض اعادة االتصال بھ

IF ((MN001_Country = a7) OR (MN001_Country = a3)) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

 EX123_Consent
لم يتم التقرير بعد ولكننا نفكر باستبدال ھذا البحث خالل عام أو عامین، ببحث أخر ذو مقابلة أقصر. لھذا السبب، نأمل

أن نحتفظ بإسمك وعنوانك في ملفاتنا، كي نتمكن من االتصال بك ثانیة. ھل توافق على ھذا؟ 

لمن يجري المقابلة:
اطلب من المجیب أن يوقع على موافقة نصیة اذا لزم األمر. اذا تردد المجیب أو كانت لديه اسئلة، أخبره بأنه يستطیع

رفض المشاركة عندما يتم االتصال به في المرة القادمة.
1. یوافق على اعادة االتصال
5. یرفض اعادة االتصال بھ

 EX024_Outro2
شكرا لك. ھذا كان آخر سؤال. نود أن نشكرك جزيال مرة أخرى على مشاركتك في مشروع بحثنا. نحن نعرف بأن

االستمارة كانت طويلة وصعبة, لكن مساعدتك كانت مھمة جًدا بالنسبة لنا. بمشاركتك ھذه قمت بمساعدة الباحثین في
فھم مسألة التقدم في السن وتأثیرھا على المستقبل



ENDIF
IF (IV IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

IF MN028_bio = 1

ENDIF

1. أكمل/ ي

 EX121_Temp

لمن يجري المقابلة:
سجل درجة الحرارة في الخارج بالدرجة المئوية. اذا كانت درجة الحرارة تحت الصفر، سجل "0". اذا كانت درجة الحرارة

فوق 60 درجة مئوية، سجل "60"
60..0

 EX122_EndDBSInstruction

لمن يجري المقابلة:
راجع كتیب التسجیل DBS واتبع التعلیمات من رقم 16 الى االخر.

1. أكمل/ ي

 EX106_HandOutA

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اعط المجیب استماره. سجل االسم الشخصي, رقم ھويه الُمجیب. 

سجل الرقم التسلسلي لالستماره الورقیه على برنامج المقابله .
STRING

LOOP

IF ((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR
(Sec_BR.BR017_IntCheck = a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3)) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3))
OR (Sec_SP.SP022_IntCheck = a3)) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck =
a3)) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck = a3)) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3)) OR
(Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)

 IV001_Intro
ھذا القسم يعتمد على مشاھدتك خالل المقابلة، ويجب على من ُيجري المقابله تعبئته بعد االنتھاء من كل مقابلة

شخصیة.
1. أكمل/ ي

 IV020_RelProxy
أجاب وكیل المجیب/ة عن بعض أو جمیع األسئلة التي وجھت الى الُمجیب/ة. ما عالقة (صلة قرابة) وكیل المجیب/ة به/

بھا؟
1. زوج/ة أو شریك/ة حیاة

2. صھر/كنة
3. حم/حماة

4. أخ/ت
5. حفید/ة

6. أقارب آخرون
7. طاقم التمریض في البیت

8. مساعد/ة المنزل
9. صدیق/معارف

10. غیر ذلك



ENDIF

IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))

ENDIF

IF IV004_WillingAnswer = a5

ENDIF

 IV002_PersPresent
ھل كان حضر اي شخص ثالث، عدا عن وكیل الُمجیب، المقابلة(أو جزء منھا) مع الُمجیب/ة ؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. ال أحد
2. زوج/ة أو شریك/ة حیاة

3. والد/ة أو والدان
4. إبن/أبناء

5. اقارب آخرون
6. أشخاص آخرون تواجدوا

 IV003_PersIntervened
ھل تَدّخل ھؤالء األشخاص خالل المقابلة؟

1. نعم, غالًبا
2. نعم، بین الحین واآلخر

3. ال

 IV004_WillingAnswer
كیف تقَیم استعداد ورغبة الُمجیب/ة في اإلجابة عن االسئلة؟

1. جید جًدا
2. جید

3. ال بأس
4. سيء

5. جید في البدایة، لكنھ أخذ یسوء خالل المقابلة
6. سيء في البدایة، لكنھ أخذ یتحسن خالل المقابلة

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse

ENDIF

 IV005_WillingnessWorse
لماذا تغیرت رغبة وإستعداد الُمجیب/ة في االجابة عن األسئلة خالل اللقاء؟ 

لمن يجري المقابلة:
{CodeAll}

1. المجیب/ة مّل من الموضوع
2. المجیب/ة كان یفقد التركیز، أو أصبح ُمتعب

3. لسبب آخر, الرجاء أن تحدد

 IV006_OthReason
ما ھو السبب اآلخر؟

STRING

 IV007_AskClarification
ھل طلب الُمجیب/ة أي توضیحات بالنسبة لالسئلة؟

1. بتاًتا
2. وال مرة تقریًبا

3. بین الحین واآلخر



IF MN008_NumHHR = 1

4. احیاًنا
5. في احیان متقاربة جًدا

6. دائًما

 IV008_RespUnderstoodQst
إجماًال، ھل شعرت بأن الُمجیب/ة فھم االسئلة؟

1. بتاًتا
2. وال مرة تقریًبا

3. بین الحین واآلخر
4. احیاًنا

5. في فترات متقاربة جًدا
6. دائًما

 IV018_HelpShowcards
ھل احتاج الُمجیب/ة إلى مساعدة في قراءة البطاقات خالل المقابلة ؟

1. نعم، بسبب مشاكل في النظر
2. نعم، بسبب مشاكل في القراءة والكتابة

3. ال

IF (Sec_HO.HO001_Place = a1) OR (MN024_NursingHome = a2)

IF (IV010_TypeBuilding = a4) OR (IV010_TypeBuilding.ORD = 5)

ENDIF
IF IV010_TypeBuilding > a3

 IV009_AreaLocationBldg
في أين منطقة سكنیة تتواجد البناية أو (البیت)؟

1. مدینة كبیرة
2. ضاحیة مدینة كبیرة

3. بلدة كبیرة
4. بلدة صغیرة

5. قریة أومنطقة ریفیة

 IV010_TypeBuilding
ما ھو نوع العمارة التي يسكنھا بھا بیت المجیب/ة؟

1. بیت في مزرعة
2. بیت قائم لوحده أو بیت لعائلتین

3. بیت واحد أو بیت لعائلتین كجزء من مجموعة مباني متواصلة
4. عمارة ذات 3 الى 8 شقق

5. عمارة ذات 9 شقق أو اكثر لكن لیس أكثر من 8 طوابق
6. عمارة ذات 9 طوابق أو أكثر

7. مسكن یحتوي على خدمات لكبار السن
8. مسكن خاص للمسنین (عنایة لمدة 24 ساعة)

 IV011_NumberFloorsBldg
كم طابق يوجد في البناية التي يسكن فیھا المجیب/ة, بما في ذلك الطابق األرضي؟

99..1

 IV012_StepstoEntrance
كم عدد الدرجات التي يجب صعودھا (الى األعلى أو األسفل) للوصول الى المدخل الرئیسي للشقة؟ 

لمن يجري المقابلة:
ال تحسب الدرج الذي يمكن تفاديھا بسبب وجود مصعد.

1. حتى 5 درجات



ENDIF
IF XT_active = 1

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDIF

2. ما بین 6 الى 15
3. ما بین 16 و 25

4. أكثر من 25

 IV019_InterviewerID
ھوية من ُيجري المقابلة

STRING

 IV017_Outro
شكرا جزيال لك على اكمالك لھذا القسم. 

لمن يجري المقابلة:
סוף ראיון עם מרואיין/ת זה/זו. סמן "המשך" ולחץ 

 ENTER

ליציאה מהראיון וחזרה למערכת ניהול הדגימה, בחר בתפריט 
 FORMS

את האפשרות 
 EXIT

בחלון שייפתח יש לסמן שהנך מעוניין בשמירת הנתונים
1. أكمل/ ي

LOOP

 XT104_SexDec

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سّجل جنس المتوفى (اسأل إذا كنت غیر متأكد)

1. ذكر
2. أنثى

 XT001_Intro
الذي اشترك في بحث قبل 

كانت مساھمته ھامة. 

مھم بالنسبة لنا معرفه كیف قضى / قضت السنه االخیره من حیاته/ھا . 
كل المعلومات ستبقى سريه وسیتم حفظھا من غیر أسم

1. أكمل/ ي

 XT006_ProxSex

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اشر الى جنس وكیل الُمجیب

1. ذكر
2. أنثى

 XT002_Relation
قبل البدء بالحديث عن السنه االخیره في حیاه



IF XT002_Relation = a7

ENDIF
IF XT002_Relation = a8

ENDIF

IF XT002_Relation <> a1

ENDIF

IF XT101_ConfDecYrBirth = a5

 {FL_XT002_1}
ھل بامكانك ان تخبرني عن عالقتك بالمرحوم/ة؟

1. زوج/ة أو شریك/ة حیاة
2. ابن/ة

3. صھر/كنة
4. ابن/ة شریك/ة الحیاة

5. حفید/ة
6. اخ/ت

7. قریب عائلھ اخر (حّدد)
8. اخر لیس قریب عائلھ (حّدد)

 XT003_OthRel

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابله: استفسر ما المقصود بقريب عائلة آخر.

STRING

 XT004_OthNonRel

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابله: استفسر ما المقصود بآخر، لیس من األقارب.

STRING

 XT005_HowOftCont
خالل الـ 12 شھرا األخیرين من (حیاته/حیاتھا)، بأي وتیرة كنت على إتصال مع

 [{Name of the deceased}]
وجًھا لوجه، من خالل الھاتف، بواسطه البريد او البريد الكتروني او بأي وسیلة الكترونبة؟

1. یومیا
2. عدة مرات باالسبوع

3. تقریبا مرة كل االسبوع
4. تقریبا مرة كل اسبوعین

5. تقریبا مرة كل الشھر
6. اقل من مرة كل الشھر

7. وال مرة

 XT007_YearBirth
ھل تستطیع أن تقول لي في أي سنه ُولدت؟

1992..1900

 XT101_ConfDecYrBirth
لنتحدث اآلن عن المتوفى. فقط لنتأكد من أن لدينا نفس المعلومات عنه/عنھا، ھل تؤكد لنا بأن

 {FL_XT101_2}
ولد سنة {FL_XT101_3} ؟

1. نعم
5. ال



ENDIF

 XT102_DecMonthBirth
في أي شھر وفي أي سنة ولد/ت المتوفى/ المتوّفاة 

{FL_XT102_1} ؟
شھر:

سنة: 

لمن يجري المقابلة:
شھر

1. كانون ثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین أول
11. تشرین ثاني
12. كانون أول

 XT103_DecYearBirth
في أي شھر وفي أي سنة ولد/ت

{FL_XT103_1} ؟

شھر:

سنة: 

لمن يجري المقابلة:
سنة

2008..1900

 XT008_MonthDied
نود أن نعرف أكثر عن ظروف وفاة 

 {FL_XT008_1}
في أي شھر وفي أي سنه توفى/توفیت؟

شھر:
سنة:

1. كانون ثاني
2. شباط
3. آذار

4. نیسان
5. أیار

6. حزیران
7. تموز

8. آب
9. أیلول

10. تشرین أول
11. تشرین ثاني
12. كانون أول

 XT009_YearDied
في أي شھر وفي أي سنة توفي/ت (ھو/ھي)؟



IF XT011_CauseDeath = a97

شھر الوفاة:

السنة: 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابله : السنة

2006 .1
2007 .2
2008 .3
2009 .4
2010 .5
2011 .6
2012 .7
2013 .8

 XT010_AgeDied
كم كان عمره/عمرھا عندما توفي/توفیت؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة : العمر بالسنوات

120..20

 XT109_DecMarried
ھل كان/ ت المتوفى/ اة متزوج/ة عند وفاته/ ا؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: المتوفى/ اة كان/ت متزوج/ة عند وفاته/ا

1. نعم
5. ال

 XT039_NumChild
كم عدد اوالد {FL_XT039_1} الذين كانوا على قید الحیاه عند [  وفاته/  وفاتھا], الرجاء شمل االوالد بالتبني او الذين تمت

حضانتھم؟
INTEGER

 XT011_CauseDeath
ما السبب الرئیس لوفاته/ا؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: اقرأ إذا كانت ھنالك حاجة إلى ذلك.

1. سرطان
2. نوبة قلبیة

3. جلطة دماغیة
4. أمراض اخرى ذات صلة بالقلب واألوعیة الدمویة مثل قصور القلب، اضطلرابات النظم

5. امراض في الجھاز التنفسي
6. مرض في الجھاز الھضمي مثل: قرحة المعدة واألمعاء، ومرض التھاب األمعاء

7. األمراض المعدیة الحادة مثل: االلتھاب الرئوي، وتسمم الدم واألنفلونزا
8. حادث

97. آخر (فّصل)

 XT012_OthCauseDeath

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابله: حدد إذا كان ھنالك سبب آخر للوفاة.

STRING



ENDIF
IF XT011_CauseDeath <> a8

IF XT014_WhereDied = a97

ENDIF

IF XT015_TimesInHosp > a1

 XT013_HowLongIll
كم من الوقت كان {FL_XT013_1} مريًضا قبل [  وفاته/  وفاتھا] ؟ 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. اقل من شھر
2. شھر او اكثر، ولكن اقل من ستھ اشھر
3. ستة اشھر أو اكثر , ولكن اقل من سنھ

4. سنھ او أكثر

 XT014_WhereDied
ھل [  ھو/  ھي] توفى في 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

FL_XT014_2 بیتھ 1. في̂ 
2. في بیت شخص اخر

3. في المستشفى
4. في مؤسسھ تمریضیھ, سكن امن, دار مسنین

5. في بیت إقامة أو ملجأ
6. في مستشفى للحاالت المیئوس منھا

97. مكان اخر ( حدد)

 XT045_DiedOthPlace

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابله: فّصل - مكان وفاة آخر.

STRING

 XT015_TimesInHosp
في السنه االخیره قبل وفاة [  ھو/  ھي] ، كم مرة {FL_XT015_2} دخل المستشفى، مستشفى المیئوس من

عالجھم أو مؤسسه رعاية؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: ال تقرأ

1. وال مرة
2. مرة او مرتین

3. من ثالث الى خمس مرات
4. اكثر من خمس مرات

 XT016_TotalTimeHosp
خالل السنه االخیره [  حیاته/  حیاتھا] ، كم من الوقت قضى {FL_XT016_2} في المستشفى، أو في مستشفى

لذوي الحاالت الخاصة أو في دار رعابة لھم؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ال تقرأ

1. اقل من اسبوع
2. اسبوع واحد أو اكثر، لكن اقل من شھر
3. شھر أو اكثر, لكن اقل من ثالثة اشھر



ENDIF

LOOP cnt:= 1 TO 8

ENDLOOP

ENDIF

4. ثالثة اشھر أو اكثر، لكن اقل من ستة اشھر
5. ستة اشھر أو اكثر، لكن اقل من سنھ

6. سنھ كاملھ

 XT017_IntroMedCare
االن اريد توجیه أسئله تتعلق بمصاريف {FL_XT017_2} , [  ھو/  ھي] نتیجة الرعاية الطبیة في الـ 12 أشھر األخیرة قبل

وفاته، يرجى االشاره إذا كان المتوفى قد تلقى الرعاية، وإذا كان األمر كذلك، قدر تكالیف ذلك. من فضلك ال تشمل
التكالیف التي يتم دفعھا أو إسترجاعھا من التأمین الصحي أو صناديق المرضى.

1. أكمل/ ي

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015_TimesInHosp <> a1)

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF XT018_TypeMedCare = a1

ENDIF

 XT018_TypeMedCare
ھل كان ل {FL_XT018_1} [  مساعدة من �بیب عام/  مساعدة من �بیب مختص/  رقود في المستشفى/

 مساعدة من ممرضات في البیت/  بقاء في مؤسسة رعاية/  مساعدات وأدوات/  رعاية منزلیة/  مساعدة بسبب
إعاقة] ( في االتني عشر شھًرا األخیره [  حیاته/  حیاتھا] )؟

1. نعم
5. ال

 XT019_CostsMedCare
ما ھي تكلفة [  ھو/  ھي] [  رعاية من �بیب عام/  رعاية من �بیب مختص/  رقود في مستشىفى/  رعاية

ممرضات في البیت/  بقاء بمؤسسة تمريض/  مساعدات وأدوات مساعدة/  رعاية منزلیة/  رعاية بسبب إعاقة] ( في
االثني عشر شھًرا األخیرة من [  حیاته/  حیاتھا] حیاته)؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: إذا كان ھنالك نوع من الرعاية، وتم تمويله بالكامل عن طريق صندوق المرضى أو تأمین الصحة،

سجل 0 - كتكلفة العالج.
أكتب المبلغ بالشیكل.

980000..0

 XT105_DiffWhere
نود أن نعرف أكثر عن الصعوبات التي يواجھھا األشخاص خالل السنة األخیرة من حیاتھم ا: جسمانیًّا، عقلیًّا، عاطفیًّا أو

مشاكل في الذاكرة. خالل السنة األخیرة من [  حیاته/  حیاتھا] ، ھل {FL_XT105_2} المتوفى واجه صعوبات في الذاكرة ؟
الرجاء أن تذكر فقط الصعوبات التي ظھرت خالل األشھر الثالثة األخیرة؟

1. نعم
5. ال

 XT106_DiffYear
خالل السنة األخیرة من حیاته/حیاتھا، ھل واجه صعوبة في أن يتذكر ما ھي السنة التي نعیش فیھا؟ (الرجاء أذكر فقط

صعوبات ظھرت خالل األشھر الثالثة األخیرة).
1. نعم
5. ال

 XT107_DiffRecogn



IF (XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020_IntroDiffADL)

خالل السنة األخیرة من حیاته/تھا، ھل كانت واجه/ت صعوبات في التعّرف على أفراد العائلة أو األصدقاء المقربین؟ (الرجاء
أن تذكر صعوبات ظھرت خالل األشھر الثالثة األخیرة).

1. نعم
5. ال

 XT020_IntroDiffADL
ھل استصعب {FL_XT020_1} بسبب مشاكل جسدية، عقلیة، عاطفیة او مشاكل في الذاكروة القیام بإحدى ھذه

النشاطات وذلك خالل االثني عشرة شھًرا األخیرة من [  حیاته/  حیاتھا] ؟ الرجاء أذكر الصعوبات التي واجھھا خالل الثالثة
أشھر االخیرة؟ 

لمن يجري المقابلة:
ReadOut^
{CodeAll}

1. ارتداء المالبس بما في ذلك الحذاء و الجوارب
2. المشي في الغرفة

3. االستحمام او االغتسال
4. االكل، مثال تقلیص كمیة الطعام

5. الصعود إلى السریر او النزول منھ
6. استعمال المراحیض، یشمل الجلوس والقیام

96. وال أي واحد من ھذه النشاطات

IF XT022_HelpADL = a1

 XT022_HelpADL
فكر باالمور التي استصعب المرحوم القیام بھا خالل االثني عشرة شھًرا األخیرة من [  حیاته/  حیاتھا] ، ھل ساعده احد

بشكل منتظم في ھذه النشاطات؟
1. نعم
5. ال

 XT023_WhoHelpedADL
من، بما فیھم أنت، ساعد في ھذه النشاطات بشكل أساسي؟ الرجاء تزويدي بأسماء حتى ثالثة اشخاص. 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابله: ال تقرأ بصوت عاٍل: على االكثر ثالثة اشخاص 

سجل صلة القرابة بالمرحوم/ة.
1. أنت (وكیل الُمجیب)

2. زوج /زوجة او شریك/ة حیاتھ/ھا
3. أبوه/أمھ

4. ابن
5. صھر

6. ابنة
7. زوجة اإلبن

8. حفید
9. حفیدة

10. اخت
11. اخ

12. اقرباء اخرون
13. متطّوعون

14. مھنیون مثل ممرضة
15. صدیق او جار

16. اخر

 XT024_TimeRecHelp
بشكل عام، خالل االثني عشر شھًرا األخیرة من [  حیاته/  حیاتھا] ، كم من الوقت تلقى المرحوم المساعدة؟ 



ENDIF

IF a6 IN XT027_Benefic

ENDIF
IF a7 IN XT027_Benefic

ENDIF

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. اقل من شھر
2. شھر او اكثر، ولكن اقل من ثالثة اشھر

3. ثالثھ اشھر او اكثر ولكن اقل من ستھ اشھر
4. ستھ اشھر او اكثر ولكن اقل من سنة

5. سنة كاملة

 XT025_HrsNecDay
وتقريًبا، كم ساعة يومًیا كانت ھنالك حاجة إلى المساعده خالل يوم عادي؟

24..0

 XT026a_Intro
األسئلة التالیة ھي عن الممتلكات والتأمینات التي تركھا المتوفى، وما حدث لھا بعد وفاته/ھا. أقّدر أن ھذا قد يضايقك أو
يضغطك، لكن ھذا يساعدنا في تلقي معلومات عن األمور المالیة خالل الفترة القريبة من الموت. قبل أن أستمر، أود أن

أؤكد لك ثانیة أن كل األمور التي تقولھا يتم حفظھا بشكل سري.
1. أكمل/ ي

 XT026b_HadWill
بعض الناس يقومون بكتابة وصّیة يقّررون فیھا تقسیم ما لديھم بین األشخاص. ھل كتب المتوفى وصیة؟

1. نعم
5. ال

 XT027_Benefic
من ھم الورثة المستفیدون، بما فیھم أنت؟ 

لمن يجري المقابلة:
ReadOut^
{CodeAll}

1. انت
2. زوج/ة او شریك/ة الحیاة

3. األبناء
4. االحفاد

5. االخوة واالخوات
6. اقرباء اخرون (حَدد)

7. اخرون لیسوا اقرباء (حَدد)
8. الكنیسة، الجامع، مؤسسة او جمعیة خیریھ

9. المرحوم لم یترك اي شيء

 XT028_OthRelBen

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة : اذكرأقرباء آخرون

STRING

 XT029_OthNonRelBen

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابله: اذكر اشخاصا اخرين غیر األقرباء



ENDIF

IF XT030_OwnHome = a1

ENDIF

STRING

 XT030_OwnHome
ھل كان يملك الـ {FL_XT030_1} بیتا او شقه - بأكملھا أو مشتركة؟

1. نعم
5. ال

IF a6 IN XT032_InhHome

ENDIF
IF a7 IN XT032_InhHome

ENDIF
IF a3 IN XT032_InhHome

ENDIF

 XT031_ValHome
بعد تسديد الرھون العقارية، ما ھي قیمه الشقة / البیت او القسم من البیت الذي كان يملكه المرحوم؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: سجل المبلغ بالشیكل
إذا ترك المتوفى دين - سجل مبلغ سلبي.

50000000..50000000-

 XT032_InhHome
من ورث شقة المرحوم/ ة، بما فیھم أنت؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل صله القرابه بالمرحوم، أشر إلى جمیع اإلجابات المالئمة.

1. انت
2. زوج/ة او شریك/حیاة

3. ابناء و بنات (اسأل عن االسم الشخصي )
4. احفاد

5. االخوه واالخوات
6. اقرباء اخرون (حَدد)

7. آخرون لیسوا اقارب (حّدد)

 XT051_OthRel

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابله: حّدد-اسماء اقرباء اخرون.

STRING

 XT052_OthNonRel

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابله: فّصل - من ھم غیر االقرباء.

STRING

 XT053_FrstNme

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابله: سجل أسماء األوالد الذين ورثوا البیت / الشقة.

STRING



IF XT033_OwnLifeInsPol = a1

ENDIF

 XT033_OwnLifeInsPol
ھل كان المرحوم يمتلك تأمینات حیاة؟

1. نعم
5. ال

IF a6 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF
IF a7 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF
IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF

 XT034_ValLifeInsPol
ما ھي القیمه اإلجمالیة للتأمینات على الحیاه التي كانت بحوزة المرحوم؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل المبلغ بالشیكل.

50000000..1000

 XT035_BenLifeInsPol
من كان المستفید من تأمینات الحیاة، بما فیھم أنت؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: سجل صلة القرابة مع المرحوم، أشر إلى جمیع اإلجابات المالئمة.

1. انت
2. زوج/ة او شریك/ة الحیاة

3. ابناء أوبنات (اسأل عن االسم الشخصي )
4. االحفاد

5. االخوه واالخوات
6. اقارب آخرون (حّدد)

7. آخرون، لیسوا اقارب (حّدد)

 XT054_OthRel

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابله: فّصل - اقارب آخرون.

STRING

 XT055_OthNonRel

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابله: فّصل - من ھم غیر أقارب.

STRING

 XT056_FrstNme

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابله: أسماء األوالد الُمستفیدين.

STRING

 XT036_IntroAssets
سوف اقوم بقراءة انواع ممتلكات التي من الممكن ان تكون بحوزة الناس. الرجاء اعالمي، بخصوص كل غرض، اذا كان



LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDLOOP
IF (XT039_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027_Benefic)

المرحوم يمتلكه حین [  وفاته/  وفاتھا] وايًضا الرجاء تقدير قیمة كل غرض بعد حذف الديون
1. أكمل/ ي

LOOP

ENDLOOP

IF XT037_OwnAss = a1

ENDIF

 XT037_OwnAss
ھل [  ھو/  ھي] كان يمتلك [  مصالح تجارية يشمل أراضي/  مصادر مادية أخرى/  سیارات/  مصادر مالیة: أموال نقدية،

بضاعة/  مجوھرات أو أغراض ثمینة] ؟
1. نعم
5. ال

 XT038_ValAss
ما ھي قیمة [  أعمال يشمل أرض/  ممتلكات أخرى/  سیارات/  مصادر مالیة مثل أموال نقدية أو بضائع/  مجوھرات أو

أغراض ذات قیمة] 
التي كان يملكھا {FL_XT038_2} حین [  ھي/  ھو] توفي؟ 

لمن يجري المقابلة:
سّجل مبلغ بالشیكل

إذا ترك المتوفى ديًنا، سّجل رقًما سلبیًّا.
50000000..50000000-

IF XT040a_EstateDiv = a1

 XT040a_EstateDiv
ھل تقول إنه تم تقسیم جمیع الممتلكات بشكل متساٍو بین أوالد المتوفى؟ 

لمن يجري المقابلة:
{ReadOut}

1. بعض األوالد تلقوا أكثر من البعض اآلخر
2. تم تقسیم الممتلكات بشكل متساٍو تقریًبا بین األوالد

3. تم تقسیم الممتلكات بشكل كامل بالتساوي بین األوالد
4. لم یستلم األوالد أي شيء

 XT040b_MoreForCare
ھل تعتقد أن بعض األوالد حصلوا على أكثر من البعض اآلخر وذلك للتغطیة على ھدايا تم منحھا في السابق؟

1. نعم
5. ال

 XT040c_MoreFinSupp
ھل تقول إن بعض األوالد حصلوا على أكثر من غیرھم من أجل إعطائھم دعًما ماديًّا؟

1. نعم
5. ال

 XT040d_MoreForCare
ھل تقول إن بعض األوالد حصلوا على أكثر من غیرھم ألنھم ساعدوا المتوفى أو اھتموا به حتى نھاية حیاته؟

1. نعم
5. ال



ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

IF XT040e_MoreOthReas = a1

ENDIF

 XT040e_MoreOthReas
ھل تقول إن بعض األوالد حصلوا على أكثر من البعض اآلخر ألسباب أخرى؟

1. نعم
5. ال

 XT040f_ReasMore
أي أسباب أخرى تقصد؟

STRING

 XT041_Funeral
واخیًرا، نود ان نعرف بخصوص جنازة المرحوم, ھل كانت مراسیم الجنازة دينیة؟

1. نعم
5. ال

 XT108_AnyElse
سألتك أسئلة عديدة عن جوانب مختلفة تتعلق بموضوع الصحة واألمور المالیة للمتوفى، ونود أن نشكرك كثیًرا على

تعاونك. ھل ھنالك أي موضوع آخر تريد أن تضیفه بخصوص ظروف حیاة المتوفى في آخر سنة من حیاته؟ 

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابلة: إذا لم تكن إجابة، سجل "ال يوجد" وإستمر.

STRING

 XT042_Outro
وصلنا الى نھايه المقابله. شكرا لك مره أخرى على المعلومات التي زودتنا بھا. سوف يساعدنا ذلك في فھم ما يمر به

الناس خالل أيامھم االخیره
1. أكمل/ ي

 XT043_IntMode

لمن يجري المقابلة:
لمن ُيجري المقابله: أشر إلى نوع المقابلة.

1. وجًھا لوجھ
2. بواسطھ الھاتف

 XT044_IntID

لمن يجري المقابلة:
لمن يجري المقابلة: ما ھو رقم ھوية المجیب؟

STRING


