
System preset value SampID
System preset value RespID
System preset value index
System preset value MN101_Longitudinal
BLOCK

System preset value InterviewMonth_Last
System preset value InterviewYear_Last
System preset value InterviewMonth_Regular
System preset value InterviewYear_Regular
System preset value SNInterviewMonth
System preset value SNInterviewYear
System preset value PRELOAD_WAVE1_COMPLETED
System preset value PRELOAD_WAVE2_COMPLETED
System preset value PRELOAD_WAVE3_COMPLETED
System preset value PRELOAD_WAVE4_COMPLETED
System preset value PRELOAD_WAVE5_COMPLETED
System preset value PRELOAD_DN007_CitizenshipCountry
LOOP := 1 TO 2

ENDLOOP
System preset value PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive
System preset value PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive
LOOP := 1 TO 14

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 14

ENDLOOP
System preset value PRELOAD_BR002_StillSmoking
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 7

System preset value PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive

System preset value PRELOAD_PH006_DocCon

System preset value PRELOAD_PH067_HadCondition

BLOCK

ENDBLOCK

System preset value Kidcom
System preset value Name
System preset value Name_UTF8
System preset value Gender
System preset value Year
System preset value Relation
System preset value Distance
System preset value SN_id

BLOCK

ENDBLOCK

System preset value Name
System preset value Gender
System preset value Relation
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ENDBLOCK
System preset value MN021_Version
IF MN021_Version = EMPTY
ENDIF
System preset value MN001_Country
IF MN001_Country = EMPTY
ENDIF
System preset value MN004_EuroCountry
System preset value MN005_ModeQues
System preset value MN006_NumFamR
System preset value MN007_NumFinR
System preset value MN008_NumHHR
System preset value MN010_TestMode
System preset value MN011_StartTime
System preset value MN012_StartDate
System preset value MN013_HHSize
System preset value MN014_NumberEligibles
System preset value MN015_Eligibles
System preset value FLEligibles
System preset value MN016_MotherinHH
System preset value MN017_FatherinHH
System preset value MN018_MotherinLawinHH
System preset value MN019_FatherinLawinHH
System preset value MN020_RandomEX023
IF MN011_StartTime = EMPTY
ENDIF
IF MN020_RandomEX023 = EMPTY
ENDIF
System preset value MN022_SampleType
System preset value MN023_PersonsOver17
System preset value MN024_NursingHome
System preset value MN025_RandomCF102
System preset value MN026_FirstResp
System preset value MN027_CVResp
System preset value MN028_bio
System preset value MN029_linkage
System preset value MN030_socnet
System preset value MN031_michi
System preset value MN032_socex
System preset value MN033_language
System preset value MN034_hasmoved
System preset value MN035_Random_PH004
System preset value index

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
System preset value PreloadDefineNr
System preset value RosterDefineNr
System preset value PartnerChildrenDefineNr

BLOCK

ENDBLOCK

System preset value Kidcom
System preset value Name
System preset value Name_UTF8
System preset value Gender
System preset value Year
System preset value Relation
System preset value Distance
System preset value SN_id
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LOOP cnt:= 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO 7

ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO 7

ENDLOOP
BLOCK

ENDBLOCK
BLOCK

ENDBLOCKTxT_Defaults1
TxT_Errors
Txt_FLDayMonthYear
Txt_FLInitCountry
Txt_FL200_5000
Txt_MonthYear
InitEuro

IF (MN010_TestMode = a1) AND (MN001_Country = a1)

System preset value FLChild

System preset value PreloadChild

System preset value FLRoster

System preset value FLSocialNetwork

System preset value Name
System preset value Age
System preset value Gender
System preset value MaritalStatus
System preset value Month
System preset value Year
System preset value RespId

System preset value Name
System preset value Age
System preset value Gender
System preset value MaritalStatus
System preset value Month
System preset value Year
System preset value RespId

Test
Which sections do you want to test?

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING

2 .DN
3 .SN
4 .CH
5 .PH
6 .BR
7 .CF
8 .MH
9 .HC
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ELSE
ENDIF
BLOCK

10 .LI
11 .EP
12 .IT
13 .GS
14 .BS
15 .PF
16 .SP
17 .FT
18 .HO
19 .HH
20 .CO
21 .AS
22 .AC
24 .EX
25 .IV
26 .All

Test Jobcoder

Intro2
Now the actual interview starts.

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING

أكمل/ ي

IF ((((MN001_Country = a11) OR (MN001_Country = a14)) OR (MN001_Country = a19)) OR (MN001_Country =
a21)) OR (MN001_Country = a23)

ENDIF
IF piMode = a1
ELSE

CM601_Language

:المقابلة يجري لمن
.المجيب اسأل متأّكًدا، تكن لم إن. المقابلة بھا تجرى التي اللغة اختيار يجب

CHOOSE LANGUAGE
Arabic (Israel)

MEDIA

IF piMode = a2

CM003_RespFin
لألبناء المادي والدعم الشيخوخة لجيل التوفيرات موضوع المثال سبيل على االقتصادية، والحالة المنزل حول األسئلة بعض نطرح سوف المقابلة، ھذه في الحقا

.واالقارب

.فقط منكم واحد لشخص األسئلة توجيه علينا

االقتصادية؟ والحالة الماديه المواضيع بخصوص االسئلة عن لإلجابة االنسب الشخص ھو منكم من

:المقابلة يجري لمن
.المالّية المواضيع عن لإلجابة فقط واحد ُمجيب أسم سجل

CHOICE RESPONDENT FINANCE
.1. إسم الشخص رقم 1
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ENDBLOCK
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piLongitudinal = 0
ELSE
ENDIF

.2. إسم الشخص رقم 2

IF piMode = a3
ENDIF

BLOCK

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

ELSE

ENDIF
System preset value DN901_TimeStampStart
IF DN901_TimeStampStart = EMPTY AND (DN001_Intro <> EMPTY OR DN001a_Intro <> EMPTY)
ENDIF
BLOCK

Txt_FL_DN001

DN001_Intro
إلى انتقل وسوف بذلك اعالمي الرجاء عنه، اإلجابة في ترغب ال سؤال اي ھنالك كان اذا. فقط بحثية ألھداف إجاباتك استخدام سيتم. سرّية المقابلة بأّن التذكير أود

.التالي السؤال

.الشخصية تفاصيلك حول األسئلة ببعض لنبدأ
INTRO DEMOGRAPHICS

أكمل/ ي

Txt_FL_DN001a

IF DN001a_Intro = a5
ENDIFTxt_FL_DN001b

DN001a_Intro
أنتقل وسوف بذلك إعالمي الرجاء عنه، اإلجابة في ترغب ال سؤال ھنالك كان إذا. فقط بحثية ألھداف إجابتك إستعمال سيتم. سرّية المقابلة ھذه بأّن أكّرر أن أود
ھل. مجّدًدا األسئلة جميع أسألك أن من بدالً السابقة إجاباتك على أعتمد أن أريد اليوم، مقابلتنا الختصار. حياتك عن سألناك السابقة مقابلتنا خالل. التالي السؤال إلى
عليك؟ مقبول ھذا

INTRO DEMOGRAPHICS A
. نعم1
. ال5

DN001b_Intro
الّشخصية تفاصيلك حول األسئلة ببعض المقابلة أبدأ أن أريد

INTRO DEMOGRAPHICS B
أكمل/ ي

DN042_Gender
.مشاھدة
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Txt_Month
Txt_Year
Txt_FL_DN043

IF DN043_BirthConf = a1
ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

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

MALE OR FEMALE
. ذكر1
. أنثى2

DN043_BirthConf
FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14][ شھر في ُولدت ھل. ميالدك تاريخ من فقط أتأكد أن أريد

/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21][]STR
(piYear)[?

CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH
. نعم1
. ال5

IF DN043_BirthConf = a5

ELSE
ENDIF

Txt_FL_DN002

Txt_FL_DN003

IF DN003_YearBirth <> NONRESPONSE AND DN002_MoBirth <> NONRESPONSE
ENDIF

DN002_MoBirth
:شھر ولدت؟ سنة أي وفي شھر أي في

MONTH OF BIRTH
. كانون الثاني1
. شباط2
. آذار3
. نيسان4
. أيار5
. حزيران6
. تموز7
. آب8
. أيلول9

. تشرين األول10
. تشرين الثاني11
. كانون األول12

DN003_YearBirth
ولدت؟ سنة أي وفي شھر أي في

DN002_MoBirth: ^الشھر

:السنة
YEAR OF BIRTH

1900..2015

Txt_FL_DN004

DN004_CountryOfBirth
إسرائيل؟ في ولدت ھل
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IF DN004_CountryOfBirth = a5

ENDIFTxt_FL_DN007

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)

COUNTRY OF BIRTH
. نعم1
. ال5

Txt_FL_DN005

Txt_FL_DN006

DN005_OtherCountry
.رأسك مسقط إسم إلى اإلشارة الرجاء ولدت؟ دولة أي في

OTHER COUNTRY OF BIRTH
STRING

DN006_YearToCountry
إسرائيل؟ في للعيش قدمت سنة أي في

YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY
1875..2015

DN007_Citizenship
اإلسرائيلية؟ الجنسية ين/تملك ھل

CITIZENSHIP COUNTRY
. نعم1
. ال5

Txt_FL_DN503

IF DN503_NationalitySinceBirth = a5

ENDIF

DN503_NationalitySinceBirth
الوالدة؟ منذ ة/إسرائيلي ة/مواطن أنت ھل

NATIONALTIY SINCE BIRTH
. نعم1
. ال5

Txt_FL_DN502

DN502_WhenBecomeCitizen
إسرائيل؟ دولة في ة/مواطًنا أصبحت عام أي في

WHEN CITIZEN
1900..2015

IF DN007_Citizenship = a5

ENDIF

Txt_FL_DN008

DN008_OtherCitizenship
جنسيتك؟ ھي ما

OTHER CITIZENSHIP
STRING
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ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN009_WhereLived
CTRL+R ي/أنقر. إسرائيل على ينطبق ال السؤال: المقابلة يجري لمن

WHERE LIVED SINCE 1989
1 .GDR
2 .FRG
3 .Elsewhere

Txt_FL_DN504

Txt_FL_DN505

Txt_FL_DN010

IF DN010_HighestEdu = a97

DN504_CountryOfBirthMother
والدتك؟ ُولِدت دولة أي في

COUNTRY BIRTH MOTHER
STRING

DN505_CountryOfBirthFather
والدك؟ ُولد دولة أي في

COUNTRY BIRTH FATHER
STRING

DN010_HighestEdu
]SHOWCARD [رقم البطاقة الى أنظر الرجاء

عليه؟ حصلت لقب أعلى أو مدرسية شھادة أعلى ھي ما

:المقابلة يجري لمن
شھادة/ لقب المجيب ذكر إذا. الحًقا سيطرح العالي بالتعليم المتعلّق السؤال). ذلك إلى وما التكنولوجي األكاديمي، (العالي التعليم إلى يتطّرق ال السؤال ھذا

الصفحة في اللقب إسم وسّجلھا" اخر "إمكانية إختر يستطع، لم إذا البطاقة، في الواردة اإلمكانيات ضمن شھادته/لقبه تصنيف يستطيع كان اذا ما اسأله اجنبية،
.التالية

HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED
دون شھادة رسمية

لم ينِه التعليم االبتدائي
تعليم ابتدائي
تعليم إعدادي

تعليم جزئي ثانوي/ مھني (دون شھادة الثانوية العامة/ شھادة بجروت)
تعليم كامل ثانوي/ مھني (دون شھادة بجروت)

تعليم ثانوية عامة جزئي (دون شھادة الثانوية العامة)
تعليم ثانوية عامة شامل ( دون شھادة بجروت)

مدرسة دينية (بدون شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي

تعليم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانوية عامة)

مدرسة صناعية او تأھيل مھني (بدون شھادة الثانوية العامة)
تعليم مھني (مع شھادة بجروت)

مدرسة دينية للتعليم المھني (مع شھادة الثانوية العامة)

لم يحصل بعد على شھادة إنھاء بعد/ال يزال يتعلّم
آخر
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ENDIFTxt_FL_DN012

IF 97.00000000000001 IN DN012_FurtherEdu

ENDIFTxt_FL_DN041

Txt_FL_DN011

DN011_OtherHighestEdu
حصلت؟ آخر لقب أو إنھاء شھادة أي على

OTHER HIGHEST EDUCATION
STRING

DN012_FurtherEdu
].SHOWCARD [رقم البطاقة إلى النظر الرجاء

عليھا؟ حصلت التي المھني التأھبل شھادات أو العليا الشھادات ھي ما

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

.البطاقة على تظھر التي األلقاب أحد على حاصال كان إذا إسأله" المھني التأھيل في أشارك/أتعلّم أزال ال " ب المجيب أجاب إذا
FURTHER EDUCATION

دون تعليم عاٍل أو تأھيل مھني
تحضيري للتعليم األكاديمي

درجة ممرض عملي
درجة ممرض مؤّھل

شھادة ھندسّي
تعليم عالي غير أكاديمي (شھادة فني او الدراسة دون الحصول على شھادة بكالوريوس )
بكالوريوس من إحدى الجامعات/ أو لقب أكاديمي مماثل مثل شھادة بكالوريوس في التربية

شھادة بكالوريوس جامعية، أو شھادة اكاديمية مماثلة مثل شھادة البكالوريوس في الھندسة، على سبيل المثال
شھادة تدريس ما بعد البكالوريوس

درجة ماجستير من كلية أكاديمية أو لقب أكاديمي مماثل (على سبيل المثال ماجستير في العلوم)
درجة ماجستير من الجامعة

لقب دكتوراة في الطب، أو لقب مماثل مثل طبيب أسنان أو طبيب بيطري
لقب ثالث أو لقب مماثل، على سبيل المثال دكتوراة في العلوم القضائية أو دكتوراة في القانون

ال يزال يتعلّم
آخر

Txt_FL_DN013

DN013_WhichOtherEdu
؟ المھنية لالستكماالت مركز من أو العالي للتعليم مؤّسسة من تحمل آخر لقب أي

OTHER EDUCATION
STRING

DN041_YearsEdu
كامل؟ تعليمي إطار في قضيتھا التي التعليم سنوات عدد ھو ما

:المقابلة يجري لمن
المنزلية، الدراسة واحد، آن في كاملة بوظيفة والعمل الدراسة: يشمل ال. إختبارات وإجراء التخّصص المحاضرات،/الدروس تلقي: يشمل الكامل التعليمي اإلطار
.ذلك إلى وما الجزئي العالي التعليم الجزئي، الشخصي المھني التأھيل المسائية، الدروس العمل، خالل التدريب بعد، عن التعلّم

YEARS EDUCATION
0..25
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ELSE

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

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

Txt_FL_DN044

DN044_MaritalStatus
األخير؟ لقاءنا منذ االجتماعية الحالة تغّيرت ھل

MARITAL STATUS CHANGED
1 .Yes, marital status has changed
5 .No, marital status has not changed

Txt_FL_DN014

IF DN014_MaritalStatus = a1

ELSE

DN014_MaritalStatus
رقم البطاقة الى النظر الرجاء

]SHOWCARD.[

االجتماعية؟ حالتك ھي ما

:المقابلة يجري لمن
الرمز إختر ذلك، غير أو السجن المستشفى، المسنين،/التمريض دار في التواجد مثل ما، لسبب المنزل في تعيش/يعيش ال ة/الزوج ولكن مستمًرا الزواج كان إذا
3.

MARITAL STATUS
. متزوج/ة ويسكن/تسكن مع الزوج/ة1
. شريك/ة حياة مسجل/ة2
. متزوج/ة يسكن منفصال عن الزوج/ة3
. أعزب/عزباء (لم يتزوج بتاًتا)4
. مطلق/ة5
. أرمل/ة6

IF MN026_FirstResp = 1

ENDIF

Txt_FL_DN015

CHECK (CURRENTDATE.YEAR - DN015_YearOfMarriage) < (MN808_AgeRespondent - 12) L17 " [يجب أن تكون
"[ سنة على االقل بعد ميالد المجيب12سنة الزواج 

DN015_YearOfMarriage
تزوجت؟ سنة أي في

YEAR OF MARRIAGE
1905..2015

IF DN014_MaritalStatus = a2

ELSE

Txt_FL_DN016

DN016_YearOfPartnership
رسمي؟ بشكل زواجك بتسجيل قمت سنة أي في

YEAR of REGISTERED PARTNERSHIP
1905..2015
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ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR
(DN014_MaritalStatus = a6))

ENDIF

IF DN014_MaritalStatus = a3

ELSE

ENDIF

Txt_FL_DN017

DN017_YearOfMarriage
تزوجت؟ سنة أي في

YEAR OF MARRIAGE
1905..2015

IF DN014_MaritalStatus = a5

ELSE

ENDIF

Txt_FL_DN018

DN018_DivorcedSinceWhen
طالقك؟ تم سنة أي في

:المقابلة يجري لمن
.األخير الطالق سنة تسجيل الرجاء واحدة، طالق حالة من أكثر ھناك كان اذا

SINCE WHEN DIVORCED
1905..2015

IF DN014_MaritalStatus = a6

ENDIF

Txt_FL_DN019

DN019_WidowedSinceWhen
?]أرملة/@ أرمل[@  أصبحت سنة أي في

:المقابلة يجري لمن
.ا/حياته ة/شريك وفاة سنة سّجل: المقابلة ُيجري لمن

SINCE WHEN WIDOWED
1914..2015

Txt_FL_DN020

Txt_FL_DN021

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

:المقابلة يجري لمن
.حياة ة/شريك ة،/زوج آخر والدة تاريخ سجل

AGE OF PARTNER
1895..1999

DN021_HighestEduPart
].SHOWCARD [رقم البطاقة الى أنظر الرجاء

FL_DN021_3 ^عليھا ت/حصل إنھاء شھادة أعلى ھي ما
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IF DN021_HighestEduPart = a97

ENDIFTxt_FL_DN023

?تعليمية مؤسسة من .]المتوفاة/@ المتوفى/@ السابقة/@ السابق[@ 

:المقابلة يجري لمن
ذكر إذا. الحًقا سيطرح العالي بالتعليم المتعلّق السؤال). ذلك إلى وما التكنولوجي األكاديمي، (العالي التعليم إلى يتطّرق ال السؤال ھذا المقابلة يجري لمن

إسم وسّجل" اخر "إمكانية إختر يستطع، لم إذا البطاقة، في الواردة اإلمكانيات ضمن شھادته/لقبه تصنيف يستطيع كان إذا ما اسأله اجنبية، شھادة/لقب المجيب
.التالية الصفحة في اللقب

HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER
دون شھادة رسمية

لم ينِه التعليم االبتدائي
تعليم ابتدائي
تعليم إعدادي

تعليم جزئي ثانوي/ مھني (دون شھادة الثانوية العامة/ شھادة بجروت)
تعليم كامل ثانوي/ مھني (دون شھادة بجروت)

تعليم ثانوية عامة جزئي (دون شھادة الثانوية العامة)
تعليم ثانوية عامة شامل ( دون شھادة بجروت)

مدرسة دينية (بدون شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي

تعليم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانوية عامة)

مدرسة صناعية او تأھيل مھني (بدون شھادة الثانوية العامة)
تعليم مھني (مع شھادة بجروت)

مدرسة دينية للتعليم المھني (مع شھادة الثانوية العامة)

لم يحصل بعد على شھادة إنھاء بعد/ال يزال يتعلّم
آخر

Txt_FL_DN022

DN022_OtherHighestEduPart
FL_DN021_3 ^عليھا ت/حصل الذي اإلضافي اللقب أو اإلضافية الشھادة ھي ما

?.]المتوفاة/@ المتوفى/@ السابقة/@ السابق[@ 
OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED

STRING

DN023_FurtherEduPart
FL_DN021_3 ^عليھا ت/حصل الذي المھني التأھيل أو العليا الشھادات ھي ما]. SHOWCARD [البطاقة الى أنظر الرجاء

?.]المتوفاة/@ المتوفى/@ السابقة/@ السابق[@ 

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER
دون تعليم عاٍل أو تأھيل مھني
تحضيري للتعليم األكاديمي

درجة ممرض عملي
درجة ممرض مؤّھل

شھادة ھندسّي
تعليم عالي غير أكاديمي (شھادة فني او الدراسة دون الحصول على شھادة بكالوريوس )
بكالوريوس من إحدى الجامعات/ أو لقب أكاديمي مماثل مثل شھادة بكالوريوس في التربية

شھادة بكالوريوس جامعية، أو شھادة اكاديمية مماثلة مثل شھادة البكالوريوس في الھندسة، على سبيل المثال
شھادة تدريس ما بعد البكالوريوس

درجة ماجستير من كلية أكاديمية أو لقب أكاديمي مماثل (على سبيل المثال ماجستير في العلوم)
درجة ماجستير من الجامعة
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ENDIF
IF (SN IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDBLOCK

ENDBLOCK

System preset value DN902_TimeStampEnd
IF DN902_TimeStampEnd = EMPTY AND DN038_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ELSE
ENDIF
IF MN005_ModeQues = a1

ENDIF

ENDIF

IF 97.00000000000001 IN DN023_FurtherEduPart

ENDIF

لقب دكتوراة في الطب، أو لقب مماثل مثل طبيب أسنان أو طبيب بيطري
لقب ثالث أو لقب مماثل، على سبيل المثال دكتوراة في العلوم القضائية أو دكتوراة في القانون

ال يزال يتعلّم
آخر

Txt_FL_DN024

DN024_WhichOtherEduPart
[@]زوجتك/@ زوجك/@ زوجتك/@ زوجك/@ زوجتك/@ زوجك[@  عليھما ت/حصل الذي اإلضافي المھني التأھيل أو اإلضافية الشھادة ھي ما

?المھنية لالستكماالت مركز من أو العالي للتعليم مؤسسة من ]المتوفاة/@ المتوفى/@ السابقة/@ السابق
OTHER EDUCATION PARTNER

STRING

Txt_FL_DN040

DN040_PartnerOutsideHH
فيه؟ تسكن الذي المنزل ھذا خارج تسكن/ يسكن حياة ة/شريك لديك ھل

PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD
. نعم1
. ال5

DN038_IntCheck
القسم؟ ھذا في األسئلة عن أجاب من

INTERVIEWER CHECK DN
المجيب/ ة فقط

المجيب/ ة ووكيله/ ھا
الوكيل/ ة فقط

IF MN030_socnet = 1

BLOCK

SN014_Privacy
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System preset value SN901_TimeStampStart
IF SN901_TimeStampStart = EMPTY AND SN014_Privacy <> EMPTY
ENDIF
IF NOT (SN014_Privacy = a5) AND (SN014_Privacy = RESPONSE)

:المقابلة يجري لمن
المقابلة أقسام بعض بأّن أخبارھم الرجاء المرحلة، ھذه في الغرفة في آخرون أشخاص تواجد إذا. شخصي بشكل ة/المجيب على تطرح أن يجب األسئلة ھذه

.فقط ة/المجيب قبل من عليھا اإلجابة ويجب شخصية

.5 اإلجابة إختر ا،/بنفسه األسئلة من أي عن قادًرا ة/المجيب تستطع/يستطع لم إذا. الوكيل دون يجرى المقابلة من القسم ھذا
INTRODUCTION PRIVACY SN

1 .No need to explain, respondent is interviewed in private (and will answer this section).
2 .Explained private nature of the interview to third people, left the room (respondent will answer this section).
3 .Explained private nature of the interview to third people, did not leave the room (respondent will answer this

section).
5 .Proxy-interview

Txt_FL_SN001

IF SN001_Introduction = REFUSAL
ELSE

SN001_Introduction
يواجھونھا التي المشاكل لھم، تحدث التي السيئة أو الجيدة باألمور اآلخرين يخبرون الناس غالبية. باآلخرين عالقتك حول األسئلة بعض عليك أطرح أن اآلن أود
أفراد األشخاص ھؤالء يكون قد ھامة؟ مواضيع عن عامة تحدثت األشخاص أي مع األخيرة، شھًرا عشرة االثني فترة إلى عدنا إذا. تعنيھم التي االھتمامات أو

.الشخصية أسماءھم أعطنا الرجاء. آخرين معارف أو جيران أصدقاء، عائلتك،
INTRODUCTION SN

أكمل/ ي

LOOP cnt:= 1 TO 6

IF (cnt > 1) AND (SN_Roster[cnt - 1].SN002a_NoMore = a5)
ELSE

BLOCK

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

Txt_FL_SN002a

SN002a_NoMore
؟)تھمك مواضيع عن أحياًنا تحدثھم ( آخرين أشخاص ھناك ھل

:المقابلة يجري لمن
آخرين أشخاص ھناك أّن لك واضًحا يكون عندما. 1 إلجابة إختر

Any more
. نعم1
. ال5

IF piIndex = 7
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ELSE

ENDIF
IF ((SN002_Roster = REFUSAL) OR (SN002_Roster = DONTKNOW)) OR (SN002_Roster = '991')
ELSE

Txt_FL_SN002

SN002_Roster
.تھمك التي المواضيع عن عاًمة تحّدثه الذي الشخص اسم رجاًء أعطني

:المقابلة يجري لمن
}FL_SN002_4{

FIRST NAME OF ROSTER N
STRING

IF SN002_Roster = RESPONSE
ENDIFTxt_FL_SN005

IF SN005_NetworkRelationship = RESPONSE

SN005_NetworkRelationship
SN002_Roster ^وبين بينك العالقة نوعية ھي ما

:المقابلة يجري لمن
:ھو الشخص ھذا إذا. األمر لزم إذا المجيب وّجه

NETWORK RELATIONSHIP
زوجك/تك

والدتك
والدك
حماتك
حماك

زوجة أبيك
زوج أمك
شقيقك
شقيقتك

إبنك/ابنتك
ابن/ابنة زوجك/تك/شريك/ة حياتك الحالي/ة

صھرك
زوجة ابنك
حفيدك/تك
جدك/تك

عمتك/خالتك
عمك/خالك
ابنة األخ/ت
إبن األخ/ت
أقرباء آخرين

صديق/ة
زميل/ة حالي أو سابق في العمل

جار
زوج/ة/شريك/ة حياة سابق/ة

كاھن، رابي، شيخ أو رجل دين آخر
معالج أو مساعد مھني آخر

ربة منزل/مزود الخدمات الصحية المنزلية
ال أحد ممن ذكروا أعاله

IF SN005_NetworkRelationship <> a96
getRelationShip

IF NOT (RelationshipString = '') AND SN002_Roster <> EMPTY
ENDIF
IF SN005_NetworkRelationship = a2

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

15 von 350 20.12.2016 11:23



ENDLOOPTxt_FL_SN003a

IF SN003a_AnyoneElse = a1

ENDIF
IF SN_Roster[cnt].SN002a_NoMore = a1
ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF SN005_NetworkRelationship = a3
ELSE

ENDIF

IF (SN005_NetworkRelationship = a8) OR (SN005_NetworkRelationship = a9)
ELSE

ENDIF

IF (SN005_NetworkRelationship = a10) OR (SN005_NetworkRelationship = a11)
ENDIF

SN003a_AnyoneElse
أخرى؟ ألسباب يھّمك آخر شخص ھناك ھل

ANY MORE
. نعم1
. ال5

Txt_FL_SN003

IF SN003_AnyoneElse = RESPONSE

SN003_AnyoneElse
آلخر أو لسبب يھمك الذي الشخص اسم رجاُءا أعطني

FIRST NAME OF ROSTER 7
STRING

BLOCK

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 1
ELSE
Txt_FL_SN002a

SN002a_NoMore
؟)تھمك مواضيع عن أحياًنا تحدثھم ( آخرين أشخاص ھناك ھل

:المقابلة يجري لمن
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ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1

ENDIF

آخرين أشخاص ھناك أّن لك واضًحا يكون عندما. 1 إلجابة إختر
Any more

. نعم1
. ال5

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF
IF ((SN002_Roster = REFUSAL) OR (SN002_Roster = DONTKNOW)) OR (SN002_Roster = '991')
ELSE

Txt_FL_SN002

SN002_Roster
.تھمك التي المواضيع عن عاًمة تحّدثه الذي الشخص اسم رجاًء أعطني

:المقابلة يجري لمن
}FL_SN002_4{

FIRST NAME OF ROSTER N
STRING

IF SN002_Roster = RESPONSE
ENDIFTxt_FL_SN005

SN005_NetworkRelationship
SN002_Roster ^وبين بينك العالقة نوعية ھي ما

:المقابلة يجري لمن
:ھو الشخص ھذا إذا. األمر لزم إذا المجيب وّجه

NETWORK RELATIONSHIP
زوجك/تك

والدتك
والدك
حماتك
حماك

زوجة أبيك
زوج أمك
شقيقك
شقيقتك

إبنك/ابنتك
ابن/ابنة زوجك/تك/شريك/ة حياتك الحالي/ة

صھرك
زوجة ابنك
حفيدك/تك
جدك/تك

عمتك/خالتك
عمك/خالك
ابنة األخ/ت
إبن األخ/ت
أقرباء آخرين

صديق/ة
زميل/ة حالي أو سابق في العمل

جار
زوج/ة/شريك/ة حياة سابق/ة

كاھن، رابي، شيخ أو رجل دين آخر
معالج أو مساعد مھني آخر
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ENDIF
System preset value Sizeofsocialnetwork
LOOP cnt:= 1 TO 7

ENDLOOP
IF Sizeofsocialnetwork > 0

ENDIF

ENDBLOCK
IF SN_Roster[7].SN002a_NoMore = a1
ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF SN005_NetworkRelationship = RESPONSE

ENDIF

ربة منزل/مزود الخدمات الصحية المنزلية
ال أحد ممن ذكروا أعاله

IF SN005_NetworkRelationship <> a96

ENDIF

getRelationShip

IF NOT (RelationshipString = '') AND SN002_Roster <> EMPTY
ENDIF
IF SN005_NetworkRelationship = a2
ELSE

ENDIF

IF SN005_NetworkRelationship = a3
ELSE

ENDIF

IF (SN005_NetworkRelationship = a8) OR (SN005_NetworkRelationship = a9)
ELSE

ENDIF

IF (SN005_NetworkRelationship = a10) OR (SN005_NetworkRelationship = a11)
ENDIF

IF NOT ((SN_Roster[cnt].SN002_Roster = '') OR (SN_Roster[cnt].SN002_Roster = '991'))

ENDIF

IF (SN_Roster[cnt].SN005_NetworkRelationship = a10) OR (SN_Roster[cnt].SN005_NetworkRelationship =
a11)
ENDIFgetRelationShip

Txt_FL_SN008

SN008_Intro_closeness
منك القريبين األشخاص حول األسئلة بعض عليك أطرح أن اآلن أود

INTRODUCTION CLOSENESS
أكمل/ ي
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LOOP cnt:= 1 TO 7

BLOCK
getRelationShip

IF FLRosterName <> ''

IF (FLRosterRelation = a10) OR (FLRosterRelation = a11)

IF MN006_NumFamR <> 1

LOOP i:= 1 TO 20

ENDLOOP
IF num_of_preloadchildren > 0

IF NOT ((Preload.PartnerChildren[i].Name = '') OR Preload.PartnerChildren[i].Name = EMPTY)

ENDIF

IF Preload.PartnerChildren[i].Gender = a1
ELSE

ENDIFTxt_SET_STRING

IF Preload.PartnerChildren[i].Gender = a2
ENDIF

Txt_FL_SN018

IF (SN018_PreloadMatch = RESPONSE) AND (SN018_PreloadMatch <> a96)
ELSE

SN018_PreloadMatch
.سابقة مقابلة في تك/زوجك قبل من ت/ذكر ه/ھذا ابنتك/ابتنك بأّن أتأكد أن أود. }FLRosterName{ ابنتك/ابنك اسم اآلن ذكرت لقد

:المقابلة يجري لمن
القائمة في ظھر إذا ة/اإلبن اسم إلى أشر

LINK TO PRELOAD CHILD
^PreloadChild[1]
^PreloadChild[2]
^PreloadChild[3]
^PreloadChild[4]
^PreloadChild[5]
^PreloadChild[6]
^PreloadChild[7]
^PreloadChild[8]
^PreloadChild[9]
^PreloadChild[10]
^PreloadChild[11]
^PreloadChild[12]
^PreloadChild[13]
^PreloadChild[14]
^PreloadChild[15]
^PreloadChild[16]
^PreloadChild[17]
^PreloadChild[18]
^PreloadChild[19]
^PreloadChild[20]

96^ .FLDefault[79]

Txt_FL_SN005a
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ELSE

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

SN005a_Gender

:المقابلة يجري لمن
}FLRosterName{}localRelationText{ جنس إلى أشر: المقابلة يجري لمن

NETWORK PERSON GENDER
. ذكر1
. أنثى2

Txt_FL_SN005a

SN005a_Gender

:المقابلة يجري لمن
}FLRosterName{}localRelationText{ جنس إلى أشر: المقابلة يجري لمن

NETWORK PERSON GENDER
. ذكر1
. أنثى2

Txt_FL_SN006

SN006_NetworkProximity
]SHOWCARD [بطاقة إلى أنظر الرجاء

؟ }FLRosterName{}localRelationText{ يسكن أين
NETWORK Proximity

. في نفس المنزل1
. في نفس البناية2
. على بعد أقل من كيلومتر واحد3
 كيلومترات5. على بعد يتراوح بين كيلومتر واحد و 4
 كيلومتر25 كيلومترات و 5. على بعد يتراوح بين 5
 كيلومتر100 كيلومتر و 25. على بعد يتراوح بين 6
 كيلومتر500 كيلومتر و 100. على بعد يتراوح بين 7
 كيلومتر500. على بعد أكثر من 8

IF (FLRosterRelation = a1) AND ((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1) OR
(MN002_Person[1].MaritalStatus = a2))
ELSE

IF ((((((FLRosterRelation = a3) OR (FLRosterRelation = a5)) OR (FLRosterRelation = a7)) OR
(FLRosterRelation = a8)) OR (FLRosterRelation = a12)) OR (FLRosterRelation = a17)) OR
(FLRosterRelation = a19)
ELSE

IF ((((((FLRosterRelation = a2) OR (FLRosterRelation = a4)) OR (FLRosterRelation = a6)) OR
(FLRosterRelation = a9)) OR (FLRosterRelation = a13)) OR (FLRosterRelation = a16)) OR
(FLRosterRelation = a18)
ELSE

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

20 von 350 20.12.2016 11:23



ENDIF
IF NOT ((FLRosterRelation = a2) OR (FLRosterRelation = a3))

ENDIFTxt_FL_SN009

ENDIF

ENDIF
IF NOT ((FLRosterRelation = a2) OR (FLRosterRelation = a3))

ENDIF

ENDIF

Txt_FL_SN005a

SN005a_Gender

:المقابلة يجري لمن
}FLRosterName{}localRelationText{ جنس إلى أشر: المقابلة يجري لمن

NETWORK PERSON GENDER
. ذكر1
. أنثى2

Txt_FL_SN006

SN006_NetworkProximity
]SHOWCARD [بطاقة إلى أنظر الرجاء

؟ }FLRosterName{}localRelationText{ يسكن أين
NETWORK Proximity

. في نفس المنزل1
. في نفس البناية2
. على بعد أقل من كيلومتر واحد3
 كيلومترات5. على بعد يتراوح بين كيلومتر واحد و 4
 كيلومتر25 كيلومترات و 5. على بعد يتراوح بين 5
 كيلومتر100 كيلومتر و 25. على بعد يتراوح بين 6
 كيلومتر500 كيلومتر و 100. على بعد يتراوح بين 7
 كيلومتر500. على بعد أكثر من 8

IF NOT (SN006_NetworkProximity = a1)

ENDIF

Txt_FL_SN007

SN007_NetworkContact
الھاتف، عبر مباشر، بشكل }FLRosterName{}localRelationText{ مع تواصلت وتيرة بأي الماضية، شھًرا عشرة الثني فترة خالل
أخرى؟ الكترونية اتصال وسيلة أي أو االلكتروني البريد البريد،

NETWORK CONTACT
يومًيا

عدة مرات في األسبوع
مرة في األسبوع تقريًبا
مرة كل أسبوعين تقريًبا
مرة في الشھر تقريًبا
أقل من مرة في الشھر
لم يكن ھناك أي إتصال

SN009_Network_Closeness
؟ }FLRosterName{}localRelationText{ من بالقرب تشعر مدى ألي
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IF NOT (((FLRosterRelation = a10) OR (FLRosterRelation = a11)) OR (FLRosterRelation = a1))

ELSE

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

Network Closeness
1 .Not very close
2 .Somewhat close
3 .Very close
4 .Extremely close

SN027_YearOfBirthSNMember
؟ }FLRosterName{}localRelationText{ ت/ولد عام أي في

:المقابلة يجري لمن
.التقدير ا/منه إطلب الدقيق، الميالد تاريخ ة/المجيب تعرف/يعرف لم إذا

YEAR OF BIRTH SN MEMBER
1875..2015

SN028_SNOcc
].SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء

؟ }FLRosterName{ الوظيفي الوضع ھو ما
SN MEMBER OCCUPATION

. يعمل بوظيفة كاملة.1
. يعمل بوظيفة جزئية.2
. يعمل بشكل مستقل، أو يعمل في مصلحة عائلية3
. عاطل/ة عن العمل.4
. يشارك/تشارك في تأھيل مھني /إعادة تاھيل/تعليم.5
. إجازة والدة6
. متقاعد أو تقاعد مبكر.7
. مصاب/ة بمرض مزمن إو إعاقة8
. يعتني بالمنزل أو العائلة.9

. آخر97

SN029_RelationshipStatus
االجتماعية؟ }FLRosterName{ حالة ھي ما

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

RELATIONSHIP STATUS
ال يوجد شريك/ة

يسكن/تسكن مع شريك/ة
لديه/ا شريك/ة لكنھما ال يعيشان شوية

IF ((FLRosterRelation = a10) OR (FLRosterRelation = a11)) AND (MN006_NumFamR <> 1)

IF (SN018_PreloadMatch = RESPONSE) AND (SN018_PreloadMatch <> a96)
ELSE

SN027_YearOfBirthSNMember
؟ }FLRosterName{}localRelationText{ ت/ولد عام أي في

:المقابلة يجري لمن
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ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 7

ENDLOOP

ENDIF
IF Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0

ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork = 0

ELSE

ENDIF

ENDLOOP

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

.التقدير ا/منه إطلب الدقيق، الميالد تاريخ ة/المجيب تعرف/يعرف لم إذا
YEAR OF BIRTH SN MEMBER

1875..2015

LOOP cnt:= 1 TO 7

ENDLOOP

IF (SocialNetwork[cnt].SN005_NetworkRelationship = a10) OR
(SocialNetwork[cnt].SN005_NetworkRelationship = a11)
ELSE
ENDIF

Txt_FL_SN017

SN017_Network_Satisfaction
0 الرقم حيث ،10 إلى 0 من مدرج سلّم على. آلخر أو لسبب يھمك شخص حياتك في يوجد ال وبأّنه شخص، أي مع مھمة مواضيع تناقش ال بأّنك قلت لقد

الوضع؟ ھذا عن راض أنت مدى ألي تماًما، راض يعني 10 والرقم بتاًتأ راض غير يعني
EMPTY NETWORK SATISFACTION

0..10

Txt_FL_SN012

SN012_Network_Satisfaction
عن راٍض أنت مدى ألي تماًما، راض يعني 10 والرقم بتاًتا راض غير يعني 0 الرقم حيث ،10 إلى 0 من مدرج سلم وعلى عام، بشكل

^FL_SN012_3
NETWORK SATISFACTION

0..10

IF NOT (Preload.PreloadedSocialNetwork[cnt].Name = '')

ENDIF

getRelationShip

IF TempRelationshipString = ''
ELSE
ENDIF

LinkOldRoster
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:TABLE Section_SN.BLinkingTxt_MonthYear

LOOP X:= 1 TO 7

IF pName[X] <> EMPTY AND (pName[X] <> '')

BLOCK

LOOP Y:= 1 TO 7

ENDLOOPTxt_MonthYear

IF NOT (((((((FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1] = '') AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2] = ''))
AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3] = '')) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4] = '')) AND
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5] = '')) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6] = '')) AND
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7] = ''))

IF FL_Unmatched_NEW_SN[Y] <> ''
ELSE
ENDIF

TXT_THIS_INTERVIEW

IF (THIS_INTERVIEW = RESPONSE) AND (THIS_INTERVIEW <> a96)
ELSE

THIS_INTERVIEW

:المقابلة يجري لمن
.إسرائيل على ينطبق ال السؤال ھذا

Link to
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7]

96^ .FLDefault[81]

IF THIS_INTERVIEW = a96
Txt_FL_SN023

SN023_whathappnd
Ctrl+R ي/أنقر. الموجة ھذه في إسرائيل على ينطبق ال السؤال ھذا

المرة؟ ھذه }piName{ تذكر لم لماذا

1 .I forgot, ^piName should have been included
2 .I moved
3^ .piName moved
4^ .piName died
5 .I became ill or had a health problem
6^ .piName became ill or had a health problem
7 .Respondent does not recognize the named person
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ENDLOOPENDTABLE

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

CHECK NOT ((SN023_whathappnd = a9) AND (THIS_INTERVIEW = a96)) L17 " {FLError[44]}"

IF SN023_whathappnd = a97

ENDIF

8 .We are no longer close
9 .Wrong, ^piName WAS mentioned this time

97 .Other reason (specify)

SN024_Other
اآلخر؟ السبب ھو ما

OTHER REASON FOR NOT MENTIONING IN SOCIAL NETWORK
STRING

Txt_FL_SN023

IF SN023_whathappnd = a97

ENDIF

SN023_whathappnd
Ctrl+R ي/أنقر. الموجة ھذه في إسرائيل على ينطبق ال السؤال ھذا

المرة؟ ھذه }piName{ تذكر لم لماذا

1 .I forgot, ^piName should have been included
2 .I moved
3^ .piName moved
4^ .piName died
5 .I became ill or had a health problem
6^ .piName became ill or had a health problem
7 .Respondent does not recognize the named person
8 .We are no longer close
9 .Wrong, ^piName WAS mentioned this time

97 .Other reason (specify)

SN024_Other
اآلخر؟ السبب ھو ما

OTHER REASON FOR NOT MENTIONING IN SOCIAL NETWORK
STRING

SN015_Who_present
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ENDIF
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
System preset value SN902_TimeStampEnd
IF SN902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

CHECK NOT ((SN015_Who_present.CARDINAL > 1) AND (a1 IN SN015_Who_present)) L17 " [اليمكن اختيار المجيب
"[وحده بدون اي فئة أخرى

:المقابلة يجري لمن
القسم؟ ھذا أسئلة عن اإلجابة خالل الغرفة في تواجد من

.المالئمة اإلجابات جميع إلى اإلشارة الرجاء
WHO WAS PRESENT

1 .Respondent alone
2 .Partner present
3 .Child(ren) present
4 .Other(s)

BLOCK

System preset value DN901_TimeStampStart
IF DN901_TimeStampStart = EMPTY
ENDIF
BLOCK

IF (Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5) OR (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)

BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))
ELSE

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
Txt_FL_DN026

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive
الحياة؟ قيد على ]البيولوجي/@ البيولوجية[@ ]أباك/@ أمك[@  تزال/يزال ال ھل

IS NATURAL PARENT STILL ALIVE
. نعم1
. ال5

Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[@ ت/توفي عام أي في .]الحياة قيد على ليس أباك أّن أخبرتنا السابقة المقابلة في./@ الحياة قيد على ليست أمك أّن أخبرتنا السابقة المقابلة في[@ 
؟ ]أمك/@ أباك

AGE OF DEATH OF PARENT
1800..2015
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ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

Txt_FL_DN027

DN027_AgeOfDeathParent
سن كان كم

]أباك/@ أمك[@ 

ت؟/توفي عندما
AGE OF DEATH OF PARENT

10..120

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

ENDIF

Txt_FL_DN028

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L17 " [يجب أن يكون العمر اكبر من عمر
"[المجيب بعشر سنوات بعشر سنوات على االقّل

DN028_AgeOfNaturalParent
اآلن؟ العمر من ]أبوك/@ أمك[@  تبلغ/يبلغ كم

AGE OF NATURAL PARENT
40..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

Txt_FL_DN028

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L17 " [يجب أن يكون العمر اكبر من عمر
"[المجيب بعشر سنوات بعشر سنوات على االقّل

DN028_AgeOfNaturalParent
اآلن؟ العمر من ]أبوك/@ أمك[@  تبلغ/يبلغ كم

AGE OF NATURAL PARENT
40..120

Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[@ ت/توفي عام أي في .]الحياة قيد على ليس أباك أّن أخبرتنا السابقة المقابلة في./@ الحياة قيد على ليست أمك أّن أخبرتنا السابقة المقابلة في[@ 
؟ ]أمك/@ أباك

AGE OF DEATH OF PARENT
1800..2015

Txt_FL_DN629

DN629_JobSitParent10
تقريًبا؟ العاشرة في كنت عندما ]أمك/@ أبيك[@  ل الوظيفية الحالة تصف التي الفئة ھي ما عام، بشكل] . SHOWCARD [البطاقة إلى رجاًء أنظر

NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT
متقاعد/ ة

موّظف/ة أو عامل/ة مستقّل/ة (بما في ذلك العمل في مصلحة عائلّية)
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IF DN629_JobSitParent10 = a2

ENDIFTxt_FL_DN051

عاطل/ة عن العمل
مصاب/ة بمرض مزمن أو إعاقة مزمنة

رّب/ ة منزل
آخر

Txt_FL_DN029

IF DN029_JobOfParent10 = RESPONSE

ENDIF

DN029_JobOfParent10
]أبوك/@ أّمك[@  ت/ كان ماذا

العاشرة؟ سّن في كنت عندما تعمل/ يعمل

.بدّقة المنصب أو المھنة اسم ذكر الرجاء
NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT

STRING

BLOCK

ENDBLOCK

JobCode

STRING

DN051_HighestEduParent
] .SHOWCARD [رقم البطاقة إلى أنظر

عليھما ت/حصل لقب أو إنھاء شھادة أعلى ھي ما

تعليمية؟ مؤسسة من ]أباك/@ أمك[@ 

:المقابلة يجري لمن
شھادة إلى المجيب ت/أشار إذا. الحًقا سيطرح العالي بالتعليم المتعلّق السؤال). ذلك إلى وما التكنولوجي األكاديمي، (العالي التعليم إلى يتطّرق ال السؤال ھذا

.البطاقة على الظاھرة الفئات إلحدى الشھادة مالءمة منه أطلب أجنبية،

.التالية الشاشة في الشھادة/اللقب نوع إلى واإلشارة" آخر "إمكانية إختيار يجب ممكًنا، ذلك يكن لم إن
HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT

دون شھادة رسمية
لم ينِه التعليم االبتدائي

تعليم ابتدائي
تعليم إعدادي

تعليم جزئي ثانوي/ مھني (دون شھادة الثانوية العامة/ شھادة بجروت)
تعليم كامل ثانوي/ مھني (دون شھادة بجروت)

تعليم ثانوية عامة جزئي (دون شھادة الثانوية العامة)
تعليم ثانوية عامة شامل ( دون شھادة بجروت)

مدرسة دينية (بدون شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي

تعليم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانوية عامة)

مدرسة صناعية او تأھيل مھني (بدون شھادة الثانوية العامة)
تعليم مھني (مع شھادة بجروت)

مدرسة دينية للتعليم المھني (مع شھادة الثانوية العامة)
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IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIFTxt_FL_DN053

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF

لم يحصل بعد على شھادة إنھاء بعد/ال يزال يتعلّم
آخر

Txt_FL_DN052

DN052_OtherHighestEduParent
FL_DN051_2 ^ت/حصل آخر لقب أو أخرى مدرسية شھادة أي على

OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT
STRING

DN053_FurtherEduParent
].SHOWCARD [بطاقة إلى أنظر

ت/حصل مھنية أو عليا شھادات أي على

^FL_DN051_2

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT
دون تعليم عاٍل أو تأھيل مھني
تحضيري للتعليم األكاديمي

درجة ممرض عملي
درجة ممرض مؤّھل

شھادة ھندسّي
تعليم عالي غير أكاديمي (شھادة فني او الدراسة دون الحصول على شھادة بكالوريوس )
بكالوريوس من إحدى الجامعات/ أو لقب أكاديمي مماثل مثل شھادة بكالوريوس في التربية

شھادة بكالوريوس جامعية، أو شھادة اكاديمية مماثلة مثل شھادة البكالوريوس في الھندسة، على سبيل المثال
شھادة تدريس ما بعد البكالوريوس

درجة ماجستير من كلية أكاديمية أو لقب أكاديمي مماثل (على سبيل المثال ماجستير في العلوم)
درجة ماجستير من الجامعة

لقب دكتوراة في الطب، أو لقب مماثل مثل طبيب أسنان أو طبيب بيطري
لقب ثالث أو لقب مماثل، على سبيل المثال دكتوراة في العلوم القضائية أو دكتوراة في القانون

ال يزال يتعلّم
آخر

Txt_FL_DN054

DN054_WhichOtherEduParent
ت/حصل المھنية لالستكماالت مركز أو العالي للتعليم مؤّسسة من أخرى شھادة أي على

؟ ]أباك/@ أمك[@ 
OTHER HIGHEST PARENT

STRING
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ENDIF
IF piParentAlive = 1

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

ELSE

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

Txt_FL_DN030

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIFTxt_FL_DN033

DN030_LivingPlaceParent
؟ ]أباك/@ أمك[@  تسكن/يسكن أين]. SHOWCARD [البطاقة الى النظر الرجاء

WHERE DOES PARENT LIVE
. في نفس المنزل1
. في نفس البناية2
. على بعد أقل من كيلومتر واحد3
 كيلومترات5. على بعد يتراوح بين كيلومتر واحد و 4
 كيلومتر25 كيلومترات و 5. على بعد يتراوح بين 5
 كيلومتر100 كيلومتر و 25. على بعد يتراوح بين 6
 كيلومتر500 كيلومتر و 100. على بعد يتراوح بين 7
 كيلومتر500. على بعد أكثر من 8

Txt_FL_DN032

DN032_ContactDuringPast12Months
اإللكتروني البريد البريد، الھاتف، طريق أوعن مباشر، بشكل ]أباك/@ أمك[@  مع إتصال ھنالك كان مرة كم السابقة، شھًرا عشرة االثني فترة خالل
أخرى؟ إلكترونية وسيلة أي أو

PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS
يومًيا

عدة مرات في األسبوع
مرة في األسبوع تقريًبا
مرة كل أسبوعين تقريًبا
مرة في الشھر تقريًبا
أقل من مرة في الشھر
لم يكن ھناك أي إتصال

DN033_HealthParent
ل الّصحية الحالة تصف كيف

؟ ]أباك/@ أمك[@ 

:إنھا تقول ھل

:المقابلة يجري لمن
عال بصوت إقرأ

HEALTH OF PARENT
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor

Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
ل الّصحية الحالة تصف كيف
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ELSE

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

؟ ]أباك/@ أمك[@ 

:إنھا تقول ھل

:المقابلة يجري لمن
عال بصوت إقرأ

HEALTH OF PARENT
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor

BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))
ELSE

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
Txt_FL_DN026

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ENDIF
IF DN026_NaturalParentAlive = a5

DN026_NaturalParentAlive
الحياة؟ قيد على ]البيولوجي/@ البيولوجية[@ ]أباك/@ أمك[@  تزال/يزال ال ھل

IS NATURAL PARENT STILL ALIVE
. نعم1
. ال5

Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[@ ت/توفي عام أي في .]الحياة قيد على ليس أباك أّن أخبرتنا السابقة المقابلة في./@ الحياة قيد على ليست أمك أّن أخبرتنا السابقة المقابلة في[@ 
؟ ]أمك/@ أباك

AGE OF DEATH OF PARENT
1800..2015

Txt_FL_DN027

DN027_AgeOfDeathParent
سن كان كم

]أباك/@ أمك[@ 

ت؟/توفي عندما
AGE OF DEATH OF PARENT

10..120
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ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

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

ENDIF

Txt_FL_DN028

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L17 " [يجب أن يكون العمر اكبر من عمر
"[المجيب بعشر سنوات بعشر سنوات على االقّل

DN028_AgeOfNaturalParent
اآلن؟ العمر من ]أبوك/@ أمك[@  تبلغ/يبلغ كم

AGE OF NATURAL PARENT
40..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

Txt_FL_DN028

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L17 " [يجب أن يكون العمر اكبر من عمر
"[المجيب بعشر سنوات بعشر سنوات على االقّل

DN028_AgeOfNaturalParent
اآلن؟ العمر من ]أبوك/@ أمك[@  تبلغ/يبلغ كم

AGE OF NATURAL PARENT
40..120

Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[@ ت/توفي عام أي في .]الحياة قيد على ليس أباك أّن أخبرتنا السابقة المقابلة في./@ الحياة قيد على ليست أمك أّن أخبرتنا السابقة المقابلة في[@ 
؟ ]أمك/@ أباك

AGE OF DEATH OF PARENT
1800..2015

Txt_FL_DN629

IF DN629_JobSitParent10 = a2

DN629_JobSitParent10
تقريًبا؟ العاشرة في كنت عندما ]أمك/@ أبيك[@  ل الوظيفية الحالة تصف التي الفئة ھي ما عام، بشكل] . SHOWCARD [البطاقة إلى رجاًء أنظر

NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT
متقاعد/ ة

موّظف/ة أو عامل/ة مستقّل/ة (بما في ذلك العمل في مصلحة عائلّية)
عاطل/ة عن العمل

مصاب/ة بمرض مزمن أو إعاقة مزمنة
رّب/ ة منزل

آخر

Txt_FL_DN029

DN029_JobOfParent10
]أبوك/@ أّمك[@  ت/ كان ماذا
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ENDIFTxt_FL_DN051

IF DN051_HighestEduParent = a97

IF DN029_JobOfParent10 = RESPONSE

ENDIF

العاشرة؟ سّن في كنت عندما تعمل/ يعمل

.بدّقة المنصب أو المھنة اسم ذكر الرجاء
NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT

STRING

BLOCK

ENDBLOCK

JobCode

STRING

DN051_HighestEduParent
] .SHOWCARD [رقم البطاقة إلى أنظر

عليھما ت/حصل لقب أو إنھاء شھادة أعلى ھي ما

تعليمية؟ مؤسسة من ]أباك/@ أمك[@ 

:المقابلة يجري لمن
شھادة إلى المجيب ت/أشار إذا. الحًقا سيطرح العالي بالتعليم المتعلّق السؤال). ذلك إلى وما التكنولوجي األكاديمي، (العالي التعليم إلى يتطّرق ال السؤال ھذا

.البطاقة على الظاھرة الفئات إلحدى الشھادة مالءمة منه أطلب أجنبية،

.التالية الشاشة في الشھادة/اللقب نوع إلى واإلشارة" آخر "إمكانية إختيار يجب ممكًنا، ذلك يكن لم إن
HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT

دون شھادة رسمية
لم ينِه التعليم االبتدائي

تعليم ابتدائي
تعليم إعدادي

تعليم جزئي ثانوي/ مھني (دون شھادة الثانوية العامة/ شھادة بجروت)
تعليم كامل ثانوي/ مھني (دون شھادة بجروت)

تعليم ثانوية عامة جزئي (دون شھادة الثانوية العامة)
تعليم ثانوية عامة شامل ( دون شھادة بجروت)

مدرسة دينية (بدون شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي

تعليم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانوية عامة)

مدرسة صناعية او تأھيل مھني (بدون شھادة الثانوية العامة)
تعليم مھني (مع شھادة بجروت)

مدرسة دينية للتعليم المھني (مع شھادة الثانوية العامة)

لم يحصل بعد على شھادة إنھاء بعد/ال يزال يتعلّم
آخر

Txt_FL_DN052

DN052_OtherHighestEduParent
FL_DN051_2 ^ت/حصل آخر لقب أو أخرى مدرسية شھادة أي على
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ENDIF
IF piParentAlive = 1

ENDIFTxt_FL_DN053

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF

OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT
STRING

DN053_FurtherEduParent
].SHOWCARD [بطاقة إلى أنظر

ت/حصل مھنية أو عليا شھادات أي على

^FL_DN051_2

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT
دون تعليم عاٍل أو تأھيل مھني
تحضيري للتعليم األكاديمي

درجة ممرض عملي
درجة ممرض مؤّھل

شھادة ھندسّي
تعليم عالي غير أكاديمي (شھادة فني او الدراسة دون الحصول على شھادة بكالوريوس )
بكالوريوس من إحدى الجامعات/ أو لقب أكاديمي مماثل مثل شھادة بكالوريوس في التربية

شھادة بكالوريوس جامعية، أو شھادة اكاديمية مماثلة مثل شھادة البكالوريوس في الھندسة، على سبيل المثال
شھادة تدريس ما بعد البكالوريوس

درجة ماجستير من كلية أكاديمية أو لقب أكاديمي مماثل (على سبيل المثال ماجستير في العلوم)
درجة ماجستير من الجامعة

لقب دكتوراة في الطب، أو لقب مماثل مثل طبيب أسنان أو طبيب بيطري
لقب ثالث أو لقب مماثل، على سبيل المثال دكتوراة في العلوم القضائية أو دكتوراة في القانون

ال يزال يتعلّم
آخر

Txt_FL_DN054

DN054_WhichOtherEduParent
ت/حصل المھنية لالستكماالت مركز أو العالي للتعليم مؤّسسة من أخرى شھادة أي على

؟ ]أباك/@ أمك[@ 
OTHER HIGHEST PARENT

STRING

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

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

DN030_LivingPlaceParent
؟ ]أباك/@ أمك[@  تسكن/يسكن أين]. SHOWCARD [البطاقة الى النظر الرجاء

WHERE DOES PARENT LIVE
. في نفس المنزل1
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ELSE

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIFTxt_FL_DN033

. في نفس البناية2
. على بعد أقل من كيلومتر واحد3
 كيلومترات5. على بعد يتراوح بين كيلومتر واحد و 4
 كيلومتر25 كيلومترات و 5. على بعد يتراوح بين 5
 كيلومتر100 كيلومتر و 25. على بعد يتراوح بين 6
 كيلومتر500 كيلومتر و 100. على بعد يتراوح بين 7
 كيلومتر500. على بعد أكثر من 8

Txt_FL_DN032

DN032_ContactDuringPast12Months
اإللكتروني البريد البريد، الھاتف، طريق أوعن مباشر، بشكل ]أباك/@ أمك[@  مع إتصال ھنالك كان مرة كم السابقة، شھًرا عشرة االثني فترة خالل
أخرى؟ إلكترونية وسيلة أي أو

PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS
يومًيا

عدة مرات في األسبوع
مرة في األسبوع تقريًبا
مرة كل أسبوعين تقريًبا
مرة في الشھر تقريًبا
أقل من مرة في الشھر
لم يكن ھناك أي إتصال

DN033_HealthParent
ل الّصحية الحالة تصف كيف

؟ ]أباك/@ أمك[@ 

:إنھا تقول ھل

:المقابلة يجري لمن
عال بصوت إقرأ

HEALTH OF PARENT
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor

Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
ل الّصحية الحالة تصف كيف

؟ ]أباك/@ أمك[@ 

:إنھا تقول ھل

:المقابلة يجري لمن
عال بصوت إقرأ

HEALTH OF PARENT
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
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ENDIF
IF (Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5) OR (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1)

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

4 .Fair
5 .Poor

BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))
ELSE

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
Txt_FL_DN026

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ENDIF
IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

DN026_NaturalParentAlive
الحياة؟ قيد على ]البيولوجي/@ البيولوجية[@ ]أباك/@ أمك[@  تزال/يزال ال ھل

IS NATURAL PARENT STILL ALIVE
. نعم1
. ال5

Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[@ ت/توفي عام أي في .]الحياة قيد على ليس أباك أّن أخبرتنا السابقة المقابلة في./@ الحياة قيد على ليست أمك أّن أخبرتنا السابقة المقابلة في[@ 
؟ ]أمك/@ أباك

AGE OF DEATH OF PARENT
1800..2015

Txt_FL_DN027

DN027_AgeOfDeathParent
سن كان كم

]أباك/@ أمك[@ 

ت؟/توفي عندما
AGE OF DEATH OF PARENT

10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_DN028

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L17 " [يجب أن يكون العمر اكبر من عمر
"[المجيب بعشر سنوات بعشر سنوات على االقّل

DN028_AgeOfNaturalParent
اآلن؟ العمر من ]أبوك/@ أمك[@  تبلغ/يبلغ كم

AGE OF NATURAL PARENT
40..120
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ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

Txt_FL_DN028

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L17 " [يجب أن يكون العمر اكبر من عمر
"[المجيب بعشر سنوات بعشر سنوات على االقّل

DN028_AgeOfNaturalParent
اآلن؟ العمر من ]أبوك/@ أمك[@  تبلغ/يبلغ كم

AGE OF NATURAL PARENT
40..120

Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[@ ت/توفي عام أي في .]الحياة قيد على ليس أباك أّن أخبرتنا السابقة المقابلة في./@ الحياة قيد على ليست أمك أّن أخبرتنا السابقة المقابلة في[@ 
؟ ]أمك/@ أباك

AGE OF DEATH OF PARENT
1800..2015

Txt_FL_DN629

IF DN629_JobSitParent10 = a2

DN629_JobSitParent10
تقريًبا؟ العاشرة في كنت عندما ]أمك/@ أبيك[@  ل الوظيفية الحالة تصف التي الفئة ھي ما عام، بشكل] . SHOWCARD [البطاقة إلى رجاًء أنظر

NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT
متقاعد/ ة

موّظف/ة أو عامل/ة مستقّل/ة (بما في ذلك العمل في مصلحة عائلّية)
عاطل/ة عن العمل

مصاب/ة بمرض مزمن أو إعاقة مزمنة
رّب/ ة منزل

آخر

Txt_FL_DN029

IF DN029_JobOfParent10 = RESPONSE

DN029_JobOfParent10
]أبوك/@ أّمك[@  ت/ كان ماذا

العاشرة؟ سّن في كنت عندما تعمل/ يعمل

.بدّقة المنصب أو المھنة اسم ذكر الرجاء
NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT

STRING

BLOCK

JobCode
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ENDIFTxt_FL_DN051

IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIFTxt_FL_DN053

ENDIF

ENDBLOCK

STRING

DN051_HighestEduParent
] .SHOWCARD [رقم البطاقة إلى أنظر

عليھما ت/حصل لقب أو إنھاء شھادة أعلى ھي ما

تعليمية؟ مؤسسة من ]أباك/@ أمك[@ 

:المقابلة يجري لمن
شھادة إلى المجيب ت/أشار إذا. الحًقا سيطرح العالي بالتعليم المتعلّق السؤال). ذلك إلى وما التكنولوجي األكاديمي، (العالي التعليم إلى يتطّرق ال السؤال ھذا

.البطاقة على الظاھرة الفئات إلحدى الشھادة مالءمة منه أطلب أجنبية،

.التالية الشاشة في الشھادة/اللقب نوع إلى واإلشارة" آخر "إمكانية إختيار يجب ممكًنا، ذلك يكن لم إن
HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT

دون شھادة رسمية
لم ينِه التعليم االبتدائي

تعليم ابتدائي
تعليم إعدادي

تعليم جزئي ثانوي/ مھني (دون شھادة الثانوية العامة/ شھادة بجروت)
تعليم كامل ثانوي/ مھني (دون شھادة بجروت)

تعليم ثانوية عامة جزئي (دون شھادة الثانوية العامة)
تعليم ثانوية عامة شامل ( دون شھادة بجروت)

مدرسة دينية (بدون شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي

تعليم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانوية عامة)

مدرسة صناعية او تأھيل مھني (بدون شھادة الثانوية العامة)
تعليم مھني (مع شھادة بجروت)

مدرسة دينية للتعليم المھني (مع شھادة الثانوية العامة)

لم يحصل بعد على شھادة إنھاء بعد/ال يزال يتعلّم
آخر

Txt_FL_DN052

DN052_OtherHighestEduParent
FL_DN051_2 ^ت/حصل آخر لقب أو أخرى مدرسية شھادة أي على

OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT
STRING

DN053_FurtherEduParent
].SHOWCARD [بطاقة إلى أنظر

ت/حصل مھنية أو عليا شھادات أي على

^FL_DN051_2
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ENDIF
IF piParentAlive = 1

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT
دون تعليم عاٍل أو تأھيل مھني
تحضيري للتعليم األكاديمي

درجة ممرض عملي
درجة ممرض مؤّھل

شھادة ھندسّي
تعليم عالي غير أكاديمي (شھادة فني او الدراسة دون الحصول على شھادة بكالوريوس )
بكالوريوس من إحدى الجامعات/ أو لقب أكاديمي مماثل مثل شھادة بكالوريوس في التربية

شھادة بكالوريوس جامعية، أو شھادة اكاديمية مماثلة مثل شھادة البكالوريوس في الھندسة، على سبيل المثال
شھادة تدريس ما بعد البكالوريوس

درجة ماجستير من كلية أكاديمية أو لقب أكاديمي مماثل (على سبيل المثال ماجستير في العلوم)
درجة ماجستير من الجامعة

لقب دكتوراة في الطب، أو لقب مماثل مثل طبيب أسنان أو طبيب بيطري
لقب ثالث أو لقب مماثل، على سبيل المثال دكتوراة في العلوم القضائية أو دكتوراة في القانون

ال يزال يتعلّم
آخر

Txt_FL_DN054

DN054_WhichOtherEduParent
ت/حصل المھنية لالستكماالت مركز أو العالي للتعليم مؤّسسة من أخرى شھادة أي على

؟ ]أباك/@ أمك[@ 
OTHER HIGHEST PARENT

STRING

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

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

DN030_LivingPlaceParent
؟ ]أباك/@ أمك[@  تسكن/يسكن أين]. SHOWCARD [البطاقة الى النظر الرجاء

WHERE DOES PARENT LIVE
. في نفس المنزل1
. في نفس البناية2
. على بعد أقل من كيلومتر واحد3
 كيلومترات5. على بعد يتراوح بين كيلومتر واحد و 4
 كيلومتر25 كيلومترات و 5. على بعد يتراوح بين 5
 كيلومتر100 كيلومتر و 25. على بعد يتراوح بين 6
 كيلومتر500 كيلومتر و 100. على بعد يتراوح بين 7
 كيلومتر500. على بعد أكثر من 8

Txt_FL_DN032
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ELSE

ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_DN033

DN032_ContactDuringPast12Months
اإللكتروني البريد البريد، الھاتف، طريق أوعن مباشر، بشكل ]أباك/@ أمك[@  مع إتصال ھنالك كان مرة كم السابقة، شھًرا عشرة االثني فترة خالل
أخرى؟ إلكترونية وسيلة أي أو

PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS
يومًيا

عدة مرات في األسبوع
مرة في األسبوع تقريًبا
مرة كل أسبوعين تقريًبا
مرة في الشھر تقريًبا
أقل من مرة في الشھر
لم يكن ھناك أي إتصال

DN033_HealthParent
ل الّصحية الحالة تصف كيف

؟ ]أباك/@ أمك[@ 

:إنھا تقول ھل

:المقابلة يجري لمن
عال بصوت إقرأ

HEALTH OF PARENT
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor

Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
ل الّصحية الحالة تصف كيف

؟ ]أباك/@ أمك[@ 

:إنھا تقول ھل

:المقابلة يجري لمن
عال بصوت إقرأ

HEALTH OF PARENT
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor
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BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))
ELSE

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

ELSE

Txt_FL_DN026

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ENDIF
IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive
الحياة؟ قيد على ]البيولوجي/@ البيولوجية[@ ]أباك/@ أمك[@  تزال/يزال ال ھل

IS NATURAL PARENT STILL ALIVE
. نعم1
. ال5

Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[@ ت/توفي عام أي في .]الحياة قيد على ليس أباك أّن أخبرتنا السابقة المقابلة في./@ الحياة قيد على ليست أمك أّن أخبرتنا السابقة المقابلة في[@ 
؟ ]أمك/@ أباك

AGE OF DEATH OF PARENT
1800..2015

Txt_FL_DN027

DN027_AgeOfDeathParent
سن كان كم

]أباك/@ أمك[@ 

ت؟/توفي عندما
AGE OF DEATH OF PARENT

10..120

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

ENDIF

Txt_FL_DN028

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L17 " [يجب أن يكون العمر اكبر من عمر
"[المجيب بعشر سنوات بعشر سنوات على االقّل

DN028_AgeOfNaturalParent
اآلن؟ العمر من ]أبوك/@ أمك[@  تبلغ/يبلغ كم

AGE OF NATURAL PARENT
40..120

IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
اآلن؟ العمر من ]أبوك/@ أمك[@  تبلغ/يبلغ كم
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ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

ENDIF

ENDIF

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L17 " [يجب أن يكون العمر اكبر من عمر
"[المجيب بعشر سنوات بعشر سنوات على االقّل

AGE OF NATURAL PARENT
40..120

Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[@ ت/توفي عام أي في .]الحياة قيد على ليس أباك أّن أخبرتنا السابقة المقابلة في./@ الحياة قيد على ليست أمك أّن أخبرتنا السابقة المقابلة في[@ 
؟ ]أمك/@ أباك

AGE OF DEATH OF PARENT
1800..2015

Txt_FL_DN629

IF DN629_JobSitParent10 = a2

ENDIFTxt_FL_DN051

DN629_JobSitParent10
تقريًبا؟ العاشرة في كنت عندما ]أمك/@ أبيك[@  ل الوظيفية الحالة تصف التي الفئة ھي ما عام، بشكل] . SHOWCARD [البطاقة إلى رجاًء أنظر

NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT
متقاعد/ ة

موّظف/ة أو عامل/ة مستقّل/ة (بما في ذلك العمل في مصلحة عائلّية)
عاطل/ة عن العمل

مصاب/ة بمرض مزمن أو إعاقة مزمنة
رّب/ ة منزل

آخر

Txt_FL_DN029

IF DN029_JobOfParent10 = RESPONSE

ENDIF

DN029_JobOfParent10
]أبوك/@ أّمك[@  ت/ كان ماذا

العاشرة؟ سّن في كنت عندما تعمل/ يعمل

.بدّقة المنصب أو المھنة اسم ذكر الرجاء
NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT

STRING

BLOCK

ENDBLOCK

JobCode

STRING

DN051_HighestEduParent
] .SHOWCARD [رقم البطاقة إلى أنظر
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IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIFTxt_FL_DN053

عليھما ت/حصل لقب أو إنھاء شھادة أعلى ھي ما

تعليمية؟ مؤسسة من ]أباك/@ أمك[@ 

:المقابلة يجري لمن
شھادة إلى المجيب ت/أشار إذا. الحًقا سيطرح العالي بالتعليم المتعلّق السؤال). ذلك إلى وما التكنولوجي األكاديمي، (العالي التعليم إلى يتطّرق ال السؤال ھذا

.البطاقة على الظاھرة الفئات إلحدى الشھادة مالءمة منه أطلب أجنبية،

.التالية الشاشة في الشھادة/اللقب نوع إلى واإلشارة" آخر "إمكانية إختيار يجب ممكًنا، ذلك يكن لم إن
HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT

دون شھادة رسمية
لم ينِه التعليم االبتدائي

تعليم ابتدائي
تعليم إعدادي

تعليم جزئي ثانوي/ مھني (دون شھادة الثانوية العامة/ شھادة بجروت)
تعليم كامل ثانوي/ مھني (دون شھادة بجروت)

تعليم ثانوية عامة جزئي (دون شھادة الثانوية العامة)
تعليم ثانوية عامة شامل ( دون شھادة بجروت)

مدرسة دينية (بدون شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي

تعليم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانوية عامة)

مدرسة صناعية او تأھيل مھني (بدون شھادة الثانوية العامة)
تعليم مھني (مع شھادة بجروت)

مدرسة دينية للتعليم المھني (مع شھادة الثانوية العامة)

لم يحصل بعد على شھادة إنھاء بعد/ال يزال يتعلّم
آخر

Txt_FL_DN052

DN052_OtherHighestEduParent
FL_DN051_2 ^ت/حصل آخر لقب أو أخرى مدرسية شھادة أي على

OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT
STRING

DN053_FurtherEduParent
].SHOWCARD [بطاقة إلى أنظر

ت/حصل مھنية أو عليا شھادات أي على

^FL_DN051_2

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT
دون تعليم عاٍل أو تأھيل مھني
تحضيري للتعليم األكاديمي

درجة ممرض عملي
درجة ممرض مؤّھل

شھادة ھندسّي
تعليم عالي غير أكاديمي (شھادة فني او الدراسة دون الحصول على شھادة بكالوريوس )
بكالوريوس من إحدى الجامعات/ أو لقب أكاديمي مماثل مثل شھادة بكالوريوس في التربية
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ENDIF
IF piParentAlive = 1

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF

شھادة بكالوريوس جامعية، أو شھادة اكاديمية مماثلة مثل شھادة البكالوريوس في الھندسة، على سبيل المثال
شھادة تدريس ما بعد البكالوريوس

درجة ماجستير من كلية أكاديمية أو لقب أكاديمي مماثل (على سبيل المثال ماجستير في العلوم)
درجة ماجستير من الجامعة

لقب دكتوراة في الطب، أو لقب مماثل مثل طبيب أسنان أو طبيب بيطري
لقب ثالث أو لقب مماثل، على سبيل المثال دكتوراة في العلوم القضائية أو دكتوراة في القانون

ال يزال يتعلّم
آخر

Txt_FL_DN054

DN054_WhichOtherEduParent
ت/حصل المھنية لالستكماالت مركز أو العالي للتعليم مؤّسسة من أخرى شھادة أي على

؟ ]أباك/@ أمك[@ 
OTHER HIGHEST PARENT

STRING

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

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

DN030_LivingPlaceParent
؟ ]أباك/@ أمك[@  تسكن/يسكن أين]. SHOWCARD [البطاقة الى النظر الرجاء

WHERE DOES PARENT LIVE
. في نفس المنزل1
. في نفس البناية2
. على بعد أقل من كيلومتر واحد3
 كيلومترات5. على بعد يتراوح بين كيلومتر واحد و 4
 كيلومتر25 كيلومترات و 5. على بعد يتراوح بين 5
 كيلومتر100 كيلومتر و 25. على بعد يتراوح بين 6
 كيلومتر500 كيلومتر و 100. على بعد يتراوح بين 7
 كيلومتر500. على بعد أكثر من 8

Txt_FL_DN032

DN032_ContactDuringPast12Months
اإللكتروني البريد البريد، الھاتف، طريق أوعن مباشر، بشكل ]أباك/@ أمك[@  مع إتصال ھنالك كان مرة كم السابقة، شھًرا عشرة االثني فترة خالل
أخرى؟ إلكترونية وسيلة أي أو

PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS
يومًيا

عدة مرات في األسبوع
مرة في األسبوع تقريًبا
مرة كل أسبوعين تقريًبا
مرة في الشھر تقريًبا
أقل من مرة في الشھر
لم يكن ھناك أي إتصال
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_DN033

DN033_HealthParent
ل الّصحية الحالة تصف كيف

؟ ]أباك/@ أمك[@ 

:إنھا تقول ھل

:المقابلة يجري لمن
عال بصوت إقرأ

HEALTH OF PARENT
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor

Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
ل الّصحية الحالة تصف كيف

؟ ]أباك/@ أمك[@ 

:إنھا تقول ھل

:المقابلة يجري لمن
عال بصوت إقرأ

HEALTH OF PARENT
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor

IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN034

DN034_AnySiblings
شقيقات؟/أشقاء لديك كان ھل

:المقابلة يجري لمن
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ENDIF
IF (CH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDBLOCK

ENDBLOCK
System preset value DN902_TimeStampEnd
IF DN902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

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

ENDIF

IF DN034_AnySiblings = a1

ENDIF

.بيولوجيين غير شقيقات/أشقاء ذلك في بما
EVER HAD ANY SIBLINGS

. نعم1
. ال5

Txt_FL_DN035

DN035_OldestYoungestBetweenChild
الوسطى؟/األوسط أو الصغرى،/األصغر البكر، ت/األخ أنت ھل

OLDEST YOUNGEST CHILD
1 .Oldest
2 .Youngest
3 .In-between

Txt_FL_DN036

Txt_FL_DN037

DN036_HowManyBrothersAlive
الحياة؟ قيد على يزالون ال الذين) الشقيقات يشمل ال ( أشقائك عدد ھو ما

:المقابلة يجري لمن
.البيولوجيين غير األِشقاء ذلك في بما

HOW MANY BROTHERS ALIVE
0..20

DN037_HowManySistersAlive
الحياة؟ قيد على يزلن ال اللواتي) األشقاء يشمل ال (شقيقاتك عدد ھو ما

:المقابلة يجري لمن
.البيولوجيات غير الشقيقات ذلك في بما

HOW MANY SISTERS ALIVE
0..20

BLOCK

IF MN006_NumFamR = 1
Txt_FL_CH001

CH001_NumberOfChildren
الحياة؟ قيد على يزالون ال الذين األبناء عدد ھو ما بإبناءك، تتعلق التي األسئلة بعض اآلن عليك سأطرح

ة/الزوج وأبناء الُمتَبنين الُمحَتضنين، البيولوجيين، األبناء، جميع عّد الرجاء
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CHECK NOT ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0) AND (CH001_NumberOfChildren = 0)) L17 " [You
mentioned children in the Social network module, please correct.]"

IF CH001_NumberOfChildren > 0

FL_CH001_5 ^]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@ 
NUMBER OF CHILDREN

0..20

IF NOT ((Preload.PreloadedChildren[1].Name = '') OR Preload.PreloadedChildren[1].Name = EMPTY) OR
(Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0)

ELSE

ENDIF

:TABLE Section_CH.TChild
LOOP cnt:= 1 TO 20

Txt_FL_CH201

CH201_ChildByINTRO
عنھا تحدثنا التي األبناء قائمة

تسجيله يتم لم اآلخر والبعض مرتين، أبناءك بعض سجلنا أّننا الممكن من. الحاسوب شاشة على اآلن موجودة ]السابقة المقابلة في أو اليوم/@ اليوم[@ 
جميع حول وصحيحة كاملة لدينا المتوّفرة المعلومات أن من للتأكد القائمة ھذه لك أقرأ أن أريد. منھم للبعض بالنسبة خاطئة معلومات تسجيل تم أو إطالًقا،
.الحياة قيد على يزالون ال الذين باألبناء نعنى نحن. ة/الزوج وأبناء المتبنين المحتضنين، البيولوجيين، األبناء

INTRO PRELOADED CHILDREN
أكمل/ ي

Txt_FL_CH603

CH603_IntroTextChildren
المتبنين المحتضنين، البيولوجيين، أبناءك بجميع مجّدًدا التفكير الرجاء . ]األكبر/باإلبن لنبدأ. األبناء ھؤالء/@ ة/اإلبن ه/ھذا[@  عن المزيد معرفة نريد

 .]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ الزوجة/@ الزوج[@  أبناء ذلك في بما البيولوجيين، غير واألبناء
INTRO IF NO SN OR PRELOADED CHILDREN

أكمل/ ي

CH201_ChildByEnum

IF cnt > 1

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

IF (Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a2)
ENDIF

BLOCK

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE

IF piPreloadChildIndex = 0
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ENDIF
IF piRosterChildIndex > 0
ENDIFCHECK NOT ((CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)) L17 " {FLError[51]}"

IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

ELSE

ENDIF

Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
ذلك في بما المتبنين، المحتضنين، البيولوجيين، األبناء ذكر الرجاء أخرى، مرة. ]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@  لديك ھل
 .]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أبناء

3]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@ 
CHILD CONFIRM

1 .Yes
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

IF piPreloadChildIndex > 0

ELSE

ENDIF

Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
ذلك في بما المتبنين، المحتضنين، البيولوجيين، األبناء ذكر الرجاء أخرى، مرة. ]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@  لديك ھل
 .]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أبناء

3]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@ 
CHILD CONFIRM

1 .Yes
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
ذلك في بما المتبنين، المحتضنين، البيولوجيين، األبناء ذكر الرجاء أخرى، مرة. ]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@  لديك ھل
 .]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أبناء

3]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@ 
CHILD CONFIRM

1 .Yes
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12
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IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

ENDIF
IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

IF (piRosterChildIndex > 0) AND CH908_RosterNumber = EMPTY

ENDIF

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY
ENDIF

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
}FL_CH004_5{

؟ }FL_CH004_8{ إلبنك }FL_CH004_6{ الشخصي اإلسم ھو ما

:المقابلة يجري لمن
.األول األسم تأكيد/تسجيل الّرجاء

FIRST NAME OF CHILD N
STRING

CH005_SexOfChildN
أنثى؟ أم ذكر }CH004_FirstNameOfChild{ ھل

:المقابلة يجري لمن
واضح غير اإلبن جنس كان إذا فقط السؤال ھذا طرح يجب

SEX OF CHILD N
. ذكر1
. أنثى2

CH006_YearOfBirthChildN
؟ }CH004_FirstNameOfChild{ ت/ولد سنة أي في

:المقابلة يجري لمن
الوالدة سنة تأكيد/ تسجيل الرجاء

YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2015
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ELSE

ELSE
ENDIF

IF CH001a_ChildCheck = a2

ELSE

Txt_FL_CH004

Txt_FL_CH006

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
']وجد) + ' PreloadedName' + االسم[('@ 

؟ }FL_CH004_8{ إلبنك ]الصحيح[@  الشخصي اإلسم ھو ما

:المقابلة يجري لمن
.األول األسم تأكيد/تسجيل الّرجاء

FIRST NAME OF CHILD N
STRING

CH005_SexOfChildN
أنثى؟ أم ذكر }CH004_FirstNameOfChild{ ھل

:المقابلة يجري لمن
واضح غير اإلبن جنس كان إذا فقط السؤال ھذا طرح يجب

SEX OF CHILD N
. ذكر1
. أنثى2

CH006_YearOfBirthChildN
؟ }CH004_FirstNameOfChild{ ت/ولد سنة أي في

:المقابلة يجري لمن
الوالدة سنة تأكيد/ تسجيل الرجاء

YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2015

IF ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0))) AND
(CH001a_ChildCheck = a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlier

:المقابلة يجري لمن
اإلسم؟ ھذا يطابق سابًقا المذكورين األبناء ألي

EQUAL TO WHICH CHILD
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
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ELSE

ENDBLOCK

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF (CH505_WhichChildMentionedEarlier = RESPONSE) AND (piRosterChildIndex > 0)
ENDIF

^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 (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0) AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = RESPONSE)

BLOCK

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE

IF piPreloadChildIndex = 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
ذلك في بما المتبنين، المحتضنين، البيولوجيين، األبناء ذكر الرجاء أخرى، مرة. ]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@  لديك ھل
 .]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أبناء

3]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@ 
CHILD CONFIRM

1 .Yes
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12
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ENDIF
IF piRosterChildIndex > 0
ENDIFCHECK NOT ((CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)) L17 " {FLError[51]}"

IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

ELSE

ENDIF

IF piPreloadChildIndex > 0

ELSE

ENDIF

Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
ذلك في بما المتبنين، المحتضنين، البيولوجيين، األبناء ذكر الرجاء أخرى، مرة. ]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@  لديك ھل
 .]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أبناء

3]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@ 
CHILD CONFIRM

1 .Yes
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
ذلك في بما المتبنين، المحتضنين، البيولوجيين، األبناء ذكر الرجاء أخرى، مرة. ]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@  لديك ھل
 .]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أبناء

3]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@ 
CHILD CONFIRM

1 .Yes
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0) AND CH908_RosterNumber = EMPTY

ENDIF

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY
ENDIF

IF piPreloadChildIndex > 0
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ELSE

ENDIF
IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

ELSE
ENDIF

ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
']وجد) + ' PreloadedName' + االسم[('@ 

؟ }FL_CH004_8{ إلبنك ]الصحيح[@  الشخصي اإلسم ھو ما

:المقابلة يجري لمن
.األول األسم تأكيد/تسجيل الّرجاء

FIRST NAME OF CHILD N
STRING

CH005_SexOfChildN
أنثى؟ أم ذكر }CH004_FirstNameOfChild{ ھل

:المقابلة يجري لمن
واضح غير اإلبن جنس كان إذا فقط السؤال ھذا طرح يجب

SEX OF CHILD N
. ذكر1
. أنثى2

CH006_YearOfBirthChildN
؟ }CH004_FirstNameOfChild{ ت/ولد سنة أي في

:المقابلة يجري لمن
الوالدة سنة تأكيد/ تسجيل الرجاء

YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2015

IF CH001a_ChildCheck = a2
Txt_FL_CH004

CH004_FirstNameOfChild
']وجد) + ' PreloadedName' + االسم[('@ 

؟ }FL_CH004_8{ إلبنك ]الصحيح[@  الشخصي اإلسم ھو ما

:المقابلة يجري لمن
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ELSE

Txt_FL_CH006

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

.األول األسم تأكيد/تسجيل الّرجاء
FIRST NAME OF CHILD N

STRING

CH005_SexOfChildN
أنثى؟ أم ذكر }CH004_FirstNameOfChild{ ھل

:المقابلة يجري لمن
واضح غير اإلبن جنس كان إذا فقط السؤال ھذا طرح يجب

SEX OF CHILD N
. ذكر1
. أنثى2

CH006_YearOfBirthChildN
؟ }CH004_FirstNameOfChild{ ت/ولد سنة أي في

:المقابلة يجري لمن
الوالدة سنة تأكيد/ تسجيل الرجاء

YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2015

IF ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0))) AND
(CH001a_ChildCheck = a6)

IF (CH505_WhichChildMentionedEarlier = RESPONSE) AND (piRosterChildIndex > 0)
ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier

:المقابلة يجري لمن
اإلسم؟ ھذا يطابق سابًقا المذكورين األبناء ألي

EQUAL TO WHICH CHILD
^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]
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ELSE

ENDBLOCK

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF (Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a5) AND (Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild = '')
ELSE

IF NumChildren < GridSize

BLOCK

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE

IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
ذلك في بما المتبنين، المحتضنين، البيولوجيين، األبناء ذكر الرجاء أخرى، مرة. ]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@  لديك ھل
 .]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أبناء

3]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@ 
CHILD CONFIRM

1 .Yes
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

IF piPreloadChildIndex > 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
في بما المتبنين، المحتضنين، البيولوجيين، األبناء ذكر الرجاء أخرى، مرة. ]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@  لديك ھل
 .]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أبناء ذلك

3]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@ 
CHILD CONFIRM

1 .Yes
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
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ENDIF
IF piRosterChildIndex > 0
ENDIFCHECK NOT ((CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)) L17 " {FLError[51]}"

IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

ENDIF

ELSE

ENDIF

^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
في بما المتبنين، المحتضنين، البيولوجيين، األبناء ذكر الرجاء أخرى، مرة. ]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@  لديك ھل
 .]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أبناء ذلك

3]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@ 
CHILD CONFIRM

1 .Yes
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

ENDIF
IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

IF (piRosterChildIndex > 0) AND CH908_RosterNumber = EMPTY

ENDIF

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY
ENDIF

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
']وجد) + ' PreloadedName' + االسم[('@ 

؟ }FL_CH004_8{ إلبنك ]الصحيح[@  الشخصي اإلسم ھو ما
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ELSE

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

ELSE
ENDIF

:المقابلة يجري لمن
.األول األسم تأكيد/تسجيل الّرجاء

FIRST NAME OF CHILD N
STRING

CH005_SexOfChildN
أنثى؟ أم ذكر }CH004_FirstNameOfChild{ ھل

:المقابلة يجري لمن
واضح غير اإلبن جنس كان إذا فقط السؤال ھذا طرح يجب

SEX OF CHILD N
. ذكر1
. أنثى2

CH006_YearOfBirthChildN
؟ }CH004_FirstNameOfChild{ ت/ولد سنة أي في

:المقابلة يجري لمن
الوالدة سنة تأكيد/ تسجيل الرجاء

YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2015

IF CH001a_ChildCheck = a2
Txt_FL_CH004

CH004_FirstNameOfChild
']وجد) + ' PreloadedName' + االسم[('@ 

؟ }FL_CH004_8{ إلبنك ]الصحيح[@  الشخصي اإلسم ھو ما

:المقابلة يجري لمن
.األول األسم تأكيد/تسجيل الّرجاء

FIRST NAME OF CHILD N
STRING

CH005_SexOfChildN
أنثى؟ أم ذكر }CH004_FirstNameOfChild{ ھل

:المقابلة يجري لمن
واضح غير اإلبن جنس كان إذا فقط السؤال ھذا طرح يجب

SEX OF CHILD N
. ذكر1
. أنثى2
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ELSE

ENDBLOCK

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ELSE

ENDIF

Txt_FL_CH006

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
؟ }CH004_FirstNameOfChild{ ت/ولد سنة أي في

:المقابلة يجري لمن
الوالدة سنة تأكيد/ تسجيل الرجاء

YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2015

IF ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0))) AND
(CH001a_ChildCheck = a6)

ENDIF

IF (CH505_WhichChildMentionedEarlier = RESPONSE) AND (piRosterChildIndex > 0)
ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier

:المقابلة يجري لمن
اإلسم؟ ھذا يطابق سابًقا المذكورين األبناء ألي

EQUAL TO WHICH CHILD
^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]
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IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <>
EMPTY

BLOCK

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE

IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
في بما المتبنين، المحتضنين، البيولوجيين، األبناء ذكر الرجاء أخرى، مرة. ]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@  لديك ھل
 .]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أبناء ذلك

3]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@ 
CHILD CONFIRM

1 .Yes
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

IF piPreloadChildIndex > 0

ELSE

Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
في بما المتبنين، المحتضنين، البيولوجيين، األبناء ذكر الرجاء أخرى، مرة. ]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@  لديك ھل
 .]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أبناء ذلك

3]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@ 
CHILD CONFIRM

1 .Yes
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
في بما المتبنين، المحتضنين، البيولوجيين، األبناء ذكر الرجاء أخرى، مرة. ]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@  لديك ھل
 .]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أبناء ذلك

3]اإلبن اسم تحميل كيفية على يعتمد مبني دينامي نص[@ 
CHILD CONFIRM

1 .Yes
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ENDIF
IF piRosterChildIndex > 0
ENDIFCHECK NOT ((CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)) L17 " {FLError[51]}"

IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

ENDIF

ENDIF

^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

ENDIF
IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

IF (piRosterChildIndex > 0) AND CH908_RosterNumber = EMPTY

ENDIF

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY
ENDIF

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
']وجد) + ' PreloadedName' + االسم[('@ 

؟ }FL_CH004_8{ إلبنك ]الصحيح[@  الشخصي اإلسم ھو ما

:المقابلة يجري لمن
.األول األسم تأكيد/تسجيل الّرجاء

FIRST NAME OF CHILD N
STRING

CH005_SexOfChildN
أنثى؟ أم ذكر }CH004_FirstNameOfChild{ ھل

:المقابلة يجري لمن
واضح غير اإلبن جنس كان إذا فقط السؤال ھذا طرح يجب

SEX OF CHILD N
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ELSE

ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

ELSE
ENDIF

. ذكر1
. أنثى2

CH006_YearOfBirthChildN
؟ }CH004_FirstNameOfChild{ ت/ولد سنة أي في

:المقابلة يجري لمن
الوالدة سنة تأكيد/ تسجيل الرجاء

YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2015

IF CH001a_ChildCheck = a2

ELSE

Txt_FL_CH004

Txt_FL_CH006

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
']وجد) + ' PreloadedName' + االسم[('@ 

؟ }FL_CH004_8{ إلبنك ]الصحيح[@  الشخصي اإلسم ھو ما

:المقابلة يجري لمن
.األول األسم تأكيد/تسجيل الّرجاء

FIRST NAME OF CHILD N
STRING

CH005_SexOfChildN
أنثى؟ أم ذكر }CH004_FirstNameOfChild{ ھل

:المقابلة يجري لمن
واضح غير اإلبن جنس كان إذا فقط السؤال ھذا طرح يجب

SEX OF CHILD N
. ذكر1
. أنثى2

CH006_YearOfBirthChildN
؟ }CH004_FirstNameOfChild{ ت/ولد سنة أي في

:المقابلة يجري لمن
الوالدة سنة تأكيد/ تسجيل الرجاء

YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2015
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ENDLOOP
LOOP i:= 1 TO 20

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDIF

IF ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0))) AND
(CH001a_ChildCheck = a6)

ENDIF

IF (CH505_WhichChildMentionedEarlier = RESPONSE) AND (piRosterChildIndex > 0)
ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier

:المقابلة يجري لمن
اإلسم؟ ھذا يطابق سابًقا المذكورين األبناء ألي

EQUAL TO WHICH CHILD
^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 (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH005_SexOfChildN = a1
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ENDLOOP

IF CH203_Done = a1
ENDIFENDTABLETxt_FL_CH302

IF CH302_NatChild = a5

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN <> EMPTY
ENDIF

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH005_SexOfChildN = a2

ENDIF

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN <> EMPTY
ENDIF

CH203_Done
}Children_start_table[1]{}Children_table[1]{}Children_info_table[1]{}Children_start_table[2]{}Children_table[2]{
}Children_info_table[2]{}Children_start_table[3]{}Children_table[3]{}Children_info_table[3]{
}Children_start_table[4]{}Children_table[4]{}Children_info_table[4]{}Children_start_table[5]{}Children_table[5]{
}Children_info_table[5]{}Children_start_table[6]{}Children_table[6]{}Children_info_table[6]{
}Children_start_table[7]{}Children_table[7]{}Children_info_table[7]{}Children_start_table[8]{}Children_table[8]{
}Children_info_table[8]{}Children_start_table[9]{}Children_table[9]{}Children_info_table[9]{
}Children_start_table[10]{}Children_table[10]{}Children_info_table[10]{}Children_start_table[11]{
}Children_table[11]{}Children_info_table[11]{}Children_start_table[12]{}Children_table[12]{
}Children_info_table[12]{}Children_start_table[13]{}Children_table[13]{}Children_info_table[13]{
}Children_start_table[14]{}Children_table[14]{}Children_info_table[14]{}Children_start_table[15]{
}Children_table[15]{}Children_info_table[15]{}Children_start_table[16]{}Children_table[16]{
}Children_info_table[16]{}Children_start_table[17]{}Children_table[17]{}Children_info_table[17]{
}Children_start_table[18]{}Children_table[18]{}Children_info_table[18]{}Children_start_table[19]{
}Children_table[19]{}Children_info_table[19]{}Children_start_table[20]{
}Children_table[20]{^Children_info_table[20]

:المقابلة يجري لمن
.كاملة األبناء قائمة أن من الّتأّكد الرجاء

 <-.السھم باستخدام الخلف إلى عد كاملة، أو صحيحة القائمة تكن لم إذا
CHILD GRID DONE

أكمل/ ي

CH302_NatChild
وبين/@ الحالي زوجك وبين[@  بينك ]بيولوجيين أيناء/@ مشتركين بيولوجيين أبناء/@ ة/بيولوجي ة/إبن/@ ة/مشترك ة/بيولوجي ة/إين[@  ھم/ھو ھل

؟ ]الحالية حياتك شريكة وبين/@ الحالي حياتك شريك وبين/@ الحالية زوجتك
ALL CHILDREN NATURAL CHILD

. نعم1
. ال5

IF NumberOFReportedChildren = 1
ELSE
Txt_FL_CH303

CH303_WhatChildren
حياتك شريكة وبين/@ الحالي حياتك شريك وبين/@ الحالية زوجتك وبين/@ الحالي زوجك وبين[@  بينك المشتركين البيولوجيين غير األبناء إلى أشر

 .]الحالية
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ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

NOT NATURAL CHILDREN
^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]

21^ .FLDefault[1]

IF i IN CH303_WhatChildren

BLOCK

IF MN002_Person[1].MaritalStatus = a3
ELSE

ENDIF
IF (MN002_Person[1].MaritalStatus = a1) OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2)

ENDIF
IF NOT ((CH102_RNatChild = a1) OR (CH103_PNatChild = a1))

Txt_FL_CH102

CH102_RNatChild
البيولوجي؟ إبنك ھو }FLChildName{ ھل

CHILD NATURAL RESPONDENT
. نعم1
. ال5

Txt_FL_CH103

CH103_PNatChild
؟ ]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  ل البيولوجي اإلبن ھو }FLChildName{ ھل

CHILD NATURAL PARTNER
. نعم1
. ال5

Txt_FL_CH104

CH104_RExChild
سابقة؟ عالقة من تك/إبنك ھي/ھو }FLChildName{ ھل

CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP RESPONDENT
. نعم1
. ال5

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

64 von 350 20.12.2016 11:23



ENDIF

:TABLE Section_CH.TChildInfo
LOOP cnt:= 1 TO 20

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
IF CH102_RNatChild = a5

ENDIF
IF CH103_PNatChild = a5

ENDIF
IF NOT ((((((CH102_RNatChild = a1) OR (CH103_PNatChild = a1)) OR (CH104_RExChild = a1)) OR
(CH105_PExChild = a1)) OR (CH106_RAdoptChild = a1)) OR (CH107_PAdoptChild = a1))

ENDIF

IF ((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1) OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2)) AND
(CH104_RExChild = a5)

ENDIF

Txt_FL_CH105

CH105_PExChild
سابقة؟ عالقة من ]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  ة/إبن ھي/ھو }FLChildName{ ھل

CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP PARTNER
. نعم1
. ال5

Txt_FL_CH106

CH106_RAdoptChild
؟ }FLChildName{ تبنيت خل

HAS BEEN ADOPTED BY RESPONDENT
. نعم1
. ال5

Txt_FL_CH107

CH107_PAdoptChild
؟ }FLChildName{ بتبني ]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  ت/قام ھل

HAS BEEN ADOPTED BY PARTNER
. نعم1
. ال5

Txt_FL_CH108

CH108_FosterChild
ة؟/محتضن ة/إبن ھي/ھو }FLChildName{ ھل

IS FOSTERCHILD
. نعم1
. ال5

CH202_ChildInfoByEnum
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IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK

IF piRosterChildIndex > 0
ELSE

ENDIF
IF piPreloadChildIndex = '0'

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].CONTACT = RESPONSE
ELSE

ENDIF

Txt_FL_CH014

CH014_ContactChild
البريد البريد، الھاتف، عبر مباشر، بشكل }CH004_FirstNameOfChild{ ب باالتصال قمت مرة كم الماضية، شھًرا عشرة اإلثني فترة خالل

أخرى؟ إلكترونية اتصال وسيلة أي أو اإللكتروني
CONTACT WITH CHILD

يومًيا
عدة مرات في األسبوع
مرة في األسبوع تقريًبا
مرة كل أسبوعين تقريًبا
مرة في الشھر تقريًبا
أقل من مرة في الشھر
لم يكن ھناك أي إتصال

IF piRosterChildIndex > 0
ELSE

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

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].DISTANCE <> EMPTY
ELSE

ENDIF

CH007_ChLWh
] .SHOWCARD [رقم البطاقة الى النظر الرجاء

 ?}CH004_FirstNameOfChild{ يسكن أين
WHERE DOES CHILD N LIVE

. في نفس المنزل1
. في نفس البناية2
. على بعد أقل من كيلومتر واحد3
 كيلومترات5. على بعد يتراوح بين كيلومتر واحد و 4
 كيلومتر25 كيلومترات و 5. على بعد يتراوح بين 5
 كيلومتر100 كيلومتر و 25. على بعد يتراوح بين 6
 كيلومتر500 كيلومتر و 100. على بعد يتراوح بين 7
 كيلومتر500. على بعد أكثر من 8

CH012_MaritalStatusChildN
] .SHOWCARD [رقم البطاقة الى النظر الرجاء

االجتماعية؟ }CH004_FirstNameOfChild{ حالة ھي ما
MARITAL STATUS OF CHILD

. متزوج/ة ويسكن/تسكن مع الزوج/ة1
. شريك/ة حياة مسجل/ة2
. متزوج/ة يسكن منفصال عن الزوج/ة3
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ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF
IF CH007_ChLWh = a1
ELSE

ENDIF

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2

ENDIF

. أعزب/عزباء (لم يتزوج بتاًتا)4
. مطلق/ة5
. أرمل/ة6

Txt_FL_CH013

CH013_PartnerChildN
؟ ]معھا/@ معه[@  تسكن/يسكن حياة ة/شريك }CH004_FirstNameOfChild{ لدى توجد/يوجد ھل

DOES CHILD HAVE PARTNER
. نعم1
. ال5

Txt_FL_CH015

CHECK (CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild) OR (CH015_YrChldMoveHh = DONTKNOW) L17 "
"[يجب أن تكون السنة أكبر من سنة الميالد أو مساوية لھا]

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

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

YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD
1900..2999

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

CH016_ChildOcc
رقم البطاقة الى النظر الرجاء

]SHOWCARD.[

؟ }CH004_FirstNameOfChild{ ل التشغيلية الحالة ھي ما
CHILD OCCUPATION

. يعمل بوظيفة كاملة.1
. يعمل بوظيفة جزئية.2
. يعمل بشكل مستقل، أو يعمل في مصلحة عائلية3
. عاطل/ة عن العمل.4
. يشارك/تشارك في تأھيل مھني /إعادة تاھيل/تعليم.5
. إجازة والدة6
. متقاعد أو تقاعد مبكر.7
. مصاب/ة بمرض مزمن إو إعاقة8
. يعتني بالمنزل أو العائلة.9

. آخر97

Txt_FL_CH017
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CH017_EducChild
] .SHOWCARD [رقم البطاقة الى النظر الرجاء

تعليمية؟ مؤّسسة من }CH004_FirstNameOfChild{ عليھا ت/حصل إنھاء شھادة أعلى ھي ما

:المقابلة يجري لمن
أو لقب المجيب ذكر إذا. الحًقا سيطرح العالي بالتعليم المتعلق السؤال). ذلك إلى وما التكنولوجي األكاديمي، ( العالي التعليم إلى يتطرق ال السؤال ھذا

)آخر (كلمة استخدام الرجاء بذلك، القيام تستطع/يستطع لم إذا. البطاقة على الظاھرة الفئات إحدى ضمن تصنيفھا يستطيع كان إذا ما إسأله أجنبية، شھادة
.التالية الصفحة في الشھادة/ اللقب إلى وأشر

CHILD EDUCATION
دون شھادة رسمية

لم ينِه التعليم االبتدائي
تعليم ابتدائي
تعليم إعدادي

تعليم جزئي ثانوي/ مھني (دون شھادة الثانوية العامة/ شھادة بجروت)
تعليم كامل ثانوي/ مھني (دون شھادة بجروت)

تعليم ثانوية عامة جزئي (دون شھادة الثانوية العامة)
تعليم ثانوية عامة شامل ( دون شھادة بجروت)

مدرسة دينية (بدون شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي

تعليم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانوية عامة)

مدرسة صناعية او تأھيل مھني (بدون شھادة الثانوية العامة)
تعليم مھني (مع شھادة بجروت)

مدرسة دينية للتعليم المھني (مع شھادة الثانوية العامة)

لم يحصل بعد على شھادة إنھاء بعد/ال يزال يتعلّم
آخر

CH018_EdInstChild
] .SHOWCARD [رقم البطاقة الى النظر الرجاء

؟ }CH004_FirstNameOfChild{ ت/حصل مھني أو أكاديمي لقب أي على

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING
دون تعليم عاٍل أو تأھيل مھني
تحضيري للتعليم األكاديمي

درجة ممرض عملي
درجة ممرض مؤّھل

شھادة ھندسّي
تعليم عالي غير أكاديمي (شھادة فني او الدراسة دون الحصول على شھادة بكالوريوس )
بكالوريوس من إحدى الجامعات/ أو لقب أكاديمي مماثل مثل شھادة بكالوريوس في التربية

شھادة بكالوريوس جامعية، أو شھادة اكاديمية مماثلة مثل شھادة البكالوريوس في الھندسة، على سبيل المثال
شھادة تدريس ما بعد البكالوريوس

درجة ماجستير من كلية أكاديمية أو لقب أكاديمي مماثل (على سبيل المثال ماجستير في العلوم)
درجة ماجستير من الجامعة

لقب دكتوراة في الطب، أو لقب مماثل مثل طبيب أسنان أو طبيب بيطري
لقب ثالث أو لقب مماثل، على سبيل المثال دكتوراة في العلوم القضائية أو دكتوراة في القانون
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ENDLOOPENDTABLE
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

IF CH019_NoChildren > 0

ENDIF

ال يزال يتعلّم
آخر

CH019_NoChildren
أبناء؟ لديه كان إذا ، }CH004_FirstNameOfChild{ أبناء عدد كم

:المقابلة يجري لمن
.الحياة ة/شريك أو ة/الزوج أبناء ذلك في بما المتبنين المحتضنين، البيولوجيين، األبناء جميع حساب الرجاء

NUMBER OF CHILDREN OF CHILD
0..25

Txt_FL_CH020

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

YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD
1875..2015

LOOP i:= 1 TO 20

ENDLOOP
IF numberofcheckedpreloadchildren > 0

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0') AND
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))
ENDIF

Txt_FL_CH507

Txt_FL_CH524

IF CH524_LocationCheckChildren = a1

CH507_IntroCheckChildren
عن لدينا المتوّفرة المعلومات بعض حتلنة نريد

 .]ابناءك/@ ابنك[@ 
INTRODUCTION TEXT CHILDREN CHECK

أكمل/ ي

CH524_LocationCheckChildren
ت/غادر ھل

؟ }FLLastInterviewMonthYear{ في االخيرة مقابلتنا منذ المنزل ]بناتك إحدى/@ إبنتك/@ ابناءك أحد/@ إبنك[@ 
CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED

. نعم1
. ال5
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IF NumberOFReportedChildren > 1

ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

Txt_FL_CH525

CH525_LocationWhom
المنزل؟ غادر أبنائك من أي

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

WHICH CHILD
^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]

21^ .FLDefault[1]

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH526

CH526_LocationChanged
] .SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء

؟ }FL_CH526_1{ تسكن/يسكن أين
CHILD LOCATION

. في نفس المنزل1
. في نفس البناية2
. على بعد أقل من كيلومتر واحد3
 كيلومترات5. على بعد يتراوح بين كيلومتر واحد و 4
 كيلومتر25 كيلومترات و 5. على بعد يتراوح بين 5
 كيلومتر100 كيلومتر و 25. على بعد يتراوح بين 6
 كيلومتر500 كيلومتر و 100. على بعد يتراوح بين 7
 كيلومتر500. على بعد أكثر من 8
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ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

ENDLOOP
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1

ENDLOOP

ELSE

ENDIF

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

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH526

CH526_LocationChanged
] .SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء

؟ }FL_CH526_1{ تسكن/يسكن أين
CHILD LOCATION

. في نفس المنزل1
. في نفس البناية2
. على بعد أقل من كيلومتر واحد3
 كيلومترات5. على بعد يتراوح بين كيلومتر واحد و 4
 كيلومتر25 كيلومترات و 5. على بعد يتراوح بين 5
 كيلومتر100 كيلومتر و 25. على بعد يتراوح بين 6
 كيلومتر500 كيلومتر و 100. على بعد يتراوح بين 7
 كيلومتر500. على بعد أكثر من 8

IF ildren">NumberOFReportedChildren >= i

ENDIF

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0'

ENDIF

IF (YEAR (SYSDATE) - Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN) < 22
ENDIF
IF (YEAR (SYSDATE) - Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN) < 32
ENDIF
IF (YEAR (SYSDATE) - Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN) > 16
ENDIF

Txt_FL_CH508

IF CH508_SchoolCheckChildren = a1

CH508_SchoolCheckChildren
] .SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء

من إنھاء شھادة على }FLLastInterviewMonthYear{ في األخيرة مقابلتنا منذ ]بناتك إحدى/@ إبنتك/@ أبنائك أحد/@ إبنك[@  ت/حصل ھل
البطاقة؟ في المذكورة التعليمية المؤّسسات إحدى

CHECK SCHOOL CHANGED
. نعم1
. ال5
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IF NumberOFReportedChildren > 1

ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

Txt_FL_CH509

CH509_SchoolWhom
منھم؟ ة/أبن أي

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

WHICH CHILD
^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]

21^ .FLDefault[1]

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH510

CH510_Leaving_certificate
؟ }FL_CH510_1{ عليھا ت/حصل إنھاء شھادة أعلى ھي ما

:المقابلة يجري لمن
.الحًقا سيطرح العالي بالتعليم المتعلق السؤال). ذلك إلى وما التكنولوجي األكاديمي، ( العالي التعليم إلى يتطرق ال السؤال ھذا المقابلة يجري لمن
بذلك، القيام تستطع/يستطع لم إذا. البطاقة على الظاھرة الفئات إحدى ضمن تصنيفھا يستطيع كان إذا ما إسأله أجنبية، شھادة أو لقب المجيب ذكر إذا

.التالية الصفحة في الشھادة/ اللقب إلى وأشر) آخر (كلمة استخدام الرجاء
LEAVING_CERTIFICATE

دون شھادة رسمية
لم ينِه التعليم االبتدائي

تعليم ابتدائي
تعليم إعدادي

تعليم جزئي ثانوي/ مھني (دون شھادة الثانوية العامة/ شھادة بجروت)
تعليم كامل ثانوي/ مھني (دون شھادة بجروت)

تعليم ثانوية عامة جزئي (دون شھادة الثانوية العامة)
تعليم ثانوية عامة شامل ( دون شھادة بجروت)

مدرسة دينية (بدون شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي

تعليم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
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ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

تعليم ديني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانوية عامة)
مدرسة صناعية او تأھيل مھني (بدون شھادة الثانوية العامة)

تعليم مھني (مع شھادة بجروت)
مدرسة دينية للتعليم المھني (مع شھادة الثانوية العامة)

لم يحصل بعد على شھادة إنھاء بعد/ال يزال يتعلّم
آخر

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

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH510

CH510_Leaving_certificate
؟ }FL_CH510_1{ عليھا ت/حصل إنھاء شھادة أعلى ھي ما

:المقابلة يجري لمن
.الحًقا سيطرح العالي بالتعليم المتعلق السؤال). ذلك إلى وما التكنولوجي األكاديمي، ( العالي التعليم إلى يتطرق ال السؤال ھذا المقابلة يجري لمن
بذلك، القيام تستطع/يستطع لم إذا. البطاقة على الظاھرة الفئات إحدى ضمن تصنيفھا يستطيع كان إذا ما إسأله أجنبية، شھادة أو لقب المجيب ذكر إذا

.التالية الصفحة في الشھادة/ اللقب إلى وأشر) آخر (كلمة استخدام الرجاء
LEAVING_CERTIFICATE

دون شھادة رسمية
لم ينِه التعليم االبتدائي

تعليم ابتدائي
تعليم إعدادي

تعليم جزئي ثانوي/ مھني (دون شھادة الثانوية العامة/ شھادة بجروت)
تعليم كامل ثانوي/ مھني (دون شھادة بجروت)

تعليم ثانوية عامة جزئي (دون شھادة الثانوية العامة)
تعليم ثانوية عامة شامل ( دون شھادة بجروت)

مدرسة دينية (بدون شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي

تعليم ثانوي عالي (مع شھادة بجروت)
تعليم ديني ثانوي عالي ( مع شھادة ثانوية عامة)

مدرسة صناعية او تأھيل مھني (بدون شھادة الثانوية العامة)
تعليم مھني (مع شھادة بجروت)

مدرسة دينية للتعليم المھني (مع شھادة الثانوية العامة)

لم يحصل بعد على شھادة إنھاء بعد/ال يزال يتعلّم
آخر
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ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1

ENDIF

Txt_FL_CH511

IF CH511_DegreeCheckChildren = a1

CH511_DegreeCheckChildren
] .SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء

أو عليا شھادة أي على }FLLastInterviewMonthYear{ في األخيرة مقابلتنا منذ ]بناتك إحدى/@ إبنتك/@ إبنائك أحد/@ إبنك[@  ت/حصل ھل
البطاقة؟ في مذكورة مھنية

CHECK DEGREE CHANGED
. نعم1
. ال5

IF NumberOFReportedChildren > 1

ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

Txt_FL_CH512

CH512_DegreeWhom
منھم؟ ة/ابن أي

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

WHICH CHILD
^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]

21^ .FLDefault[1]

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH513

CH513_DegreeObtained
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ELSE

ENDIF

ENDBLOCK

المھنية؟ لالستكماالت مركز أو العالي للتعليم مؤّسسة من }FL_CH513_1{ ت/حصل لقب أي على

:المقابلة يجري لمن
.الصحيحة اإلجابات جميع إلى أشر

DEGREE OBTAINED
دون تعليم عاٍل أو تأھيل مھني
تحضيري للتعليم األكاديمي

درجة ممرض عملي
درجة ممرض مؤّھل

شھادة ھندسّي
تعليم عالي غير أكاديمي (شھادة فني او الدراسة دون الحصول على شھادة بكالوريوس )
بكالوريوس من إحدى الجامعات/ أو لقب أكاديمي مماثل مثل شھادة بكالوريوس في التربية

شھادة بكالوريوس جامعية، أو شھادة اكاديمية مماثلة مثل شھادة البكالوريوس في الھندسة، على سبيل المثال
شھادة تدريس ما بعد البكالوريوس

درجة ماجستير من كلية أكاديمية أو لقب أكاديمي مماثل (على سبيل المثال ماجستير في العلوم)
درجة ماجستير من الجامعة

لقب دكتوراة في الطب، أو لقب مماثل مثل طبيب أسنان أو طبيب بيطري
لقب ثالث أو لقب مماثل، على سبيل المثال دكتوراة في العلوم القضائية أو دكتوراة في القانون

ال يزال يتعلّم
آخر

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

BLOCK
Txt_FL_CH513

CH513_DegreeObtained
المھنية؟ لالستكماالت مركز أو العالي للتعليم مؤّسسة من }FL_CH513_1{ ت/حصل لقب أي على

:المقابلة يجري لمن
.الصحيحة اإلجابات جميع إلى أشر

DEGREE OBTAINED
دون تعليم عاٍل أو تأھيل مھني
تحضيري للتعليم األكاديمي

درجة ممرض عملي
درجة ممرض مؤّھل

شھادة ھندسّي
تعليم عالي غير أكاديمي (شھادة فني او الدراسة دون الحصول على شھادة بكالوريوس )
بكالوريوس من إحدى الجامعات/ أو لقب أكاديمي مماثل مثل شھادة بكالوريوس في التربية

شھادة بكالوريوس جامعية، أو شھادة اكاديمية مماثلة مثل شھادة البكالوريوس في الھندسة، على سبيل المثال
شھادة تدريس ما بعد البكالوريوس

درجة ماجستير من كلية أكاديمية أو لقب أكاديمي مماثل (على سبيل المثال ماجستير في العلوم)
درجة ماجستير من الجامعة

لقب دكتوراة في الطب، أو لقب مماثل مثل طبيب أسنان أو طبيب بيطري
لقب ثالث أو لقب مماثل، على سبيل المثال دكتوراة في العلوم القضائية أو دكتوراة في القانون
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ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ال يزال يتعلّم
آخر

Txt_FL_CH514

IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1

CH514_MaritalStatusCheckChildren
حالة تغيرت ھل

؟ }FLLastInterviewMonthYear{ في األخيرة مقابلتنا منذ اإلجتماعية ]بناتك إحدى/@ إبنتك/@ أبناءك أحد/@ إبنك[@ 
CHECK MARITAL STATUS CHANGED

. نعم1
. ال5

IF NumberOFReportedChildren > 1
Txt_FL_CH515

CH515_MaritalStatusWhom
؟ اإلجتماعية ا/حالته تغيرت األبناء أي

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

WHICH CHILD
^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]

21^ .FLDefault[1]
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ENDIFTxt_FL_CH517

ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

ENDLOOP

IF NumberOFReportedChildren = 1

ELSE

ENDIF

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH516

CH516_MaritalStatus
] .SHOWCARD [رقم بطاقة إلى أنظر الرجاء

االجتماعية؟ }FL_CH516_1{ حالة ھي ما
MARITAL STATUS

. متزوج/ة ويسكن/تسكن مع الزوج/ة1
. شريك/ة حياة مسجل/ة2
. متزوج/ة يسكن منفصال عن الزوج/ة3
. أعزب/عزباء (لم يتزوج بتاًتا)4
. مطلق/ة5
. أرمل/ة6

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

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH516

CH516_MaritalStatus
] .SHOWCARD [رقم بطاقة إلى أنظر الرجاء

االجتماعية؟ }FL_CH516_1{ حالة ھي ما
MARITAL STATUS

. متزوج/ة ويسكن/تسكن مع الزوج/ة1
. شريك/ة حياة مسجل/ة2
. متزوج/ة يسكن منفصال عن الزوج/ة3
. أعزب/عزباء (لم يتزوج بتاًتا)4
. مطلق/ة5
. أرمل/ة6

CH517_BecomeParent
ت/أصبح ھل ، }FLLastInterviewMonthYear{ في األخيرة مقابلتنا منذ

جديد؟ لطفل ة/والد ]بناتك إحدى/@ إبنتك/@ أبنائك إحد/@ إبنك[@ 
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IF CH517_BecomeParent = a1

:المقابلة يجري لمن
.ة/الزوج وأبناء المحتضنين المتبنين، البيولوجيين، األبناء تشمل أن الرجاء

CHECK GRANDCHILDREN CHANGED
. نعم1
. ال5

IF NumberOFReportedChildren > 1

ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

Txt_FL_CH518

CH518_ParentWhom
جديد؟ لطفل والد أصبح ة/ابن أي

:المقابلة يجري لمن
.ذلك عليھم ينطبق الذين األبناء جميع إلى إشر

WHICH CHILD
^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]

21^ .FLDefault[1]

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH519

IF CH519_NewK > 0

CH519_NewK
بالمجمل؟ ]االبن اسم[@  أبناء عدد كم

HOW MANY NEW CHILDREN
0..25

Txt_FL_CH520

CH520_YoungestBorn
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ENDIFTxt_FL_CH021

IF CH021_NoGrandChild > 0

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

؟ ]األبناء ھؤالء أصغر/@ ة/اإلبن ھذا[@  ت/ولد سنة أي في
YOUNGEST BORN

1900..2015

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

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH519

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

CH519_NewK
بالمجمل؟ ]االبن اسم[@  أبناء عدد كم

HOW MANY NEW CHILDREN
0..25

Txt_FL_CH520

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

YOUNGEST BORN
1900..2015

CH021_NoGrandChild
المجمل؟ في ]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  وأحفاد أحفادك عدد ما

:المقابلة يجري لمن
.سابقة عالقات من األحفاد ذلك في بما

NUMBER OF GRANDCHILDREN
-100000000000000000..1000000000000000000

Txt_FL_CH022

CH022_GreatGrChild
لدى أو (لديك يوجد ھل

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

79 von 350 20.12.2016 11:23



ENDBLOCK

ELSE

ENDIF

ENDIF

أحفاد؟ بنات أو أبناء) ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@ 
HAS GREAT-GRANDCHILDREN

. نعم1
. ال5

CH023_IntCheck

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

WHO ANSWERED QUESTIONS IN SECTION CH
المجيب/ ة فقط

المجيب/ ة ووكيله/ ھا
الوكيل/ ة فقط

LOOP i:= 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP i:= 1 TO 7

ENDLOOP

IF NOT (Preload.PartnerChildren[i].Name = '')

ENDIF

IF Preload.PartnerChildren[i].Gender = a1
ELSE

ENDIF

IF Preload.PartnerChildren[i].Gender = a2
ELSE
ENDIF

IF num_of_children < 20

ENDIF

IF Sec_SN.SocialNetworkInfo[i].SN018_PreloadMatch = a96

ENDIF

IF Sec_SN.SocialNetworkInfo[i].SN005a_Gender = a1
ELSE

ENDIF

IF Sec_SN.SocialNetworkInfo[i].SN005a_Gender = a2
ELSE
ENDIF
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ENDIF
IF (PH IN Test) OR (ALL IN Test)

BLOCK
Txt_FL_PH001

System preset value PH901_TimeStampStart
IF PH901_TimeStampStart = EMPTY AND PH001_Intro <> EMPTY
ENDIF
BLOCK

PH001_Intro
الصحية حالتك حول األسئلة بعض اآلن لدي

INTRO HEALTH
أكمل/ ي

System preset value PH199_Random
IF PH199_Random = EMPTY
ENDIFTxt_FL_PH003

Txt_FL_PH004

Txt_FL_PH005

PH003_HealthGen2
الصحية؟ حالتك ين/تقّيم كيف

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

HEALTH IN GENERAL QUESTION 2
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor

PH004_LStIll
أن أو الزمن من لفترة تزعجك المشكلة أّن ھو" طويلة فترات "و" مزمن "ب المقصود.طويلة لفترات صحية مشاكل من أو مزمنة أمراض من الناس بعض يعاني
.الزمن من لفترة عليك تؤثر أن كبير إحتمال ھناك

عجز؟ أو إعاقة, مرض, طويلة لفترة صحية مشاكل من ن/تعاني ھل

:المقابلة يجري لمن
.نفسية صحية مشاكل يشمل

LONG-TERM ILLNESS
. نعم1
. ال5

PH005_LimAct
أداءھا الناس يستطيع التي االعتيادية بالمھام القيام على قدرتك قّيدت أو أعاقت صحية مشاكل من عانيت مدى أي الى األقل، على الماضية أشھر الستة خالل
عامًة؟

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

LIMITED ACTIVITIES
1 .Severely limited
2 .Limited, but not severely
3 .Not limited
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IF (MN808_AgeRespondent <= 75) AND (MN024_NursingHome = a1)

ENDIFTxt_FL_PH006

CHECK NOT ((PH006_DocCond.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH006_DocCond)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما ذكر
"[أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF a97 IN PH006_DocCond

ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 21

Txt_FL_PH061

PH061_LimPaidWork
به؟ القيام تستطيع الذي األجر مدفوع العمل نوعية أو كمية من تعيق صحية محدودية أو مرض أي من تعاني ھل

PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK
. نعم1
. ال5

PH006_DocCond
] .SHOWCARD [رقم البطاقة إلى أنظر

ا تتلقى وأنك المرض، بھذا مصاب أّنك أخبرك الطبيب أّن أي[@  البطاقة؟ في المذكورة األمراض أحد من تعاني أّنك ما فترة في الطبيب أخبرك/تعاني ھل حالّيً
 .]منه تعاني أو المرض لھذا العالج

.األمراض/المرض رقم إلى اإلشارة الرجاء

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS
نوبة قلبّية، بما في ذلك إنسداد عضلة القلب، أو أمراض قلب أخرى، مثل: القصور في عمل القلب

ضغط الدم العالي أو فرط ضغط الدم
ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم.

جلطة دماغّية أو مرض دماغّي متعلق باألوعية الدموّية
السّكري أو ارتفاع مستوى السّكر في الدم.

مراض مزمنة في الرئتين كانتفاخ الرئة أو التھاب الشعب الھوائّية المزمن
سرطان أو ورم خبيث، يشمل سرطان الدم أو الليمفا، باستثناء سرطان الجلد غير الخبيث

قرحة في المعدة أواالثني عشر،القرحة الھضمّية
مرض الباركنسون (الرعاش)

مرض الساد أو الماء االبيض في العين
كسر في الورك
كسور أخرى

مرض الزھايمر (فقدان الذاكرة)، الخرف، متالزمات عضوّية دماغّية، أو أّي ضعف حاّد في الذاكرة
اضطرابات عاطفّية أخرى، مثل: القلق، المشاكل النفسّية أو العصبّية

التھاب المفاصل الروماتويدي
التھابات في المفاصل أو أنواع أخرى من الروماتيزم

أمراض الكلى المزمنة
ال شيء مّما ذكر

ة أخرى لم ُتذكر حالة صّحّ

Txt_FL_PH007

PH007_OthCond
منھا؟ ن/تعاني التي األخرى األمراض ھي ما

:المقابلة يجري لمن
ذلك من تحّقق

OTHER CONDITIONS
STRING

IF cnt IN PH006_DocCond
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ENDLOOP
IF 97.00000000000001 IN PH006_DocCond

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

IF piIndexSub = 10

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

Txt_FL_PH008

PH008_OrgCan
السرطان؟ بمرض مصاب / أصيب جسمك من عضو أي

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

CANCER IN WHICH ORGANS
1 .Brain
2 .Oral cavity
3 .Larynx
4 .Other pharynx
5 .Thyroid
6 .Lung
7 .Breast
8 .Oesophagus
9 .Stomach

10 .Liver
11 .Pancreas
12 .Kidney
13 .Prostate
14 .Testicle
15 .Ovary
16 .Cervix
17 .Endometrium
18 .Colon or rectum
19 .Bladder
20 .Skin
21 .Lymphoma
22 .Leukemia
97 .Other organ

Txt_FL_PH009

CHECK NOT (PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent) L17 " [السن يجب أن يكون أقل من عمر المجيب أو مساوًيا له]"

PH009_AgeCond
مستوى ارتفاع/@ المرتفع الدم ضغط/@ أخرى قلبية مشاكل أي أو قلبية نوبة[@  من تعاني أنك مرة ألول الطبيب أخبرك عندما سّنك كان كم

في مزمن مرض/@ الدم في السكر مستوى ارتفاع أو السكري/@ الدماغ في الدموية األوعية في مرض أو دماغية سكتة/@ الدم في الكولسترول
كسور/@ الحوض في كسر)/@ العين عدسة اعتمام (السد/@ العظام تخلخل/@ عشر االثني المعي في أو المعدة في قرحة/@ سرطان/@ الرئتين
آخر نوع أو العظمي الفصال/@ المفاصل التھاب/@ مختلفة عاطفية اضطرابات/@ الذاكرة في جدي ضعف أي أو الخرف الزھايمر، مرض/@ أخرى
؟ ]المفاصل التھاب من

AGE WHEN CONDITION STARTED
0..125

BLOCK

IF piIndexSub = 10
Txt_FL_PH008
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ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDBLOCK

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

PH008_OrgCan
السرطان؟ بمرض مصاب / أصيب جسمك من عضو أي

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

CANCER IN WHICH ORGANS
1 .Brain
2 .Oral cavity
3 .Larynx
4 .Other pharynx
5 .Thyroid
6 .Lung
7 .Breast
8 .Oesophagus
9 .Stomach

10 .Liver
11 .Pancreas
12 .Kidney
13 .Prostate
14 .Testicle
15 .Ovary
16 .Cervix
17 .Endometrium
18 .Colon or rectum
19 .Bladder
20 .Skin
21 .Lymphoma
22 .Leukemia
97 .Other organ

Txt_FL_PH009

CHECK NOT (PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent) L17 " [السن يجب أن يكون أقل من عمر المجيب أو مساوًيا له]"

PH009_AgeCond
الكولسترول مستوى ارتفاع/@ المرتفع الدم ضغط/@ أخرى قلبية مشاكل أي أو قلبية نوبة[@  من تعاني أنك مرة ألول الطبيب أخبرك عندما سّنك كان كم
/@الرئتين في مزمن مرض/@ الدم في السكر مستوى ارتفاع أو السكري/@ الدماغ في الدموية األوعية في مرض أو دماغية سكتة/@ الدم في

مرض/@ أخرى كسور/@ الحوض في كسر)/@ العين عدسة اعتمام (السد/@ العظام تخلخل/@ عشر االثني المعي في أو المعدة في قرحة/@ سرطان
]المفاصل التھاب من آخر نوع أو العظمي الفصال/@ المفاصل التھاب/@ مختلفة عاطفية اضطرابات/@ الذاكرة في جدي ضعف أي أو الخرف الزھايمر،

؟
AGE WHEN CONDITION STARTED

0..125

BLOCK
Txt_FL_PH072

PH072_HadCondition
 .]األخيرين العامين خالل حدث ماذا نعلم أن نود الصحية، المشاكل لبعض بالنسبة[@ 

وريدي دماغي مرض تشخيص تم أّنه أو دماغية سكتة/@ قلبية نوبة لديك كان[@  من عانيت ھل ، }FLLastInterviewMonthYear{ في مقابلتنا منذ
؟ ]الورك في كسر/@ سرطان كمريض تشخيصك تم/@ لديك

HAD CONDITION
. نعم1
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IF PH072_HadCondition = a1

. ال5

IF piIndex = 3

ENDIFTxt_FL_PH076

Txt_FL_PH080

PH080_OrgCan
السرطان؟ بمرض ُمصاب/ أصيب جسمك من عضو أّي

:المقابلة يجري لمن
.الصحيحة اإلجابات جميع إلى أشر

CANCER IN WHICH ORGANS
1 .Brain
2 .Oral cavity
3 .Larynx
4 .Other pharynx
5 .Thyroid
6 .Lung
7 .Breast
8 .Oesophagus
9 .Stomach

10 .Liver
11 .Pancreas
12 .Kidney
13 .Prostate
14 .Testicle
15 .Ovary
16 .Cervix
17 .Endometrium
18 .Colon or rectum
19 .Bladder
20 .Skin
21 .Lymphoma
22 .Leukemia
97 .Other organ

PH076_YearCondition
؟ ]الوركين في كسر/@ خبيث ورم/@ وريدي دماغي مرض أو دماغية سكتة/@ قلبية نوبة[@  من مرة آلخر عانيت سنة أي في

YEAR MOST RECENT CONDITION
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

PH077_MonthCondition
ذلك؟ حدث شھر أي في

MONTH MOST RECENT CONDITION
. كانون الثاني1
. شباط2
. آذار3
. نيسان4
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIF

Txt_FL_PH071

. أيار5
. حزيران6
. تموز7
. آب8
. أيلول9

. تشرين األول10
. تشرين الثاني11
. كانون األول12

PH071_HadConditionHowMany
في معك األخيرة مقابلتنا منذ ]الورك في كسور/@ خبيثة أورام/@ وريدي دماغي مرض أو دماغية سكتة/@ قلبية نوبة[@  ب أصبت مرة كم
}FLLastInterviewMonthYear{ ؟

HOW MANY
1 .1
2 .2
3 .3or more

Txt_FL_PH072

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition
 .]األخيرين العامين خالل حدث ماذا نعلم أن نود الصحية، المشاكل لبعض بالنسبة[@ 

وريدي دماغي مرض تشخيص تم أّنه أو دماغية سكتة/@ قلبية نوبة لديك كان[@  من عانيت ھل ، }FLLastInterviewMonthYear{ في مقابلتنا منذ
؟ ]الورك في كسر/@ سرطان كمريض تشخيصك تم/@ لديك

HAD CONDITION
. نعم1
. ال5

IF piIndex = 3
Txt_FL_PH080

PH080_OrgCan
السرطان؟ بمرض ُمصاب/ أصيب جسمك من عضو أّي

:المقابلة يجري لمن
.الصحيحة اإلجابات جميع إلى أشر

CANCER IN WHICH ORGANS
1 .Brain
2 .Oral cavity
3 .Larynx
4 .Other pharynx
5 .Thyroid
6 .Lung
7 .Breast
8 .Oesophagus
9 .Stomach

10 .Liver
11 .Pancreas
12 .Kidney
13 .Prostate
14 .Testicle
15 .Ovary
16 .Cervix
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIF

ENDIFTxt_FL_PH076

Txt_FL_PH071

17 .Endometrium
18 .Colon or rectum
19 .Bladder
20 .Skin
21 .Lymphoma
22 .Leukemia
97 .Other organ

PH076_YearCondition
؟ ]الوركين في كسر/@ خبيث ورم/@ وريدي دماغي مرض أو دماغية سكتة/@ قلبية نوبة[@  من مرة آلخر عانيت سنة أي في

YEAR MOST RECENT CONDITION
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

PH077_MonthCondition
ذلك؟ حدث شھر أي في

MONTH MOST RECENT CONDITION
. كانون الثاني1
. شباط2
. آذار3
. نيسان4
. أيار5
. حزيران6
. تموز7
. آب8
. أيلول9

. تشرين األول10
. تشرين الثاني11
. كانون األول12

PH071_HadConditionHowMany
في معك األخيرة مقابلتنا منذ ]الورك في كسور/@ خبيثة أورام/@ وريدي دماغي مرض أو دماغية سكتة/@ قلبية نوبة[@  ب أصبت مرة كم
}FLLastInterviewMonthYear{ ؟

HOW MANY
1 .1
2 .2
3 .3or more

Txt_FL_PH072

PH072_HadCondition
 .]األخيرين العامين خالل حدث ماذا نعلم أن نود الصحية، المشاكل لبعض بالنسبة[@ 

وريدي دماغي مرض تشخيص تم أّنه أو دماغية سكتة/@ قلبية نوبة لديك كان[@  من عانيت ھل ، }FLLastInterviewMonthYear{ في مقابلتنا منذ
؟ ]الورك في كسر/@ سرطان كمريض تشخيصك تم/@ لديك
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IF PH072_HadCondition = a1

HAD CONDITION
. نعم1
. ال5

IF piIndex = 3

ENDIFTxt_FL_PH076

Txt_FL_PH080

PH080_OrgCan
السرطان؟ بمرض ُمصاب/ أصيب جسمك من عضو أّي

:المقابلة يجري لمن
.الصحيحة اإلجابات جميع إلى أشر

CANCER IN WHICH ORGANS
1 .Brain
2 .Oral cavity
3 .Larynx
4 .Other pharynx
5 .Thyroid
6 .Lung
7 .Breast
8 .Oesophagus
9 .Stomach

10 .Liver
11 .Pancreas
12 .Kidney
13 .Prostate
14 .Testicle
15 .Ovary
16 .Cervix
17 .Endometrium
18 .Colon or rectum
19 .Bladder
20 .Skin
21 .Lymphoma
22 .Leukemia
97 .Other organ

PH076_YearCondition
؟ ]الوركين في كسر/@ خبيث ورم/@ وريدي دماغي مرض أو دماغية سكتة/@ قلبية نوبة[@  من مرة آلخر عانيت سنة أي في

YEAR MOST RECENT CONDITION
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

PH077_MonthCondition
ذلك؟ حدث شھر أي في

MONTH MOST RECENT CONDITION
. كانون الثاني1
. شباط2
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIF

Txt_FL_PH071

. آذار3
. نيسان4
. أيار5
. حزيران6
. تموز7
. آب8
. أيلول9

. تشرين األول10
. تشرين الثاني11
. كانون األول12

PH071_HadConditionHowMany
في معك األخيرة مقابلتنا منذ ]الورك في كسور/@ خبيثة أورام/@ وريدي دماغي مرض أو دماغية سكتة/@ قلبية نوبة[@  ب أصبت مرة كم
}FLLastInterviewMonthYear{ ؟

HOW MANY
1 .1
2 .2
3 .3or more

Txt_FL_PH072

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition
 .]األخيرين العامين خالل حدث ماذا نعلم أن نود الصحية، المشاكل لبعض بالنسبة[@ 

وريدي دماغي مرض تشخيص تم أّنه أو دماغية سكتة/@ قلبية نوبة لديك كان[@  من عانيت ھل ، }FLLastInterviewMonthYear{ في مقابلتنا منذ
؟ ]الورك في كسر/@ سرطان كمريض تشخيصك تم/@ لديك

HAD CONDITION
. نعم1
. ال5

IF piIndex = 3
Txt_FL_PH080

PH080_OrgCan
السرطان؟ بمرض ُمصاب/ أصيب جسمك من عضو أّي

:المقابلة يجري لمن
.الصحيحة اإلجابات جميع إلى أشر

CANCER IN WHICH ORGANS
1 .Brain
2 .Oral cavity
3 .Larynx
4 .Other pharynx
5 .Thyroid
6 .Lung
7 .Breast
8 .Oesophagus
9 .Stomach

10 .Liver
11 .Pancreas
12 .Kidney
13 .Prostate
14 .Testicle

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

89 von 350 20.12.2016 11:23



ENDIFTxt_FL_PH089

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIFTxt_FL_PH076

Txt_FL_PH071

15 .Ovary
16 .Cervix
17 .Endometrium
18 .Colon or rectum
19 .Bladder
20 .Skin
21 .Lymphoma
22 .Leukemia
97 .Other organ

PH076_YearCondition
؟ ]الوركين في كسر/@ خبيث ورم/@ وريدي دماغي مرض أو دماغية سكتة/@ قلبية نوبة[@  من مرة آلخر عانيت سنة أي في

YEAR MOST RECENT CONDITION
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

PH077_MonthCondition
ذلك؟ حدث شھر أي في

MONTH MOST RECENT CONDITION
. كانون الثاني1
. شباط2
. آذار3
. نيسان4
. أيار5
. حزيران6
. تموز7
. آب8
. أيلول9

. تشرين األول10
. تشرين الثاني11
. كانون األول12

PH071_HadConditionHowMany
في معك األخيرة مقابلتنا منذ ]الورك في كسور/@ خبيثة أورام/@ وريدي دماغي مرض أو دماغية سكتة/@ قلبية نوبة[@  ب أصبت مرة كم
}FLLastInterviewMonthYear{ ؟

HOW MANY
1 .1
2 .2
3 .3or more

PH089_Frailty_Symptoms
] .SHOWCARD [رقم البطاقة إلى أنظر
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CHECK NOT ((PH089_Frailty_Symptoms.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH089_Frailty_Symptoms)) L17 " [ال يمكنك أن
"[تختار "ال شيء مما ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك
Txt_FL_PH084

IF PH084_TroubledPain = a1

ENDIFTxt_FL_PH011

البطاقة؟ في الظاھرة الصّحّية المشاكل من عانيت ھل األقل، على األخيرة أشھر الستة خالل

.المناسبة األرقام أو الّرقم إلى اإلشارة الرجاء

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

BOTHERED BY SYMPTOMS
السقوط

الخوف من السقوط
الدوار، اإلغماء، فقدان الذاكرة المؤّقت

تعب

PH084_TroubledPain
ألم؟ من تعاني ھل

TROUBLED BY PAIN
. نعم1
. ال5

Txt_FL_PH087

CHECK NOT ((PH087_PainJointLoc.CARDINAL > 1) AND (7 IN PH087_PainJointLoc)) L17 " {FLError[49]}"

PH085_PainLevel
..ھي ھل عامًة؟ األلم درجة ھي ما

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

HOW BAD PAIN
1 .Mild
3 .Moderate
5 .Severe

PH087_PainJointLoc
] .SHOWCARD [رقم البطاقة إلى أنظر

باأللم؟ ين/ تشعر جسمك من) عضو (جزء أّي في

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

SIX MONTHS BOTHERED BY PAIN
الظھر
الفخذان
الركبتان

مفاصل أخرى
الفم/ األسنان

أعضاء أخرى من الجسم
في جميع أعضاء الجسم

PH011_CurrentDrugs
] .SHOWCARD [رقم البطاقة إلى النظر الرجاء. تتناولينھا/ تتناولھا ربما التي باألدوية التالي السؤال يتعلّق
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CHECK NOT ((PH011_CurrentDrugs.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH011_CurrentDrugs)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال
"[شيء مما ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF NOT (96 IN PH011_CurrentDrugs)

ENDIFTxt_FL_PH012

CHECK NOT (((PH012_Weight >= 125) OR (PH012_Weight <= 40)) AND (PH012_Weight = RESPONSE)) L17 "
[الرجاء المصلدقة: وزن المجيب] {PH012_Weight} "[كيلوغرامات، ھل ھذا صحيح؟ إذا لم يكن كذلك، عد إلى اإلجابة السابقة وغيرھا]
Txt_FL_PH065

IF PH065_CheckLossWeight = a1

ا ين/ تستخدم ھل البطاقة؟ في المذكورة الصّحّية المشاكل لعالج أدوية) األقّل على األسبوع في مّرة (حالّيً

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK
أدوية لعالج ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم

أدوية لعالج ارتفاع ضغط الدم
أدوية لعالج أمراض القلب التاجية أو أمراض في األوعية الدموّية الدماغّية

أدوية لعالج أمراض قلب أخرى
أدوية لعالج مرض السكري

أدوية لعالج آالم أو التھاب المفاصل
أدوية لعالج آالم أخرى (مثل: الصداع، آالم الظھر، الخ...)

أدوية لعالج مشاكل النوم
أدوية لعالج حاالت التوّتر واالكتئاب
أدوية لعالج مرض ھشاشة العظام
أدوية لعالج القرحات في المعدة

أدوية لعالج التھاب الشعب الھوائية المزمن.
أدوية مضادة لاللتھابات (ستيرويدات وقشرانيات سكرية فقط)

ال أتناول أّي أدوية
أتناول أدوية أخرى لم ُتذكر

Txt_FL_PH082

PH082_PolyPharmacy
طبية وصفة دون تشتريھا التي األدوية الطبيب، لك يصفھا التي األدوية ذلك يشمل األقل؟ على األدوية من مختلفة أنواع خمسة تتناول ھل عادي، يوم في

.والمعادن كالفيتامينات الغذائية واإلضافات
AT LEAST FIVE PER DAY

. نعم1
. ال5

PH012_Weight
تقريًبا؟ وزنك يبلغ كم

:المقابلة يجري لمن
بالكيلوغرام الوزن

WEIGHT OF RESPONDENT
0..250

PH065_CheckLossWeight
األخيرة؟ شھًرا عشرة االثني خالل وزنك من فقدت ھل

CHECK LOSS WEIGHT
1 .Yes
5 .No

Txt_FL_PH095

PH095_HowMuchLostWeight
وزنك؟ من فقدت كم
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIFTxt_FL_PH013

CHECK NOT (((PH013_HowTall >= 200) OR (PH013_HowTall <= 130)) AND (PH013_HowTall = RESPONSE))
L17 " {FLError[41]} {PH013_HowTall} {FLError[46]}"

Txt_FL_PH066

:المقابلة يجري لمن
.ثالثة إثنان، واحد، كيلو: مثال بالكيلوغرامات الوزن فقدان فقط

HOW MUCH LOSS WEIGHT
1..50

PH066_ReasonLostWeight
وزنك؟ من فقدت لماذا

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

REASON LOST WEIGHT
1 .Due to illness
2 .You followed a special diet
3 .Due to both illness and followed a special diet

97 .Other reasons for weight loss

PH013_HowTall
طولك؟ يبلغ كم

:المقابلة يجري لمن
.بالسنتيمتر الطول

HOW TALL ARE YOU?
60..230

Txt_FL_PH041

IF PH041_UseGlasses = a1

PH041_UseGlasses
؟ الصقة عدسات أو طبية نظارات عادًة ين/تستخدم ھل

:المقابلة يجري لمن
النظر نظارات ذلك في بما النظارات، أنواع جميع

USE GLASSES
. نعم1
. ال5

Txt_FL_PH690

IF ((a1 IN PH690_BifocGlasLenses) OR (a2 IN PH690_BifocGlasLenses)) OR (a4 IN PH690_BifocGlasLenses)

PH690_BifocGlasLenses
ين؟/تستخدم الالصقة العدسات أو الطبية النظارات من نوع أي

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت ي/إقرأ

USE BIFOCAL GLASSES/LENSES
نظارات أو عدسات الصقة ثنائية أو متعّددة البؤرة

نظارات أو عدسات الصقة للقراءة- عدسات أحادية البؤرة
نظارات أو عدسات الصقة للرؤية عن بعد - عدسات أحادية البؤرة

نظارات أو عدسات الصقة أخرى
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ENDIF
IF (PH041_UseGlasses = a5) OR ((a2 IN PH690_BifocGlasLenses) AND (PH690_BifocGlasLenses.CARDINAL =
1))

ELSE

ENDIF
IF (PH041_UseGlasses = a5) OR ((a3 IN PH690_BifocGlasLenses) AND (PH690_BifocGlasLenses.CARDINAL =
1))

ELSE

ENDIF

Txt_FL_PH043

PH043_EyeSightDist
؟ }FL_PH043_1{ مثال الشارع عبر صديق لتمييز بعد، عن أشياء لرؤية جّيًدا نظرك يعتبر مدى أي الى

...أّنه القول ين/تستطيع ھل

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

EYESIGHT DISTANCE
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor

Txt_FL_PH043

PH043_EyeSightDist
؟ }FL_PH043_1{ مثال الشارع عبر صديق لتمييز بعد، عن أشياء لرؤية جّيًدا نظرك يعتبر مدى أي الى

...أّنه القول ين/تستطيع ھل

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

EYESIGHT DISTANCE
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor

Txt_FL_PH044

PH044_EyeSightPap
؟ }FL_PH044_1{ الصحيفة قراءة مثل قرب، عن األغراض لرؤية بالنسبة نظرك وضع ھو ما

:أّنه القول ين/تستطيع ھل

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

EYESIGHT READING
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor
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ENDIFTxt_FL_PH045

Txt_FL_PH046

Txt_FL_PH048

CHECK NOT ((PH048_HeADLa.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH048_HeADLa)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما ذكر

Txt_FL_PH044

PH044_EyeSightPap
؟ }FL_PH044_1{ الصحيفة قراءة مثل قرب، عن األغراض لرؤية بالنسبة نظرك وضع ھو ما

:أّنه القول ين/تستطيع ھل

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

EYESIGHT READING
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor

PH045_UseHearingAid
للسمع؟ مساعًدا جھاًزا عادًة ين/تستخدم ھل

USE HEARING AID
. نعم1
. ال5

PH046_Hearing
...]اعتيادي بشكل للسمع جھاز إستعمال مع[@  سمعك ھل

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

HEARING
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor

PH048_HeADLa
رقم البطاقة في المذكورة اليومّية النشاطات بأحد القيام في معّينة صعوبة من تعاني كنت إذا إبالغي الرجاء] .SHOWCARD [رقم البطاقة الى النظر الرجاء

]SHOWCARD [، أشھر ثالثة من أكثر تقديراتك وفق تستمر لن التي الصعوبات باستثناء.

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر. أخرى مشاكل عن االستفسار الرجاء

HEALTH AND ACTIVITIES
المشي لمسافة مئة متر

الجلوس مدة ساعتين تقريًبا
النھوض من المقعد بعد الجلوس فترة طويلة

صعود عدد من الطوابق على الدرج دون استراحة
صعود طابق واحد على الدرج دون استراحة

التوقف، الركوع، أو االنحناء.
مد ذراعيك فوق مستوى الكتف

سحب أو دفع أغراض كبيرة مثل كرسي في الصالون.
رفع أو حمل أوزان أكثر من خمسة كيلوغرامات، مثل: كيس مشتريات ثقيل

رفع عملة صغيرة عن الطاولة
ال شيء مّما ُذكر
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"[أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك
Txt_FL_PH049

CHECK NOT ((PH049_HeADLb.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH049_HeADLb)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما ذكر
"[أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF NOT ((((96 IN PH048_HeADLa) OR (PH048_HeADLa = DONTKNOW)) OR (PH048_HeADLa = REFUSAL))
AND (((96 IN PH049_HeADLb) OR (PH049_HeADLb = DONTKNOW)) OR (PH049_HeADLb = REFUSAL)))

PH049_HeADLb
مشاكل بسبب اليومية الفعاليات ھذه إحدى أداء عند معينة صعوبة من تعاني كنت إذا ما إعالمي الرجاء] . SHOWCARD [رقم البطاقة إلى النظر الرجاء
.اشھر ثالثة من ألكثر تقديراتك وفق تستمر لن التي الفعاليات إستثناء أخرى مرة منك نطلب. الذاكرة في مشاكل أو عاطفية نفسية، جسدية،

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى وأشر أخرى مشاكل عن إستوضح

MORE HEALTH AND ACTIVITIES
إرتداء الثياب, بما في ذلك لبس األحذية والجوارب.

المشي في الغرفة.
اإلستحمام في الدوش أو البانيو.

األكل، مثل تقطيع الطعام.
االستلقاء في السرير ومغادرته

إستخدام المرحاض، بما في ذلك الجلوس والقيام.
إستخدام الخارطة لتعرف كيف تتجول في مكان غريب.

تحضير وجبة ساخنة.
شراء الحاجيات اليومية.

االتصال الھاتفي.
تناول األدوية.

القيام بعمل في محيط المنزل أو الحديقة.
اإلدارة المالية، مثل دفع الفواتير وتعّقب النفقات.

الخروج من المنزل بشكل مستقل واستخدام المواصالت
غسل ثيابك

ال شيء مما ذكر أعاله

Txt_FL_PH050

IF PH050_HelpAct = a1

ENDIFTxt_FL_PH059

PH050_HelpAct
المھام؟ ھذه أداء على ما أحد يساعدك ھل أداءھا، عليك يصعب التي للمھام بالنسبة

:المقابلة يجري لمن
المنزل في آخرين أشخاص أو حياتك ة/شريك ذلك في بما

HELP ACTIVITIES
. نعم1
. ال5

Txt_FL_PH051

PH051_HelpMeetsN
احتياجاتك؟ تلبي تتلقاھا التي المساعدة أّن القول ين/تستطيع ھل

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوٍت إقرأ

HELP MEETS NEEDS
1 .All the time
2 .Usually
3 .Sometimes
4 .Hardly ever
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ENDIF
IF (BR IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDBLOCK

ENDBLOCK

System preset value PH902_TimeStampEnd
IF PH902_TimeStampEnd = EMPTY AND PH054_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

CHECK NOT ((PH059_UseAids.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH059_UseAids)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما ذكر
"[أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF a97 IN PH059_UseAids

ENDIF

PH059_UseAids
البطاقة؟ على الظاھرة األغراض أي تستخدم ھل] . SHOWCARD [بطاقة إلى النظر الرجاء

:المقابلة يجري لمن
ذلك إلى وما السقوط عند المساعدة لطلب فقط المستخدمة اإلنذار أجھزة يشمل 7 البند

USE OF AIDS
. عكاز أو عصا للمشي1
. مشاية2
. كرسي متحرك يدوي3
. كرسي متحّرك كھربائي4
. عربة خفيفة أو دراجة الرجل5
. أواني خاصة للطعام6
. منّبه شخصي7
. قضبان، مقابض، درابزين ( لتسھيل الحركة والمحافظة على التوازن)8
. مقعد مرحاض مرتفع مع/دون مقابض9

. حفاضات قطنية للسلس- النزول الالإرادي للبول أو البراز10
. ال شيء مما ذكر أعاله96
. أغراض أخرى97

PH659_UseAidsOther
اإلضافية؟ المساعدة الوسائل ھي ما

USE OF AIDS
STRING

PH054_IntCheck

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

WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH
المجيب/ ة فقط

المجيب/ ة ووكيله/ ھا
الوكيل/ ة فقط

BLOCK

IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_BR001

BR001_EverSmokedDaily
بشكل الغليون أو األرجيلة والرقيق، الطويل السيجار السيجار،, السجائر ودخنت سبق ھل. الروحية المشروبات وتناول التدخين موضوع تتناول التالية األسئلة
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ENDIF

IF BR001_EverSmokedDaily = a1

ENDIF

األقل؟ على واحدة سنة لمدة يومي
EVER SMOKED DAILY

. نعم1
. ال5

Txt_FL_BR002

Txt_FL_BR003

IF ((BR002_StillSmoking = a1) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (BR002_StillSmoking = a5))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (BR002_StillSmoking = a5))

ENDIF

BR002_StillSmoking
الحاضر؟ الوقت في ين/تدخن ھل ]الروحية المشروبات وتناول التدخين موضوع تتناول التالية األسئلة[@ 

SMOKE AT THE PRESENT TIME
. نعم1
. ال5

BR003_HowManyYearsSmoked
مدّخًنا؟ خاللھا كنت التي السنوات عدد كم

:المقابلة يجري لمن
.مدخًنا المجيب فيھا يكن لم التي الفترات تشمل ال

.سنة عن تقل لمده مدخًنا المجيب كان اذا 1الرمز اختر
HOW MANY YEARS SMOKED

1..99

Txt_FL_BR005

IF 1 IN BR005_WhatSmoke

ENDIF

BR005_WhatSmoke
؟ ]التدخين عن التوقف قبل تدخن كنت/@ تدخن[@  ماذا

:المقابلة يجري لمن
.بنفسه المدّخن يلّفھا التي السجائر تشمل السجائر

عاٍل بصوت إقرأ

.المالئمة اإلجابات جميع إلى وأشر
WHAT DO OR DID YOU SMOKE

1 .Cigarettes
2 .Pipe
3 .Cigars or cigarillos
4 .E-cigarettes with nicotine solution.

Txt_FL_BR006

BR006_AmManCig
يوم؟ كل بالمعدل ]تدخن كنت/@ تدخن[@  سيجارة كم

AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY
0..120
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System preset value BR901_TimeStampStart
IF BR901_TimeStampStart = EMPTY AND (BR001_EverSmokedDaily <> EMPTY OR BR039_Drinklastsevendays
<> EMPTY)
ENDIFTxt_FL_BR039

IF BR039_Drinklastsevendays = a1

ENDIFTxt_FL_BR623

Txt_FL_BR015

BR039_Drinklastsevendays
األقل؟ على واحًدا كحولًيا مشروًبا الماضي األسبوع خالل تناولت ھل

ANY DRINK LAST SEVEN DAYS
. نعم1
. ال5

Txt_FL_BR040

BR040_Drinklastsevendays
الوحدات مقدار ھو ما األخيرة، السبعة األيام خالل. الكحولية للمشروبات المعيارية الوحدات تستعرض التي] SHOWCARD [رقم البطاقة إلى النظر الرجاء
استھلكتھا؟ التي الكحولية

المطعم أو الحانة في الكحول وحدة من أكبر تكون قد المنزل في المستھلكة المشروبات وحدة أّن إلى اإلشارة تجدر

:المقابلة يجري لمن
الرجاء وحدة أي استھالك يتم لم إذا. ة/المجيب مع سوية األسبوع في الوحدات عدد وحساب" المقابلة يجري الذي بالشخص الخاص التسجيل كتّيب "فتح الرجاء
وفق استھلكت التي الكحولية الوحدات مجموع وفق يتم القياس. ممكن عدد أقرب إلى العدد تقريب الرجاء األمر لزم إذا. كاملة أعداد تسجيل الرجاء). 0 (تسجيل
)بيرة لتر ثلث أي ل،"س 33 (=بيرة علبة/قنينة تساوي الكحول وحدة). سنتيلتر= ل"س ( التالي النحو على المشروب وحدة تقدير يتم عام بشكل. التالي التفصيل

4) (ذلك إلى وما عرق ويسكي، فودكا، (آخر كحولي مشروب كأس أو ،)ل"س 8) (فرموت شيري، بورت، (مقوى نبيذ كأس أو) ل"س 12 (عادي نبيذ كأس أو
.كحول وحدة 1.5 يساوي بيرة لتر نصف). ل"س

HOW OFTEN DRINKS LAST SEVEN DAYS
0..70

BR623_SixOrMoreDrinks
] .SHOWCARD [رقم البطاقة إلى النظر الرجاء

واحد؟ آن في أكثر، أو كحولية، وحدات سّت استھلكت وتيرة بأّي األخيرة، الثالثة األشھر في

:كالتالي الوحدات تقدير يمكن

33cl: بيرة قنينة

12cl: عادي نبيذ كأس

8cl: مقّوى نبيذ كأس

4cl: كحولّي مشروب كأس

وحدة 1.5 يساوي 50cl: بيرة لتر نصف
HOW OFTEN SIX OR MORE DRINKS LAST 3 MONTHS

ا أو كّل يوم تقريًبا يومّيً
 أّيام في األسبوع6خمس أو 

ثالث أو أربع مّرات في األسبوع
مّرة أو مّرتين في األسبوع
مّرة أو مّرتين في الشھر

أقّل من مّرة واحدة في الشھر
لم أتناول أّي مشروب كحولّي خالل األشھر الثالثة األخيرة

BR015_PartInVigSprtsAct
أو مكّثفة، منزلية أعمال الرياضة،: مثل شاق، جسماني نشاط بالمعدل تمارس مرة كم. اليومية حياتك في تمارسه الذي البدني النشاط وحجم نوعية عن نعرف أن نود
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Txt_FL_BR016

IF MN101_Longitudinal = 0

شاق؟ جسماني جھد بذل تتطلب وظيفة

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS
1 .More than once a week
2 .Once a week
3 .One to three times a month
4 .Hardly ever, or never

BR016_ModSprtsAct
المشي؟ أو السيارة، تنظيف الحديقة، في العمل: مثل الجھد، من متوسطة درجة بذل يتطلّب جسماني نشاط تمارس وتيرة بأي

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY
1 .More than once a week
2 .Once a week
3 .One to three times a month
4 .Hardly ever, or never

Txt_FL_BR026

Txt_FL_BR027

Txt_FL_BR028

BR026_DairyProd
] .SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء

بالبروتينات؟ غني آخر غذاء علبة أو لبن كأس جبن، شطيرة حليب، كأس مثل حليب منتجات على تحتوي وجبة تتناول وتيرة بأي عادي، أسبوع خالل
HOW OFTEN SERVING OF DAIRY PRODUCTS

ا1 . يومّيً
 مرات في األسبوع3-6. 2
. مرتين في األسبوع3
. مرة في األسبوع4
. أقل من مرة في األسبوع5

BR027_LegumesEggs
] .SHOWCARD [رقم بطاقة إلى أنظر

بيض؟ أو فاصولياء بقول، على تحتوي وجبة تتناول وتيرة بأي عادي، أسبوع خالل
HOW OFTEN A WEEK SERVING OF LEGUMES OR EGGS

ا1 . يومّيً
 مرات في األسبوع3-6. 2
. مرتين في األسبوع3
. مرة في األسبوع4
. أقل من مرة في األسبوع5

BR028_MeatWeek
] .SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء

الدواجن؟ أو األسماك اللحوم، تتناول وتيرة بأي عادي، أسبوع خالل
HOW OFTEN A DAY DO YOU EAT MEAT, FISH OR POULTRY

ا1 . يومّيً
 مرات في األسبوع3-6. 2
. مرتين في األسبوع3
. مرة في األسبوع4
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ENDIF
IF (CF IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDBLOCK

ENDIF

System preset value BR902_TimeStampEnd
IF BR902_TimeStampEnd = EMPTY AND BR017_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

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

ENDIFTxt_FL_BR029

. أقل من مرة في األسبوع5

Txt_FL_BR033

BR033_MeatAfford
:بسبب متقاربة فترات في والدواجن األسماك اللحوم، تناول تتجّنب ھل

:المقابلة يجري لمن
عاًل بصوت إقرأ

MEAT AFFORD
ال تستطيع تناولھا في فترات متقاربة بسبب الحالة المادية

ألسباب أخرى

BR029_FruitsVegWeek
] .SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء

والخضار؟ الفاكھة على تحتوي وجبة تتناول وتيرة بأي عادي، أسبوع خالل
HOW OFTEN A WEEK DO YOU CONSUME A SERVING OF FRUITS OR VEGETABLES

ا1 . يومّيً
 مرات في األسبوع3-6. 2
. مرتين في األسبوع3
. مرة في األسبوع4
. أقل من مرة في األسبوع5

BR017_IntCheck

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

INTERVIEWER CHECK BR
المجيب/ ة فقط

المجيب/ ة ووكيله/ ھا
الوكيل/ ة فقط

BLOCK

IF MN025_RandomCF102 = 1
Txt_FL_CF104

System preset value CF104_Learn1
IF CF104_Learn1 <> EMPTY
ELSE

IF ACTIVELANGUAGE = L17
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ELSE

ENDIF
System preset value CF010_Animals
IF CF010_Animals <> EMPTY
ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 2

ELSE

ENDIF

Txt_FL_CF105

System preset value CF105_Learn1
IF CF105_Learn1 <> EMPTY
ELSE

ENDIF

IF ACTIVELANGUAGE = L17
ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

ENDIF

Txt_FL_CF106

System preset value CF106_Learn1
IF CF106_Learn1 <> EMPTY
ELSE

ENDIF

IF ACTIVELANGUAGE = L17
ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 4

ELSE
ENDIF

Txt_FL_CF107

System preset value CF107_Learn1
IF CF107_Learn1 <> EMPTY
ELSE

ENDIF

IF ACTIVELANGUAGE = L17
ENDIF

IF ACTIVELANGUAGE = L17
ENDIF

CF019_CFInstruct
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System preset value CF901_TimeStampStart
IF CF901_TimeStampStart = EMPTY AND CF019_CFInstruct <> EMPTY
ENDIF
IF (CF019_CFInstruct = RESPONSE) AND NOT (CF019_CFInstruct = a5)

:المقابلة يجري لمن
ال. الوكيل بغياب الجزء باھذا ابدأ. الغرفة في ثالث طرف وجود عدم من التأكد يجب القسم ھذا تعبئة عند: الذھنية للقدرات فحص بمثابة ھو االستمارة من القسم ھذا

.5 البند على سؤال كل نھاية في ي/أنقر ا،/بنفسه االسئلة من أي عن اإلجابة على ة/قادر غير ة/المجيب كان اذا. وكيل بوجود السماح يجوز
INSTRUCTION FOR CF

1 .Continue
5 .Proxy-interview

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

Txt_FL_CF001

Txt_FL_CF002

CF001_SRRead
يومًيا؟ تستخدمھا التي القراءة على قدرتك تقّيم كيف. لديك والكتابة القراءة بمھارات تتعلق التي األسئلة بعض عليك أطرح أن اآلن أود

 ...اّنھا ترى ھل

:المقابلة يجري لمن
على. أكثر يستخدمھا التي اللغة إلى التطرق عليه لغتين، يتحدث كان إذا. اليومية حياته في عامة المجيب يستخدمھا التي اللغة ھو" اليومي االستخدام "ب القصد
.اإلسئلة عن اإلجابة عند العربية اللغة إلى التطّرق يجب متباعدة، فترات في اإلنجليزية يستخدم ولكنه واإلنجليزية العربية يتحدث كان إذا المثال، سبيل

عاٍل بصوت إقرأ
SELF-RATED READING SKILLS

1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor

CF002_SRWrite
...أّنھا تقول كنت ھل اليومية؟ حياتك في تحتاجھا التي الكتابة على قدرتك تقّيم كيف

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

SELF-RATED WRITING SKILLS
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor

CF003_DateDay
.اليوم تاريخ عن سأسألك أوالً،. األمور في التفكير على وقدرتھم الناس ذاكرة إلى الدراسة ھذه من جزء يتطرق

اليوم؟ ھو الشھر من يوم أي

:المقابلة يجري لمن
).}FLDAY{ ( صحيح بشكل اليوم تاريخ إلى المجيب أشار إذا سجل

DATE-DAY OF MONTH
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Txt_FL_CF006

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIFTxt_FL_CF007

1 .Day of month given correctly
2 .Day of month given incorrectly/doesn't know day

CF004_DateMonth
اآلن؟ نحن شھر أي في

:المقابلة يجري لمن
FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14][ ( صحيحة الشھر عن إجابته كانت إذا سجل

/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21][.(
DATE-MONTH

1 .Month given correctly
2 .Month given incorrectly/doesn't know month

CF005_DateYear
نحن؟ سنة أي في

:المقابلة يجري لمن
)]STR (Year)[ ( الصحيحة السنة ذكر إذا سجل

DATE-YEAR
1 .Year given correctly
2 .Year given incorrectly/doesn't know year

CF006_DayWeek
نحن؟ األسبوع من يوم أي في لي ي/تقول أن ين/تستطيع ھل

:المقابلة يجري لمن
).}FLTODAY{ ( الصحيحة اإلجابة

DAY OF THE WEEK
1 .Day of week given correctly
2 .Day of week given incorrectly/doesn't know day

Txt_FL_CF103

CF103_Memory
ا، جيدة ممتازة، ذاكرتك أّن تقول ھل الحالي؟ الوقت في ذاكرتك تقّيم كيف سيئة؟ مقبولة، جيدة، جّدً

SELF-RATED WRITING SKILLS
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor

CF007_Learn1Intro
معظم. الكلمات كافة يتذكر أن شخص أي على يصعب كي عمًدا القائمة ھذه بإطالة قمنا لقد. الكلمات بعض تحوي قائمة حاسوبي شاشة عن اآلن لك أقرأ سوف
استطعت ما عاٍل بصوت تذكر أن منك سأطلب القراءة، من أنتھي أن بعد. الكلمات قراءة إعادة يجوز ال ألنه جيًدا، االصغاء الرجاء. فقط القليل يتذكرون الناس
واضح؟ ھذا ھل, كان ترتيب بأي الكلمات، من تذكّره

:المقابلة يجري لمن
.القائمة بتجھيز قم

INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING
أكمل/ ي
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Txt_FL_CF009

System preset value CF009_VerbFluIntro
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

IF CF009_VerbFluIntro = EMPTY
Txt_FL_CF101

IF CF101_Learn1 <> REFUSAL

CF101_Learn1
ة؟/مستعد أنت ھل

:المقابلة يجري لمن
اشار التي الكلمات سجل. ليتذكذ دقيقة المجيب امنح. الكّراسة في لذلك المخصّصة الورقة في الكلمات اكتب. الشاشة على الكلمات تظھر حّتى االنتظار الرجاء
صّحتھا إلى المجيب

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1 .Start test

IF MN025_RandomCF102 = 1

ELSE

CF102_Learn1

TEN WORDS LIST LEARNING SHOW MOVIE
أكمل/ ي

CHECK NOT ((CF104_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF104_Learn1)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما ذكر
"[أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF 96 IN CF104_Learn1
ELSE
ENDIF

CF104_Learn1
.تتذكرھا التي الكلمات جميع قول الرجاء

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
. فندق1
. نھر2
. شجرة3
. جلد4
. ذھب5
. سوق6
. ورق7
. طفل8
. ملك9

. كتاب10
. ال شيء مما ذكر أعاله96

IF MN025_RandomCF102 = 2

CF105_Learn1
تتذكرھا التي الكلمات جميع قول الرجاء

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
. سماء1
. محيط2
. علم3
. دوالر4
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ELSE

CHECK NOT ((CF105_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF105_Learn1)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما
"[ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF 96 IN CF105_Learn1
ELSE
ENDIF

. إمرأة5
. ماكنة6
. منزل7
. أرض8
. كلية9

. زبدة10
. ال شيء مما ذكر أعاله96

IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

CHECK NOT ((CF106_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF106_Learn1)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما
"[ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF 96 IN CF106_Learn1
ELSE
ENDIF

CF106_Learn1
.تتذكرھا التي الكلمات جميع قول الرجاء

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
. امرأة1
. حجر2
. دم3
. زاوية4
. حذاء5
. رسالة6
. فتاه7
. منزل8
. وادي9

. ُمحّرك10
. ال شيء مما ذكر أعاله96

IF MN025_RandomCF102 = 4

CHECK NOT ((CF107_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF107_Learn1)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما
"[ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF 96 IN CF107_Learn1

CF107_Learn1
.تتذكرھا التي الكلمات جميع قول الرجاء

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
. مياه1
. كنيسة2
. طبيب3
. قصر4
. نار5
. حديقة6
. بحر7
. قرية8
. طفل9

. طاولة10
. ال شيء مما ذكر أعاله96
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ENDIF

System preset value CF011_IntroNum
IF CF009_VerbFluIntro = RESPONSE

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE
ENDIF

System preset value CF104_Learn1
System preset value CF105_Learn1
System preset value CF106_Learn1
System preset value CF107_Learn1
System preset value CF904_Learn1Tot
System preset value CF905_Learn1Tot
System preset value CF906_Learn1Tot
System preset value CF907_Learn1Tot

CF009_VerbFluIntro
.بذلك للقيام واحدة دقيقة لديك. مختلفة حيوانات أسماء استطاعتك قدر لي ي/ تذكر أن اآلن أودك

.ي/إبدأ ي،/استعد

:المقابلة يجري لمن
من ألكثر المجيب صمت إذا. الكلمات من المزيد على العثور على ا/شّجعه الوقت، نھاية قبل المجيب توقف إذا. بالضبط واحدة دقيقة ي/ حّدد: المقابلة يجري لمن
.التعليمات تكرار خالل مّر الذي الوقت تمديد يجوز ال). ببالك تخطر التي الحيوانات جميع لي تذكر أن أريدك (األساسية التعليمات ي/ كّرر ثانية، 15

VERBAL FLUENCY INTRO
أكمل/ ي

IF CF011_IntroNum = EMPTY

ELSE

ENDIF

CF010_Animals

:المقابلة يجري لمن
ا كان سواء الحيوان، عالم إلى وينتمي ذكره مخلوق كّل عن صحيحة عالمة إعطء يجب. وذكرھا عرفھا التي الحيوانات عدد ھي العالمة ا، أم حقيقّيً بشرط خيالّيً

وكل حيوان، نوع اسم: واحدة نقطة على الخصوص وجه على التالية األمور ّمن كل تحصل). شخصّية أسماء ذكر ودون تكرار دون أي (واحدة مّرة يذكره أن
)100...0 (الحيوانات عدد ذكر يجب. النوع نفس من ووليدھا األنثي الحيوانات، ذكور أسماء الحيوان، ھذا من صنف

VERBAL FLUENCY SCORE
0..100

System preset value CF010_Animals
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ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_CF011

IF CF012_NumDis <> a1

ENDIF
IF CF012_NumDis = a1

CF011_IntroNum
.اليومية حياتھم في لألرقام الناس إستعمال كيفية تقّيم التي األسئلة بعض عليك أطرح أن اآلن أود

:المقابلة يجري لمن
.الرياضية المھارات أسئلة من كّل على اإلجابة على المجيب بتشجيع قم حاجة، ھناك كانت اذا

INTRODUCTION NUMERACY
أكمل/ ي

CF012_NumDis
بالمرض؟ يصابون قد) ألف (1000 بين من شخص كم, بالمئة10 ھو بالمرض االصابة إحتمال كان اذا

:المقابلة يجري لمن
اإلجابات تقرأ ال

NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000
1 .100
2 .10
3 .90
4 .900

97 .Other answer

CF013_NumHalfPrice
 .]FLDefault[9][300 الكنبة ثمن كان الخصم قبل. السعر بنصف البضاعة جميع ما دكان يبيع التنزيالت، فترة في

التنزيالت؟ حملة خالل سعرھا ھو ما

:المقابلة يجري لمن
.اإلجابات تقرأ ال

NUMERACY-HALF PRICE
1 .150^ FLCurr
2 .600^ FLCurr

97 .Other answer

IF CF014_NumCar = a1

CF014_NumCar
جديدة؟ سيارة تكلف كم. جديدة سيارة تكلفة ثلثي عن عبارة ھو المبلغ ھذا . ]FLDefault[9][6000 بـ الواحدة السيارة مستعملة سيارات تاجر يبيع

:المقابلة يجري لمن
.الحساب إلجراء كتابية أدوات باستخدام للمجيب تسمح ال. اإلجابات تقرأ ال

NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE
1 .9,000^ FLCurr
2 .4,000^ FLCurr
3 .8,000^ FLCurr
4 .12,000^ FLCurr
5 .18,000^ FLCurr

97 .Other answer
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ENDIF

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

ENDIF

ENDIF

Txt_FL_CF015

CF015_Savings
سنتين؟ خالل الحساب في سيتراكم الذي المبلغ ھو ما%. 10 ھي سنوًيا تتراكم التي الفائدة نسبة. توفير حساب في ]FLDefault[9][2000 لديك أّن لنقل

:المقابلة يجري لمن
.اإلجابات تقرأ ال

AMOUNT IN THE SAVINGS ACCOUNT
1 .2420^ FLCurr
2 .2020^ FLCurr
3 .2040^ FLCurr
4 .2100^ FLCurr
5 .2200^ FLCurr
6 .2400^ FLCurr

97 .Other answer

CF108_Serial
يساوي؟ 7 ناقص 100. الطرح عمليات بعض اآلن سنجري

:المقابلة يجري لمن
.الحسابية العملية إلجراء كتابية أدوات إستخدام للمجيب يجوز ال

.السؤال تكرار يمكنك يطرحه، أن من بدال 7 العدد الُمجيب أضاف إذا
NUMERACY-SUBTRACTION 1

-100000000000000000..1000000000000000000

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

CF109_Serial
النتيجة؟ من 7 طرحنا وإذا

:المقابلة يجري لمن
الثاني الطرح تمرين ھو ھذا

NUMERACY-SUBTRACTION 2
-100000000000000000..1000000000000000000

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

CF110_Serial
النتيجة؟ من 7 طرحنا وإذا

:المقابلة يجري لمن
الثالث الطرح تمرين ھو ھذا

NUMERACY-SUBTRACTION 3
-100000000000000000..1000000000000000000

CF111_Serial
النتيجة؟ من 7 طرحنا وإذا

:المقابلة يجري لمن
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ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

ENDIF

ENDIF

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

ENDIF

الرابع الطرح تمرين ھو ھذا
NUMERACY-SUBTRACTION 4

-100000000000000000..1000000000000000000

CF112_Serial
النتيجة؟ من 7 طرحنا وإذا

:المقابلة يجري لمن
الخامس الطرح تمرين ھو ھذا

NUMERACY-SUBTRACTION 5
-100000000000000000..1000000000000000000

IF MN025_RandomCF102 = 1

ELSE

Txt_FL_CF113

CHECK NOT ((CF113_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF113_Learn4)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما ذكر
"[أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF 96 IN CF113_Learn4
ELSE
ENDIF

CF113_Learn4
.تتذكرھا التي الكلمات تكرار الرجاء. تتذكرھا أن استطعت التي الكلمات وذكرَت كلمات قائمة أمامك قرأت وجيزة فترة قبل

:المقابلة يجري لمن
.الصحيح بالشكل المجيب كرھا التي الكلمات ي/سّجل الدقيقة انتھاء بعد. الكلمات ليتذكر دقيقية المجيب أعِط. لذلك المعّدة الورقة على الكلمات ي/سّجل

TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL
. فندق1
. نھر2
. شجرة3
. جلد4
. ذھب5
. سوق6
. ورق7
. طفل8
. ملك9

. كتاب10
. ال شيء مما ذكر أعاله96

IF MN025_RandomCF102 = 2
Txt_FL_CF114

CF114_Learn4
.تتذكرھا التي الكلمات تكرار الرجاء. تتذكرھا أن استطعت التي الكلمات وذكرَت كلمات قائمة أمامك قرأت وجيزة فترة قبل

:المقابلة يجري لمن
.الصحيح بالشكل المجيب كرھا التي الكلمات ي/سّجل الدقيقة انتھاء بعد. الكلمات ليتذكر دقيقية المجيب أعِط. لذلك المعّدة الورقة على الكلمات ي/سّجل
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ELSE

CHECK NOT ((CF114_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF114_Learn4)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما ذكر
"[أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF 96 IN CF114_Learn4
ELSE
ENDIF

TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL
. سماء1
. محيط2
. علم3
. دوالر4
. إمرأة5
. ماكنة6
. منزل7
. أرض8
. كلية9

. زبدة10
. ال شيء مما ذكر أعاله96

IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

Txt_FL_CF115

CHECK NOT ((CF115_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF115_Learn4)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما ذكر
"[أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF 96 IN CF115_Learn4
ELSE
ENDIF

CF115_Learn4
.تتذكرھا التي الكلمات تكرار الرجاء. تتذكرھا أن استطعت التي الكلمات وذكرَت كلمات قائمة أمامك قرأت وجيزة فترة قبل

:المقابلة يجري لمن
.الصحيح بالشكل المجيب كرھا التي الكلمات ي/سّجل الدقيقة انتھاء بعد. الكلمات ليتذكر دقيقية المجيب أعِط. لذلك المعّدة الورقة على الكلمات ي/سّجل

TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL
. امرأة1
. حجر2
. دم3
. زاوية4
. حذاء5
. رسالة6
. فتاه7
. منزل8
. وادي9

. ُمحّرك10
. ال شيء مما ذكر أعاله96

Txt_FL_CF116

CF116_Learn4
.تتذكرھا التي الكلمات تكرار الرجاء. تتذكرھا أن استطعت التي الكلمات وذكرَت كلمات قائمة أمامك قرأت وجيزة فترة قبل

:المقابلة يجري لمن
.الصحيح بالشكل المجيب كرھا التي الكلمات ي/سّجل الدقيقة انتھاء بعد. الكلمات ليتذكر دقيقية المجيب أعِط. لذلك المعّدة الورقة على الكلمات ي/سّجل

TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL
. مياه1
. كنيسة2
. طبيب3
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ENDIF
IF (MH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

CHECK NOT ((CF018_IntCheck.CARDINAL > 1) AND (a1 IN CF018_IntCheck)) L17 " [اليمكن اختيار المجيب وحده بدون اي
"[فئة أخرى
CHECK NOT ((Sec_CH.NumberOFReportedChildren = 0) AND (a3 IN CF018_IntCheck)) L17 " [أجبت سابًقا أنه ليس لديك
"[أبناء

System preset value CF902_TimeStampEnd
IF CF902_TimeStampEnd = EMPTY AND CF018_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

CHECK NOT ((CF116_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF116_Learn4)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما ذكر
"[أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF 96 IN CF116_Learn4
ELSE
ENDIF

. قصر4
. نار5
. حديقة6
. بحر7
. قرية8
. طفل9

. طاولة10
. ال شيء مما ذكر أعاله96

CF017_Factors

:المقابلة يجري لمن
ً اثرت لربما التي عوامل أي ھناك كانت ھل CTRL إضغط مالحظة تسجيل أردت إذا االختبارات؟ ھذه خالل المجيب أداء على سلبا ּ+M

CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE FUNCTION TEST
. نعم1
. ال5

CF018_IntCheck
القسم؟ ھذا خالل متواجًدا كان من: المقابلة يجري لمن

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

WHO WAS PRESENT DURING CF
1 .Respondent alone
2 .Partner present
3 .Child(ren) present
4 .Other(s)

BLOCK
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Txt_FL_MH001

System preset value MH901_TimeStampStart
IF MH901_TimeStampStart = EMPTY AND MH001_Intro <> EMPTY
ENDIF
IF (MH001_Intro = RESPONSE) AND NOT (MH001_Intro = a5)

MH001_Intro
.حولك من تدور التي األمور بخصوص شعورك ھو ما أي - النفسية الراحة أو النفسية الصحة ھو للصحة آخر مقياس. الجسدية صحتك عن سابًقا تحدثنا

:المقابلة يجري لمن
.5 البند إختر األسئلة، ھذه أحد عن اإلجابة ة/المجيب تستطع/يستطع لم إذا. وكيل بتواجد السماح يجوز ال. وكيل وجود دون القسم بھذا ي/إبدأ

INTRO MENTAL HEALTH
1 .Continue
5 .Proxy-interview

Txt_FL_MH002

Txt_FL_MH003

Txt_FL_MH004

Txt_FL_MH005

IF MH005_Guilt = a3

MH002_Depression
مكتئًبا؟ أو حزيًنا الماضي الشھر خالل كنت ھل

:المقابلة يجري لمن
.الكآبة أو المزاج تعكر بالحزن، الشعور ھو كئيب، أو حزين من القصد أن أجب توضيًحا، ة/المجيب ت/طلب إذا

DEPRESSION
. نعم1
. ال5

MH003_Hopes
للمستقبل؟ أمنياتك ھي ما

:المقابلة يجري لمن
.تذكر لم أم األمنيات ذكرت إذا فقط ي/سجل

HOPES FOR THE FUTURE
1 .Any hopes mentioned
2 .No hopes mentioned

MH004_WishDeath
الموت؟ تفضل بأّنك الماضي الشھر خالل شعرت ھل

FELT WOULD RATHER BE DEAD
1 .Any mention of suicidal feelings or wishing to be dead
2 .No such feelings

MH005_Guilt
ما؟ لموضوع بالنسبة بالذنب الشعور أو نفسك لوم إلى تميل ھل

FEELS GUILTY
1 .Obvious excessive guilt or self-blame
2 .No such feelings
3 .Mentions guilt or self-blame, but it is unclear if these constitute obvious or excessive guilt or self-blame

Txt_FL_MH006

MH006_BlameForWhat
نفسك؟ ين/ تلوم ماذا على اًذا،
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ENDIFTxt_FL_MH007

Txt_FL_MH008

IF MH008_Interest = a3

ENDIFTxt_FL_MH010

Txt_FL_MH011

IF MH011_Appetite = a3

:المقابلة يجري لمن
ا، بالذنب الشعور كان إذا 1 الرمز إختر: المقابلة يجري لمن .المحيطة للظروف مناسب غير يكون. الظروف مع يتناسب ال الشعور ھذا أّن الواضح ومن مفرًطً

.5 الرمز إختر بالذنب، المبّرر الشعور يخص فيما. ما خطأ أصال ارتكب إذا ھذا أبسط، غالًبا الذنب سيكون
BLAME FOR WHAT

1 .Example(s) given constitute obvious excessive guilt or self-blame
2 .Example(s) do not constitute obvious excessive guilt or self-blame, or it remains unclear if these constitute

obvious or excessive guilt or self-blame

MH007_Sleep
؟ النوم في مشاكل من مؤخًرا تعاني ھل

TROUBLE SLEEPING
1 .Trouble with sleep or recent change in pattern
2 .No trouble sleeping

MH008_Interest
األخير؟ الشھر في باألشياء اھتماًما تبدي مدى ألي

LESS OR SAME INTEREST IN THINGS
1 .Less interest than usual mentioned
2 .No mention of loss of interest
3 .Non-specific or uncodeable response

Txt_FL_MH009

MH009_KeepUpInt
تعنيك؟ التي األمور في منھمكا تزال ال إًذا،

KEEPS UP INTEREST
. نعم1
. ال5

MH010_Irritability
األخيرة؟ اآلونة في بالغضب شعرت ھل

IRRITABILITY
. نعم1
. ال5

MH011_Appetite
األخير؟ الشھر في شھيتك وضع ھو ما

APPETITE
1 .Diminution in desire for food
2 .No diminution in desire for food
3 .Non-specific or uncodeable response

Txt_FL_MH012

MH012_EatMoreLess
المعتاد؟ من أقل أم أكثر تأكل ھل, إًذا

EATING MORE OR LESS
1 .Less
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ENDIFTxt_FL_MH013

Txt_FL_MH014

Txt_FL_MH015

Txt_FL_MH016

Txt_FL_MH017

Txt_FL_MH033

Txt_FL_MH034

2 .More
3 .Neither more nor less

MH013_Fatigue
أدائھا؟ في ترغب األمورالتي أداء على طاقتك مدى في ملحوظ بتراجع األخير الشھر خالل شعرت ھل

FATIGUE
. نعم1
. ال5

MH014_ConcEnter
إذاعي؟ برنامج أو فيلم, تلفزيوني برنامج في التركيز مثال تستطيع ھل التركيز؟ على قدرتك تقّيم كيف

CONCENTRATION ON ENTERTAINMENT
1 .Difficulty in concentrating on entertainment
2 .No such difficulty mentioned

MH015_ConcRead
تقرأه؟ ما في التركيز تستطيع ھل

CONCENTRATION ON READING
1 .Difficulty in concentrating on reading
2 .No such difficulty mentioned

MH016_Enjoyment
مؤخًرا؟ بأداءھا إستمتعت التي األمور ھي ما

ENJOYMENT
1 .Fails to mention any enjoyable activity
2 .Mentions ANY enjoyment from activity

MH017_Tear
األخير؟ الشھر خالل بكيت ھل

TEARFULNESS
. نعم1
. ال5

MH033_Intro
.بتاًتا أو نادًرا احياًنا، متقاربة، فترات في : ھكذا تشعر مدى أي إلى أعرف أن وأود الجمل بعض اآلن لك سأقرأ

INTRODUCTION HOW MUCH YOU FEEL
أكمل/ ي

MH034_companionship
إجتماعية؟ لعالقات بالحاجة تشعر وتيرة بأي

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

HOW OFTEN LACK COMPANIONSHIP
. غالًبا1
. أحياًنا2
3ً . نادًرا جًدا أو إطالقا
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ENDIF
IF (HC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDBLOCK

ENDIF

Txt_FL_MH035

Txt_FL_MH036

Txt_FL_MH037

IF MH902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

MH035_LeftOut
حولك؟ من يدور عًما منقطع بأنك تشعر وتيرة بأي

:المقابلة يجري لمن
.الحاجة عند السؤال كّرر: المقابلة يجري لمن

HOW OFTEN LEFT OUT
. غالًبا1
. أحياًنا2
3ً . نادًرا جًدا أو إطالقا

MH036_Isolated
اآلخرين؟ عن منعزل بأّنك تشعلر وتيرة بأي

:المقابلة يجري لمن
.الحاجة عند السؤال كّرر

HOW OFTEN ISOLATED
. غالًبا1
. أحياًنا2
3ً . نادًرا جًدا أو إطالقا

MH037_lonely
وحيد؟ بأّنك تشعر وتيرة بأي

:المقابلة يجري لمن
.الحاجة عند السؤال كّرر

HOW OFTEN LONELY
. غالًبا1
. أحياًنا2
3ً . نادًرا جًدا أو إطالقا

BLOCK
Txt_FL_HC601

System preset value HC901_TimeStampStart
IF HC901_TimeStampStart = EMPTY AND HC601_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_HC125

HC601_Intro
منذ أي الماضية، شھًرا عشر اإلثني فترة خالل تلقيتھا التي األدوية أو المستشفى، في ،الرقود الطبيب زيارات بخصوص األسئلة بعض اآلن لدينا

}FLLastYearMonth{ . أو الوطني التأمين/الصحي التأمين من الدفعة استرجاع دون الطبية العالجات مقابل الخاص جيبك من دفعت كم نعرف أن أيًضا يھّمنا
.أخرى جھة أي

CONTACTS WITH GENERAL PRACTITIONER
أكمل/ ي
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Txt_FL_HC113

Txt_FL_HC116

CHECK NOT ((HC116_LongTermCareInsurance.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HC116_LongTermCareInsurance))
L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك]"
Txt_FL_HC602

IF HC602_STtoMDoctor > 0

HC125_Satisfaction_with_Insurance
:أنت ھل المرضى؟ صندوق خدمة / األساسي الصحي تأمينك تغطية عن راٍض أنت مدى أي إلى عام، بشكل. الصحي بتأمينك لنبدأ

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

SATISFACTION WITH INSURANCE
1 .very satisfied
2 .somewhat satisfied
3 .somewhat dissatisfied
4 .very dissatisfied

HC113_SuppHealthInsurance
خدمات تشمل الخدمات ھذه. أخرى خارجية جھة/المرضى صندوق / األساسي الصحي التأمين يغطيھا ال التي للخدمات مكّمل آخر صحي تأمين لديك يوجد ھل

.أدوية أو أخرى عالجات أسنان، عالجات الطبيب، زيارات الفحوصات، المستشفى، في الرقود
ANY SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE

. نعم1
. ال5

HC116_LongTermCareInsurance
التالية؟ التمريضية التأمينات من أكثر أو واحد لديك يوجد ھل

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

الرعاية مراكز اليومية، المساعدة المنزلية، الرعاية يغطي التأمين. األمد طويل الطبي العالج تكاليف تغطية في يساعد التمريضي التأمين: فسر مفھوماً، يكن لم إذا
.أخرى عالجية مرافق أي أو التمريضية المؤّسسات في اإلقامة المالجئ، النقاھة، دور السن، لكبار النھارية

HAS LONGTERM CARE INSURANCE
1 .Public
2 .Private mandatory
3 .Private voluntary/supplementary

96 .None

HC602_STtoMDoctor
عن مرّخص/ مؤّھل ممّرض أو طبيب مع تحّدثت أو طبيًبا راجعت مّرة كم ، }FLLastYearMonth{ منذ أي األخيرة، شھًرا عشرة اإلثني في ي/ قّكر الرجاء
في الخارجّية العيادات أو الطوارئ غرفة في فيھا كنت التي الحاالت ي/ اذكر ولكن المستشفى، في والرقود األسنان طبيب مراجعة ي/ تذكر ال الصحية؟ حالتك

.المستشفى

:المقابلة يجري لمن
.األخرى الوسائل أو الھاتفّية المحادثات إلى أيًضا التطرق الرجاء

SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR
0..98

Txt_FL_HC682

HC682_OOPDocsYesNo
تصوير مثل التشخيصية الفحوصات مصروفات شمل يجب ). الماضية شھًرا عشر االثني فترة خالل ( الطبيب لدى زياراتك مقابل جيبك من مبلغ دفعت ھل

المخبرية الفحوصات أو األشعة
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET

. نعم1
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IF HC682_OOPDocsYesNo = a1

. ال5

Txt_FL_HC683

CHECK NOT ((HC683_OOPDocsAmount <= 0) AND (HC683_OOPDocsAmount = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع
"[أن يكون المجموع أكثر من صفر

IF HC683_OOPDocsAmount = NONRESPONSE

HC683_OOPDocsAmount
الوطنّي التأمين/ الصّحّي تأمينك من ُيسترجع ولم دفعته الذي المبلغ ھو ما أي الماضية؟ شھًرا عشر اإلثني فترة خالل لطبيبك مراجعاتك مقابل بالمجمل دفعت كم
.أخرى ھيئة أي أو

:المقابلة يجري لمن
.األسنان طبيب مراجعات يشمل ال

 .]FLDefault[9][ بــ المبلغ أدخل
HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country =
a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a24)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

119 von 350 20.12.2016 11:23



ELSE

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

IF MN001_Country = a21

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a11

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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IF MN001_Country = a11

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a16

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE
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ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

128 von 350 20.12.2016 11:23



ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ENDIFTxt_FL_HC114

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
?]FLDefault[9][}Amount{]من أكثر أو أقل كان[

HOW MUCH
أقل من
حوالي
أكثر من

HC114_UnmetNeedCost
التكلفة؟ بسبب ذلك تفعل لم لكنك الطبيب، زيارة إلى الماضية شھًرا عشر اإلثني فترة خالل احتجت ھل

:المقابلة يجري لمن
.خارجية عيادة زيارة أو طوارئ غرفة المؤھالت، الممرضات أو األطباء أنواع جميع

DID NOT GO TO DOCTOR BECAUSE OF COST
. نعم1
. ال5
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Txt_FL_HC115

Txt_FL_HC688

IF HC688_OOPDRUGSYesNo = a1

HC115_UnmetNeedWait
الطويلة؟ االنتظار مدة بسبب ذلك تفعل لم لكن طبيب مراجعة إلى األخيرة أشھر 12 الـ فترة خالل احتجت ھل

:المقابلة يجري لمن
.خارجية عيادة زيارة أو طوارئ غرفة المؤھالت، الممرضات أو األطباء أنواع جميع

DID NOT GO TO DOCTOR BECAUSE OF LONG WAIT
. نعم1
. ال5

HC688_OOPDRUGSYesNo
شراء مقابل ما مبلغ }FLLastYearMonth{ منذ أي الماضية، شھًرا عشر اإلثني فترة خالل جيبك من دفعت ھل. تتناولھا ربما التي األدوية عن سابًقا تحدثنا
.طبيب وصفة دون اشتريتھا التي وتلك الطبيب لك وصفھا التي األدوية إلى أيًضا التطرق يجب أدوية؟

PAYED ANYTHING OUT OF POCKET DRUGS
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HC689

CHECK NOT ((HC689_OOPDRUGSAmount <= 0) AND (HC689_OOPDRUGSAmount = RESPONSE)) L17 " [من
"[المتوقع أن يكون المجموع أكثر من صفر

IF HC689_OOPDRUGSAmount = DONTKNOW

HC689_OOPDRUGSAmount
تأمينك من ُيسترجع ولم األدوية ھذه مقابل دفعته الذي المبلغ ھو ما أي (الماضية شھًرا عشر االثني فترة خالل األدوية مقابل بالمجمل دفعت كم تقديراتك، وفق

؟)أخرى ھيئة أّي أو الوطنّي التأمين/ الصّحّي

:المقابلة يجري لمن
.طبيب وصفة دون اشتريتھا التي وتلك الطبيب لك وصفھا التي األدوية إلى أيًضا التطرق يجب

 .]FLDefault[9][ بــ المبلغ أدخل
HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET DRUGS

-100000000000000000..1000000000000000000

Txt_FL_HC630

IF HC630_OOPDRUGSAmountMonth = NONRESPONSE

HC630_OOPDRUGSAmountMonth
عادّي؟ شھر في لألدوية ثمًنا الخاّص جيبك من دفعته الذي بالمبلغ إخباري يمكنك ھل

:المقابلة يجري لمن
.طبيب وصفة بدون واألدوية طبيب، وصفة على بناًء شراؤھا تّم التي األدوية اإلجابة عند بالحسبان األخذ يجب: المقابلة يجري لمن

HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET DRUGS
-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country =
a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a24)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

IF MN001_Country = a10

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a24

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16
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ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a15

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
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ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

143 von 350 20.12.2016 11:23



ENDIFTxt_FL_HC010

IF HC010_SNaDentist = a1

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
?]FLDefault[9][}Amount{]من أكثر أو أقل كان[

HOW MUCH
أقل من
حوالي
أكثر من

HC010_SNaDentist
األسنان؟ طبيب مساعدة أو األسنان طبيب بزيارة ، }FLLastYearMonth{ منذ أي الماضية، شھًرا عشرة اإلثني فترة خالل قمت ھل

:المقابلة يجري لمن
.الفم أمراض أو االصطناعية األسنان موضوع في اإلستشارة, للمراجعة روتينية زيارات ذلك في بما

SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HC692

IF HC692_OOPDentistYesNo = a1

HC692_OOPDentistYesNo
التشخيص، فحوصات مقابل الدفعات جميع إلى أيًضا اإلشارة يجب األسنان؟ عالجات مقابل الخاص جيبك من دفعت ھل الماضية، شھًرا عشرة االثني فترة خالل

.االصطناعية واألسنان العالجات
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET DENTIST

. نعم1
. ال5

Txt_FL_HC693

IF HC693_OOPDentistAmount = NONRESPONSE

HC693_OOPDentistAmount
/الصّحّي تأمينك من ُيسترج ولم دفعته الذي المبلغ ھو ما أي (الماضية شھًرا عشر االثني فترة خالل أسنانك عالج مقابل دفعته الذي اإلجمالي المبلغ ھو ما

؟)أخرى ھيئة أّي أو الوطنّي التأمين

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ بــ المبلغ أدخل

HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET DENTIST
-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country =
a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)
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ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a24)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE
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ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a10

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

150 von 350 20.12.2016 11:23



ELSE

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

IF MN001_Country = a16

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a15

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a20

ENDIF

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ENDIFTxt_FL_CO211

Txt_FL_HC012

IF HC012_PTinHos = a1

ENDIFTxt_FL_HC064

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
?]FLDefault[9][}Amount{]من أكثر أو أقل كان[

HOW MUCH
أقل من
حوالي
أكثر من

CO211_PovertyPostponedDentist
المعيشية؟ مصروفاتك لتقليص األسنان طبيب لدى زيارتك بتأجيل قمت ھل الماضية، شھًرا عشرة اإلثني فترة خالل

POSTPONED DENTIST
. نعم1
. ال5

HC012_PTinHos
أقسام في المكوث إلى أيضا التطّرق الرجاء واحدة؟ لليلة المستشفى في مكثت ھل ، }FLLastYearMonth{ منذ أي الماضية، شھًرا عشرة اإلثني فترة خالل
.آخر مختص قسم كل أو نفسية جراحية، طبية،

IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HC013

Txt_FL_HC014

HC013_TiminHos
الماضية؟ شھًرا عشر اإلثني فترة خالل أكثر أو لليلة المستشفى في مكثت مرة كم

:المقابلة يجري لمن
.فقط الفردية الحاالت سّجل

TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL
-100000000000000000..1000000000000000000

HC014_TotNightsinPT
الماضية؟ شھًرا عشرة االثني فترة خالل المستشفيات في مكثتھا التي الليالي مجموع ھو ما

TOTAL NIGHTS STAYED IN HOSPITAL
1..365
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IF HC064_InOthInstLast12Mon = a1

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

HC064_InOthInstLast12Mon
عالجية، مسنين دارة/ تمريضية مؤسسة في أو مستشفى، ليس الصحية، الرعاية مراكز أحد في واحدة لليلة للعالج مكثت ھل الماضيه شھًرا عشرة االثني فترة خالل
ذلك؟ إلى وما نقاھة بيت ، التأھيل إلعادة طبية مؤسسة المثال سبيل على

IN OTHER INSTITUTIONS LAST 12 MONTHS
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HC066

HC066_TotNightStayOthInst
الماضية؟ شھًرا عشرة االثني فترة خالل تمريضية مؤّسسات في أو مستشفيات، في ليس طبية، مؤسسات في قضيت بالمجمل، ليله كم

TOTAL NIGHTS STAYED IN OTHER INSTITUTIONS
1..365

Txt_FL_HC694

IF HC694_PayedOutOfPocketHospital = a1

HC694_PayedOutOfPocketHospital
في رقودك مقابل/@ الطبية للرعاية أخرى مرافق أو المستشفى في رقودك مقابل[@  الماضية شھًرا عشرة اإلثني فترة خالل الخاص جيبك من دفعت ھل

؟ ]المستشفيات غير الصحية للرعاية مرافق في رقودك مقابل/@ المستشفى
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET HOSPITAL

. نعم1
. ال5

Txt_FL_HC695

CHECK NOT ((HC695_HowMuchPayedHospital <= 0) AND (HC695_HowMuchPayedHospital = RESPONSE))
L17 " [من المتوقع أن يكون المجموع أكثر من صفر]"

IF HC695_HowMuchPayedHospital = NONRESPONSE

HC695_HowMuchPayedHospital
دفعته الذي المبلغ ھو ما أي (الماضية شھًرا عشر االثني فترة خالل أخرى طبية مؤّسسات في أو المستشفى في رقودك مقابل بالمجمل دفعت كم تقديرك، حسب
؟)أخرى ھيئة أّي أو الوطنّي التأمين/ الصّحّي تأمينك من ُيسترجع ولم

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ بـ المبلغ أدخل: المقابلة يجري لمن

HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET HOSPITAL
-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country =
a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a24)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a8

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)
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ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a4

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
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ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a24

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

168 von 350 20.12.2016 11:23



ELSE

IF MN001_Country = a15

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE
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ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

A
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ENDIFTxt_FL_HC140

CHECK NOT ((HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy.CARDINAL > 1) AND (a96 IN
HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء
"[تغيير إجابتك

IF a1 IN HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

?]FLDefault[9][}Amount{]من أكثر أو أقل كان[
HOW MUCH

أقل من
حوالي
أكثر من

HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy
جيبك من مبلغ أي ، }FLLastYearMonth{ منذ أي الماضية، شھًرا عشر اإلثني فترة خالل دفعت ھل] . SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء
طبية؟ وصفة تتطلب ال التي وتلك طبية وصفة تتطلب التي المعدات إلى اإلشارة الرجاء. البطاقة على الظاھرة الخدمات أو المعدات أي مقابل الخاص

:المقابلة يجري لمن
المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

WHAT PAYED OOP AIDS APPLIANCES PHYSICAL THERAPY
وسائل مساعدة ومعّدات طّبّية (كرسّي متحّرك، دّراجة رجل، مّشاية، عًصا وركائز للمشي، مقوام، أعضاء إصطناعّية)

عالجات إسعافّية (العالج الطبيعّي، عالج تأھيلّي، اعالج تجبير العظام، المعالجة المثلّية، العالجات النفسّية، العالج بتقويم العظام)
ال شيء مّما ذكر آنًفا

Txt_FL_HC142

IF HC142_AmountAidsAppliances = NONRESPONSE

HC142_AmountAidsAppliances
المبالغ باستثناء ( ؟ }FLLastYearMonth{ منذ أي الماضية، شھًرا عشر االثني فترة خالل الطبية والمعدات المساعدة الوسائل مقابل بالمجمل دفعت كم

).الصحي تأمينك من المسترجعة أو المغطاة

:المقابلة يجري لمن
.طبيب وصفة دون اشتريتھا التي وتلك طبية وصفة مع اشتريتھا التي المعدات إلى أيًضا التطرق يجب

 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سجل
HOW MUCH PAYED OOP AIDs, APPLIANCES PHYSICAL THERAPY

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country =
a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a24)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a8

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a4

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE
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ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a24

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

IF MN001_Country = a15

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
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ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ENDIF
IF a2 IN HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy

ENDIF

ENDBLOCK

A
?]FLDefault[9][}Amount{]من أكثر أو أقل كان[

HOW MUCH
أقل من
حوالي
أكثر من

Txt_FL_HC143

IF HC143_AmountPhysicalTherapy = NONRESPONSE

HC143_AmountPhysicalTherapy
أو المغطاة المبالغ باستثناء ( ؟ }FLLastYearMonth{ منذ أي الماضية، شھًرا عشر االثني فترة خالل اإلسعافية العالجات مقابل بالمجمل دفعت كم

).الصحي تأمينك من المسترجعة

:المقابلة يجري لمن
.طبية وصفة ودون طبية بوصفة المعطاة العالجات إلى أيًضا التطرق يجب

 .]FLDefault[9][ ب المبلغ أدخل
HOW MUCH PAYED OOP AIDs, APPLIANCES PHYSICAL THERAPY

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country =
a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a24)

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

IF MN001_Country = a8

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a21

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a4
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ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a11

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
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ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a14

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
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ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
?]FLDefault[9][}Amount{]من أكثر أو أقل كان[

HOW MUCH
أقل من
حوالي
أكثر من
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Txt_FL_HC127

CHECK NOT ((HC127_AtHomeCare.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HC127_AtHomeCare)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال
"[شيء مما ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF NOT (a96 IN HC127_AtHomeCare)

HC127_AtHomeCare
] .SHOWCARD [رقم البطاقة إلى النظر الرجاء

ھذه في تظھر التي األجر مدفوعة أو المھنية الخدمات من أي منزلك في ، }FLLastYearMonth{ منذ أي الماضية، شھًرا عشر اإلثني فترة خالل تلقيت ھل
الذاكرة؟ في مشاكل أو حسّية نفسّية، جسدية، مشكلة بسبب البطاقة

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر: المقابلة يجري لمن

TYPE OF HOME CARE
مساعدة ورعاية شخصّية (مثل، الصعود إلى السرير والنزول منه، ارتداء المالبس، االغتسال واالستحمام)

مساعدة في األعمال المنزلّية (مثل التنظيف، الكي، الطبخ)
الحصول على وجبات جاھزة (من مؤّسسات عاّمة أو أّي مزّود آخر)

مساعدة في أداء مھام أخرى (مثل تعبئة علبة األدوية)
ال شئ مّما ُذكر أعاله

IF a1 IN HC127_AtHomeCare
ENDIF
IF a2 IN HC127_AtHomeCare
ENDIF
IF a3 IN HC127_AtHomeCare
ENDIF
IF a4 IN HC127_AtHomeCare
ENDIFTxt_FL_HC628

IF HC628_OOP_AtHomeCareYesNo = a1

HC628_OOP_AtHomeCareYesNo
الصّحّي؟ تأمينك من المبلغ استرجاع دون }FL_HC628_2{ مقابل الماضية شھًرا عشر اإلثني فترة خالل خالل الخاّص جيبك من دفعت ھل

PAYED ANYTHING OUT OF POCKET HOME CARE
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HC629

IF HC629_OOP_AtHomeCareAmount = DONTKNOW

HC629_OOP_AtHomeCareAmount
؟ }FL_HC628_2{ مقابل الماضية شھًرا عشر االثني فترة خالل بالمجمل دفعت كم

 .]FLDefault[9][ بــ المبلغ أدخل
AMOUNT OUT OF POCKET HOME CARE

-100000000000000000..1000000000000000000

Txt_FL_HC144

IF HC144_OOP_MonthlyAtHomeCareAmount = NONRESPONSE

HC144_OOP_MonthlyAtHomeCareAmount
أخرى مساعدة أي أو الجاھزة الوجبات المنزلية، األعمال الشخصية، الرعاية مقابل العادي الشھر في تدفعينه/تدفعه الذي المبلغ تقدير ين/تستطيع ھل

المنزل؟ في تتلقينھا/تتالقاھا
AMOUNT OUT OF POCKET HOME CARE MONTHLY

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country
= a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)
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ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a24)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE
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ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a10

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

IF MN001_Country = a16

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a15

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a20

ENDIF

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ENDIFTxt_FL_HC029

CHECK NOT (HC029_NursHome = a3) L17 "في بداية ھذه المقابلة سجلت أن مسكن المجيب ليس دار تمريض/مسنين. األن سجلت أن المجيب
"يسكن بشكل دائم في دار مسنين/تمريض. الرجاء كتابة مالحظة لتفسيرذلك

IF HC029_NursHome = a1

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

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
?]FLDefault[9][}Amount{]من أكثر أو أقل كان[

HOW MUCH
أقل من
حوالي
أكثر من

HC029_NursHome
كاملة؟ لليلة عالجي مسنين دار /تمريضية مؤّسسة في }FLLastYearMonth{ منذ أي الماضية، شھًرا عشرة اإلثني فترة خالل مكثت ھل

:المقابلة يجري لمن
،)ة/ممرض بالضرورة ليس ( والمراقبة للمساعدة الساعة مدار على متواجد عالجي طاقم األدوية، إعطاء: للنزالء التالية الخدمات توّفر التمريضية المؤّسسة
 (1 اإلجابة إختر شھر، 12 من أقل قبل تمريضية مؤّسسة إلى المجيب انتقل إذا. الماضية شھًرا عشر االثني فترة خالل متواصل بشكل وذلك- ووجبات غرف
).مؤقًتا نعم،

IN A NURSING HOME
1 .Yes, temporarily
3 .Yes, permanently
5 .No

Txt_FL_HC031

HC031_WksNursHome
العالجي؟ المسنين دار/التمريضية المؤّسسة في مكثتھا التي األسابيع مجموع ھو ما الماضية، شھًرا عشرة اإلثني فترة خالل

:المقابلة يجري لمن
.الواحد لألسبوع 1 سجل, كامل شھر لكل أسابيع 4 سجل

WEEKS STAYED IN A NURSING HOME
1..52

IF a96 IN HC116_LongTermCareInsurance
ELSE
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ENDIFTxt_FL_HC696

IF HC696_OOP_NursingHomeYesNo = a1

HC696_OOP_NursingHomeYesNo
الماضية؟ شھًرا عشر اإلثني فترة خالل العالجي المسنين دار/التمريضية المؤّسسة في للمكوث الخاص جيبك من دفعت ھل

PAYED ANYTHING OUT OF POCKET NURSING HOME
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HC097

IF HC097_OOP_NursingHomeAmount = NONRESPONSE

HC097_OOP_NursingHomeAmount
الماضية؟ شھًرا عشر اإلثني فترة خالل التمريضية المؤّسسة في مكوثك مقابل بالمجمل دفعت كم

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ أدخل

HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET NURSING HOME
-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country =
a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a24)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

IF MN001_Country = a21

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a11

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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IF MN001_Country = a11

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

219 von 350 20.12.2016 11:23



ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a16

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
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ELSE

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
System preset value HC902_TimeStampEnd
IF HC902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
?]FLDefault[9][}Amount{]من أكثر أو أقل كان[

HOW MUCH
أقل من
حوالي
أكثر من
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IF MN029_linkage = 1

BLOCK

IF ((MN001_Country = a2) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a21)

ELSE

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

ENDIF

LI006_consent
.التالي السؤال إلى إنتقل. إسرائيل على ينطبق ال السؤال ھذا: المقابلة يجري لمن

LINKAGE CONSENT QUESTION
1 .Consent
5 .No consent

IF LI007_SSN = RESPONSE

ENDIF

LI007_SSN
الشخصية؟ بطاقتك رقم ھو ما

:المقابلة يجري لمن
على إضغط ذلك بعد مالحظة، وسّجل CTRL=M على إضغط ذلك من تتمكن لم إذا. البرنامج إلى أرقام تسعة من المكّون الشخصية الھوية بطاقة رقم أدخل

CTRL=K المقابلة لتكملة.
SOCIAL SECURITY NUMBER

STRING[10]

CHECK_ID

IF checked = 0

ENDIF

CHECK ERROR INVOLVING (LI007_SSN) L17 " [رقم الھوية غير صحيح، حاول ثانية]"

IF (((MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a4)) OR (MN001_Country = a19)) OR (MN001_Country = a23)

IF ((MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a4)) OR (MN001_Country = a23)

LI004_Intro
من أبحاث في المھمة األسئلة على اإلجابة يمكن. لألشخاص الوظيفية الخلفية على االطالع يوّدون البحث ھذا على القائمون الباحثون. الموضوع تغيير اآلن أود
 [].بواسطة القبيل ھذا

:المقابلة يجري لمن
.منھما واحدة المجيب وأعط موافقة استمارتي خذ

LINKING INTRO
أكمل/ ي

LI001_Number
الرمز رقم وأدخل االستمارة على الشريطي الرمز الصق. شريطي رمز مع ورقة خذ . }RespondentID{ ھوية رقم عليھا وسجل الموافقة استمارة خذ

.capi إلى الشريطي
ID RECORD LINKAGE

STRING[6]

LI002_Number_Check
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ENDIF
IF (EP IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

CHECK LI001_Number = LI002_Number_Check L17 " [يجب أن تكون القيم متساوية]"

:المقابلة يجري لمن
الشريطي الرمز رقم كّرر

ID RECORD LINKAGE AGAIN
STRING[6]

LI003_Consent

:المقابلة يجري لمن
بالسجالت؟ المقابلة ربط على الُمجيب وافق ھل

.الموافقة استمارة المجيب أعط. الحاجة عند المجيب ساعد

واحضره) المعنون (المغلّف في الموافقة استمارة ضع. بالسجالت المقابلة ربط على المجيب يوافق لم حال في االستمارة على X ضع. الحاجة عند المجيب ساعد
.البريد صندوق إلى

LINKAGE COMPLETED
1 .Yes. Respondent consented, completed the form and returned the form to me in the envelope.
2 .Unclear. Respondent may complete the form later and sent it back himself/herself.
5 .No, respondent did not consent to record linkage (Cross the form and send it back anyway).

BLOCK

IF MN024_NursingHome = a1
Txt_FL_EP001

System preset value EP901_TimeStampStart
IF EP901_TimeStampStart = EMPTY AND EP001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_EP005

EP001_Intro
.الحالي الوظيفي وضعك حول األسئلة بعض عليك سأطرح. آخر موضوع إلى اآلن سأنتقل

INTRODUCTION EMPLOYMENT AND PENSIONS
أكمل/ ي

EP005_CurrentJobSit
] .SHOWCARD [رقم البطاقة الى النظر الرجاء

الحالي؟ التشغيلي وضعك تصف كيف عام، بشكل

:المقابلة يجري لمن
.فقط واحدة اجابة إلى أشر

:بالتالي استعن متأكًدا المجيب يكن لم إذا فقط

ال ولكنھم الورثة مخّصصات على الحاصلون. فقط عملھم من تقاعدوا من ھم المتقاعدون. مبكر تقاعد جزئي، تقاعد ذلك في بما عمله، من تقاعد- متقاعد. 1
إدراجھم يجب ،)5 حتى 2 (األخرى للفئات مالئمتھم عدم حال في. المتقاعدين فئة ضمن يدرجون ال فإنھم عملھم مكان من تقاعدية مخصصات على يحصلون
).آخر ( 97 الفئة ضمن

CURRENT JOB SITUATION
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IF EP005_CurrentJobSit = a1

متقاعد/ ة
موّظف/ة أو عامل/ة مستقّل/ة (بما في ذلك العمل في مصلحة عائلّية)

عاطل/ة عن العمل
مصاب/ة بمرض مزمن أو إعاقة مزمنة

رّب/ ة منزل
آخر

Txt_FL_EP329

CHECK NOT (EP329_RetYear < (MN002_Person[1].Year + 16)) L17 " [،التقاعد يتم قبل عيد الميالد السادس عشر. الرجاء التصحيح
"[التعقيب أو الشرح

IF EP329_RetYear > 2008

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND ((Preload.InterviewYear_Last <
EP329_RetYear) OR ((Preload.InterviewYear_Last = EP329_RetYear) AND (Preload.InterviewMonth_Last <=
EP328_RetMonth))))

EP329_RetYear
تقاعدت؟ سنة أي في

RETIREMENT YEAR
1900..2015

Txt_FL_EP328

EP328_RetMonth
تقاعدت؟ شھر أي في تذكر ھل

RETIREMENT MONTH
. كانون الثاني1
. شباط2
. آذار3
. نيسان4
. أيار5
. حزيران6
. تموز7
. آب8
. أيلول9

. تشرين األول10
. تشرين الثاني11
. كانون األول12

Txt_FL_EP064

EP064_ResForRet
] .SHOWCARD [رقم البطاقة إلى انظر

التقاعد؟ إلى خروجك سبب ھو ما

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر: المقابلة يجري لمن

MAIN REASON FOR EARLY RETIREMENT
أصبحت مؤّھاًل لتلّقي مخّصصات شيخوخة من التأمين الوطنّي، مخّصصات إعاقة، إصابة عمل أو إعاقة بسبب العمل
أصبحت مؤّھاًل لتلّقي مخّصصات تقاعد تشغيلّي من الُمشّغل، يشمل صندوق اّدخار، تأمين مدراء أو صندوق تقاعد

أصبحت مؤّھاًل لتلّقي دفعات من تقاعد شخصّي (ليس عن طريق مكان العمل)
سنحت لي فرصة التقاعد المبّكر من العمل (مع امتيازات أو إضافات خاّصة)

فصلت من عملي
بسبب تدھور حالتي الصّحّية

بسبب تدھور الحالة الصّحّية ألحد أفراد عائلتي أو صديق/ ة
لكي أتقاعد بالتزامن مع تقاعد زوجي/ زوجتي، شريك/ ة حياتي

لقضاء المزيد من الوقت مع أفراد عائلتي
لالستمتاع بالحياة
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ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

Txt_FL_EP337

Txt_FL_EP067

EP337_LookingForJob
اليوم؟ عمل عن تبحث ھل

LOOKING FOR JOB
. نعم1
. ال5

EP067_HowUnempl
:بسبب ذلك كان ھل العمل؟ عن عاطلة/عاطالً أصبحت كيف إخبارنا ين/تستطيع ھل

:المقابلة يجري لمن
عال بصوت إقرأ

HOW BECAME UNEMPLOYED
1 .Because your place of work or office closed
2 .Because you resigned
3 .Because you were laid off
4 .By mutual agreement between you and your employer
5 .Because a temporary job had been completed
6 .Because you moved to another town

97 .Other reason

Txt_FL_EP002

EP002_PaidWork
األربعة األسابيع خالل/@ في األخيرة مقابلتنا منذ[@  أجر مقابل عمل أي بأداء قمت ھل ]األخيرة مقابلتنا منذ العمل في تجربتك عن نعرف أن نريد[@ 

فقط؟ ساعات لبضع عملت لو حتى, أجير كعامل أو كمستقل ]الماضية
DID ANY PAID WORK

. نعم1
. ال5

IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD =
97.00000000000001)) AND (EP002_PaidWork = a5)

ENDIF

Txt_FL_EP006

EP006_EverWorked
أجر؟ مقابل وعملت سبق ھل

EVER DONE PAID WORK
. نعم1
. ال5

IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)
Txt_FL_EP125
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ENDIF
IF EP125_ContWork = a1

ENDIF
IF EP125_ContWork = a5

EP125_ContWork
دائم؟ بشكل عملت ھل الفترة، ھذه خالل. اآلن حتى }FLLastInterviewMonthYear{ منذ أديتھا التي األجر مدفوعة األعمال جميع عن اسألك ان أود

:المقابلة يجري لمن
العمل تسلسل توقف ال اإلجازات فترات

CONTINUOUSLY WORKING
. نعم1
. ال5

Txt_FL_EP141

CHECK NOT ((EP141_ChangeInJob.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP141_ChangeInJob)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال
"[شيء مما ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

EP141_ChangeInJob
] .SHOWCARD [رقم البطاقة إلى النظر الرجاء

}FLLastInterviewMonthYear{ منذ متواصل بشكل عملت أنك من بالرغم

البطاقة؟ ھذه في الظاھرة التغييرات بأحد مررت ھل

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر: المقابلة يجري لمن

CHANGE IN JOB
تغيير في نوع العمل (مثل التحّول من أجير إلى مستقّل، أو من مستقّل إلى أجير)

تغيير الُمشّغل
ترقية

تغيير في موقع العمل
تغيير في مدة العقد (من قصير المدى الى طويل المدى أو عكس ذلك، عمل ثابت إلى مؤقت أو عكس ذلك )

ال شيء مّما ذكر أعاله

BLOCK
Txt_FL_EP127

Txt_FL_EP128

EP127_PeriodFromMonth
؟ ]العمل عن عاطل/@ تعمل[@  أنت) والسنة الشھر (متى منذ

PERIOD FROM MONTH
. كانون الثاني1
. شباط2
. آذار3
. نيسان4
. أيار5
. حزيران6
. تموز7
. آب8
. أيلول9

. تشرين األول10
. تشرين الثاني11
. كانون األول12

EP128_PeriodFromYear
?]العمل عن ة/عاطل/@ ين/تعمل[@  أنت) والسنة الشھر (متى منذ
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Txt_FL_EP129

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

}EP127_PeriodFromMonth{/ السنة
PERIOD FROM YEAR

 أو قبلئذ2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

EP129_PeriodToMonth
؟ ]العمل عن عاطل/@ تعمل[@  كنت وسنة b@شھرb @أي حتى

@bشھر@b:

:سنة

:المقابلة يجري لمن
).اليوم حتى (13 الرمز اختر اليوم حتى مستمًرا الوضع كان إذا

PERIOD TO MONTH
. كانون الثاني1
. شباط2
. آذار3
. نيسان4
. أيار5
. حزيران6
. تموز7
. آب8
. أيلول9

. تشرين األول10
. تشرين الثاني11
. كانون األول12
. حتى اليوم13

Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
FL_EP130_2 ^كنت سنة وأي شھر أي حتى

EP129_PeriodToMonth: ^شھر

:سنة

:المقابلة يجري لمن
:سنة حتى

PERIOD TO YEAR
 أو قبلئذ2005
2006
2007
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ENDBLOCK
IF PeriodOtherEpisodes[1].EP129_PeriodToMonth = a13
ENDIF
LOOP cnt:= 2 TO 20

ENDIFTxt_FL_EP133

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

EP133_PeriodOtherEp
؟ ]عمل عن وبحثت العمل عن ة/عاطل/@ أجرة مقابل يعمل[@  فيھا كنت }FLLastInterviewMonthYear{ منذ اخرى فترات ھنالك كانت ھل

OTHER PERIODS
. نعم1
. ال5

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

BLOCK
Txt_FL_EP127

Txt_FL_EP128

EP127_PeriodFromMonth
؟ ]العمل عن عاطل/@ تعمل[@  أنت) والسنة الشھر (متى منذ

PERIOD FROM MONTH
. كانون الثاني1
. شباط2
. آذار3
. نيسان4
. أيار5
. حزيران6
. تموز7
. آب8
. أيلول9

. تشرين األول10
. تشرين الثاني11
. كانون األول12

EP128_PeriodFromYear
?]العمل عن ة/عاطل/@ ين/تعمل[@  أنت) والسنة الشھر (متى منذ

}EP127_PeriodFromMonth{/ السنة
PERIOD FROM YEAR

 أو قبلئذ2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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Txt_FL_EP129

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIFTxt_FL_EP133

2015

EP129_PeriodToMonth
؟ ]العمل عن عاطل/@ تعمل[@  كنت وسنة b@شھرb @أي حتى

@bشھر@b:

:سنة

:المقابلة يجري لمن
).اليوم حتى (13 الرمز اختر اليوم حتى مستمًرا الوضع كان إذا

PERIOD TO MONTH
. كانون الثاني1
. شباط2
. آذار3
. نيسان4
. أيار5
. حزيران6
. تموز7
. آب8
. أيلول9

. تشرين األول10
. تشرين الثاني11
. كانون األول12
. حتى اليوم13

Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
FL_EP130_2 ^كنت سنة وأي شھر أي حتى

EP129_PeriodToMonth: ^شھر

:سنة

:المقابلة يجري لمن
:سنة حتى

PERIOD TO YEAR
 أو قبلئذ2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

EP133_PeriodOtherEp
؟ ]عمل عن وبحثت العمل عن ة/عاطل/@ أجرة مقابل يعمل[@  فيھا كنت }FLLastInterviewMonthYear{ منذ اخرى فترات ھنالك كانت ھل
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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

ENDBLOCK
IF PeriodOtherEpisodes[cnt].EP129_PeriodToMonth = a13
ENDIF

OTHER PERIODS
. نعم1
. ال5

Txt_FL_EP069

EP069_ResStopWork
العمل؟ عن توقفت لماذا. أجر مقابل الماضي في عملت لكنك منزل، ة/رب حالًيا بأنك أخبرتنا لقد

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى وأشر عاٍل بصوت اإلجابات اقرأ

REASON STOP WORKING
1 .Because of health problems
2 .It was too tiring
3 .It was too expensive to hire someone to look after home or family
4 .Because you wanted to take care of children or grandchildren
5 .Because you were laid off, or your place of work or office closed
6 .Because family income was sufficient
7 .To care for an old or sick family member

97 .Other

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

Txt_FL_EP325

EP325_UnEmpl
.اآلن وحتى االخيرة مقابلتنا منذ أجر، مقابل فيھا تعمل لم التي الفترات عن أعرف أن اآلن أود

؟ }FLLastInterviewMonthYear{ منذ معينة فترات خالل ما عمل عن وبحثت العمل عن عاطال كنت ھل
UNEMPLOYED

. نعم1
. ال5

Txt_FL_EP632

EP632_Intro
.اآلن وحتى االخيرة مقابلتنا منذ ما عمل عن وبحثت العمل عن عاطل فيھا كنت التي المرات عن أعرف أن األن أود

INTRODUCTION WHEN UNEMPLOYED
أكمل/ ي
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ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)
Txt_FL_EP633

BLOCK

EP633_Intro
.مرة من ألكثر العمل عن عاطال كنت اذا العمل، ونھاية بداية تواريخ جميع ذكر الرجاء عمل؟ عن وبحثت العمل عن عاطاًل كنت متى

INTRODUCTION DATES UNEMPLOYED
أكمل/ ي

Txt_FL_EP127

Txt_FL_EP128

Txt_FL_EP129

EP127_PeriodFromMonth
؟ ]العمل عن عاطل/@ تعمل[@  أنت) والسنة الشھر (متى منذ

PERIOD FROM MONTH
. كانون الثاني1
. شباط2
. آذار3
. نيسان4
. أيار5
. حزيران6
. تموز7
. آب8
. أيلول9

. تشرين األول10
. تشرين الثاني11
. كانون األول12

EP128_PeriodFromYear
?]العمل عن ة/عاطل/@ ين/تعمل[@  أنت) والسنة الشھر (متى منذ

}EP127_PeriodFromMonth{/ السنة
PERIOD FROM YEAR

 أو قبلئذ2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

EP129_PeriodToMonth
؟ ]العمل عن عاطل/@ تعمل[@  كنت وسنة b@شھرb @أي حتى

@bشھر@b:

:سنة

:المقابلة يجري لمن
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 22 TO 40

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIFTxt_FL_EP133

).اليوم حتى (13 الرمز اختر اليوم حتى مستمًرا الوضع كان إذا
PERIOD TO MONTH

. كانون الثاني1
. شباط2
. آذار3
. نيسان4
. أيار5
. حزيران6
. تموز7
. آب8
. أيلول9

. تشرين األول10
. تشرين الثاني11
. كانون األول12
. حتى اليوم13

Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
FL_EP130_2 ^كنت سنة وأي شھر أي حتى

EP129_PeriodToMonth: ^شھر

:سنة

:المقابلة يجري لمن
:سنة حتى

PERIOD TO YEAR
 أو قبلئذ2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

EP133_PeriodOtherEp
؟ ]عمل عن وبحثت العمل عن ة/عاطل/@ أجرة مقابل يعمل[@  فيھا كنت }FLLastInterviewMonthYear{ منذ اخرى فترات ھنالك كانت ھل

OTHER PERIODS
. نعم1
. ال5

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

BLOCK
Txt_FL_EP127

EP127_PeriodFromMonth
؟ ]العمل عن عاطل/@ تعمل[@  أنت) والسنة الشھر (متى منذ

PERIOD FROM MONTH
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Txt_FL_EP128

Txt_FL_EP129

. كانون الثاني1
. شباط2
. آذار3
. نيسان4
. أيار5
. حزيران6
. تموز7
. آب8
. أيلول9

. تشرين األول10
. تشرين الثاني11
. كانون األول12

EP128_PeriodFromYear
?]العمل عن ة/عاطل/@ ين/تعمل[@  أنت) والسنة الشھر (متى منذ

}EP127_PeriodFromMonth{/ السنة
PERIOD FROM YEAR

 أو قبلئذ2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

EP129_PeriodToMonth
؟ ]العمل عن عاطل/@ تعمل[@  كنت وسنة b@شھرb @أي حتى

@bشھر@b:

:سنة

:المقابلة يجري لمن
).اليوم حتى (13 الرمز اختر اليوم حتى مستمًرا الوضع كان إذا

PERIOD TO MONTH
. كانون الثاني1
. شباط2
. آذار3
. نيسان4
. أيار5
. حزيران6
. تموز7
. آب8
. أيلول9

. تشرين األول10
. تشرين الثاني11
. كانون األول12
. حتى اليوم13
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ENDIFTxt_FL_EP326

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIFTxt_FL_EP133

Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
FL_EP130_2 ^كنت سنة وأي شھر أي حتى

EP129_PeriodToMonth: ^شھر

:سنة

:المقابلة يجري لمن
:سنة حتى

PERIOD TO YEAR
 أو قبلئذ2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

EP133_PeriodOtherEp
؟ ]عمل عن وبحثت العمل عن ة/عاطل/@ أجرة مقابل يعمل[@  فيھا كنت }FLLastInterviewMonthYear{ منذ اخرى فترات ھنالك كانت ھل

OTHER PERIODS
. نعم1
. ال5

EP326_ReceivedSeverancePayment
العمل؟ من فصلك بسبب تعويًضا تلقيت ھل }FLLastInterviewMonthYear{ في أجريناھا التي االخيرة مقابلتنا منذ

RECEIVED SEVERANCE PAYMENT
. نعم1
. ال5

Txt_FL_EP123

EP123_ReceiveSeveranceYear
العمل؟ من فصلك بسبب تعويًضا تلقيت سنة أي في

:المقابلة يجري لمن
.األخيرة المرة إلى أشر, مرة من أكثر فصله تم إذا

RECEIVE SEVERANCE YEAR
 أو قبلئذ2005
2006
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ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

ENDIF

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Txt_FL_EP008

Txt_FL_EP009

IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork = a5)

EP008_Intro1
.الحالي الرئيسي بعملك تتعلق التالية األسئلة

:المقابلة يجري لمن
المجيب، يؤديه عمل من أكثر في متساٍو الساعات عدد كان إذا. األوقات معظم في ة/المجيب يؤديه الذي العمل ھو الرئيسي العمل. الموسمية األعمال ذلك في بما

.أجر أعلى المجيب منه يكسب الذي العمل اختر
INTRODUCTION CURRENT JOB

أكمل/ ي

EP009_EmployeeOrSelf
ة؟/مستقال أم العام، القطاع في ة/موظًفا, ة/أجيًرا كنت ھل العمل، لھذا بالنسبة

EMPLOYEE OR SELF-EMPLOYED
1 .Private sector employee
2 .Public sector employee
3 .Self-employed

Txt_FL_EP010

IF EP010_CurJobYear = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_EP616

IF EP616_NTofJob = RESPONSE

EP010_CurJobYear
الوظيفة؟ ھذه في ين/تعمل بدأت سنة أي في

START OF CURRENT JOB (YEAR)
1940..2015

CHECK NOT (((YEAR (SYSDATE) - EP010_CurJobYear) + 10) > MN808_AgeRespondent) L17 " [.على السنة أن
"[ سنوات بعد سنة الميالد10تكون على األقل 

EP616_NTofJob
المھنة؟ ھذه الدّقة من درجة بأكبر يصف الذي االسم ھو ما

NAME OR TITLE OF JOB
STRING

BLOCK

JobCode
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ENDIFTxt_FL_EP018

IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3

ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)

ENDIF

ENDBLOCK

STRING

EP018_WhichIndustry
تعمل؟ خدماتّي أو صناعّي فرع أّي في]. SHOWCARD [رقم البطاقة إلى النظر الرجاء

WHICH INDUSTRY ACTIVE
الزراعة، الصيد، التحريج، صيد السمك

التعدين، المحاجر
التصنيع

الكھرباء والغاز وإمدادات المياه
البناء

تجارة الجملة والمفّرق، تصليح السيارات، والدّراجات النارية والسلع لالستخدامات الشخصية والمنزلية
الفنادق والمطاعم

النقل، التخزين، االّتصاالت
الوساطة المالّية

العقارات، التأجير، األنشطة التجارّية
اإلدارة العامّة ونشاطات األمن، الضمان االجتماعّي، التأمين الوطنّي

التعليم
الصّحة والعمل االجتماعّي

خدمات جماھيرّية، اجتماعّية وشخصّية أخرى

Txt_FL_EP024

EP024_NrOfEmployees
وجد؟ إذا العمل، ھذا في العاملين الموّظفين عدد ھو ما

:المقابلة يجري لمن
.المجيب إشراف تحت العاملين العمال حساب يجب. المجيب باستثناء

عاٍل بصوت إقرأ
NUMBER OF EMPLOYEES

0 .None
1 .1to 5
2 .6to 15
3 .16to 24
4 .25to 199
5 .200to 499
6 .500or more

Txt_FL_EP011

EP011_TermJob
دائم؟ أم األمد قصير عمل عقد لديك ھل الوظيفة، ھذه إطار في

:المقابلة يجري لمن
سنوات 3 عن تقّل فترة ھو" األمد قصير "من القصد

TERM OF JOB
1 .Short-term
2 .Permanent
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ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIFTxt_FL_EP013

CHECK EP013_TotWorkedHours < 71 L17 " [ا "[الرجاء أن تفحص، عدد الساعات يبدو عالًيا جّدً

EP013_TotWorkedHours
الطعام؟ تناول إستراحات باستثناء األجر، مدفوعة وغير األجر مدفوعة اإلضافّية الساعات يشمل الوظيفة، ھذه ضمن عاّم بشكل األسبوع في تعمل ساعة كم

:المقابلة يجري لمن
.40 بــ يجيب األسبوع في ساعة 40 يعمل الذي الموسمّي العامل. عادّي عمل أسبوع ھنا القصد

TOTAL HOURS WORKED PER WEEK
0..168

Txt_FL_EP025

Txt_FL_EP026

Txt_FL_EP027

Txt_FL_EP028

EP025_Intro
إذا ما وأخبرني الحالي بعملك فّكر. عملھم لوصف الناس يستخدمھا قد التي الجمل بعض اآلن لك سأقرأ] . SHOWCARD [رقم البطاقة الى النظر الرجاء
.التالية الجمل من كل بشدة تعارض أو تعارض, توافق, بشدة توافق كنت

INTRODUCTION WORK SATISFACTION
أكمل/ ي

EP026_SatJob
بشدة؟ تعارض أو معارض، موافق،, بشدة توافق بأنك تقول ھل. عملي عن راٍض أنا بالمجمل

:المقابلة يجري لمن
]SHOWCARD [رقم البطاقة اعرض

SATISFIED WITH JOB
. أوافق بشدة1
. أوافق2
. أعارض3
. أعارض بشدة4

EP027_JobPhDem
بشدة؟ تعارض تعارض، توافق، بشدة، توافق بأنك تقول ھل. كبير جسماني جھد يتطلب عملي

:المقابلة يجري لمن
]SHOWCARD [رقم بطاقة اعرض

JOB PHYSICALLY DEMANDING
. أوافق بشدة1
. أوافق2
. أعارض3
. أعارض بشدة4

EP028_TimePress
بشدة؟ تعارض تعارض، توافق، بشدة، توافق بأنك تقول ھل. الكثيرة العمل متطلبات بسبب دائمة ضغوطات أواجه

:المقابلة يجري لمن
]SHOWCARD [رقم بطاقة اعرض

TIME PRESSURE DUE TO A HEAVY WORKLOAD
. أوافق بشدة1
. أوافق2
. أعارض3
. أعارض بشدة4
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Txt_FL_EP029

Txt_FL_EP030

Txt_FL_EP031

Txt_FL_EP032

Txt_FL_EP033

EP029_LitFreeWork
بشدة؟ تعارض تعارض، توافق، بشدة، توافق بأنك تقول ھل. عملي أداء لكيفية بالنسبة القرارات بإتخاذ جًدا محدودة حرية لدي

:المقابلة يجري لمن
]SHOWCARD [رقم بطاقة اعرض

LITTLE FREEDOM TO DECIDE HOW I DO MY WORK
. أوافق بشدة1
. أوافق2
. أعارض3
. أعارض بشدة4

EP030_NewSkill
بشدة؟ تعارض تعارض، توافق، بشدة، توافق بأنك تقول ھل. جديدة مھارات لتطوير فرصة لدي

:المقابلة يجري لمن
]SHOWCARD [رقم بطاقة اعرض

I HAVE AN OPPORTUNITY TO DEVELOP NEW SKILLS
. أوافق بشدة1
. أوافق2
. أعارض3
. أعارض بشدة4

EP031_SuppDiffSit
بشدة؟ تعارض تعارض، توافق، بشدة، توافق بأنك تقول ھل. الصعبة الحاالت في الكافي بالدعم أحظى

:المقابلة يجري لمن
]SHOWCARD [رقم بطاقة اعرض

SUPPORT IN DIFFICULT SITUATIONS
. أوافق بشدة1
. أوافق2
. أعارض3
. أعارض بشدة4

EP032_RecognWork
بشدة؟ تعارض تعارض، توافق، بشدة، توافق بأنك تقول ھل. عملي مقابل استحقه الذي بالتقدير أحظى

:المقابلة يجري لمن
]SHOWCARD [رقم بطاقة اعرض

RECEIVE THE RECOGNITION DESERVING FOR MY WORK
. أوافق بشدة1
. أوافق2
. أعارض3
. أعارض بشدة4

EP033_SalAdequate
بشدة؟ تعارض تعارض، توافق، بشدة، توافق بأنك تقول ھل. ة/كافي ]مدخوالتي/@ راتبي[@  فإّن وجھودي إنجازاتي الى بالنظر

:المقابلة يجري لمن
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ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

Txt_FL_EP034

Txt_FL_EP035

.به تقوم الذي للعمل مالئم األجر بأن نقصد: إشرح الوضوح، عدم حالة في] . SHOWCARD [رقم بطاقة اعرض
SALARY OR EARNINGS ARE ADEQUATE

. أوافق بشدة1
. أوافق2
. أعارض3
. أعارض بشدة4

EP034_JobPromPoor
بشدة؟ تعارض تعارض، توافق، بشدة، توافق بأّنك تقول ھل. ضئيلة العمل في ]العمل في التقدم امكانيات/@ الترقية امكانية[@ 

:المقابلة يجري لمن
]SHOWCARD [رقم بطاقة اعرض

PROSPECTS FOR JOB ADVANCEMENT ARE POOR
. أوافق بشدة1
. أوافق2
. أعارض3
. أعارض بشدة4

EP035_JobSecPoor
بشدة؟ تعارض تعارض، توافق، بشدة، توافق بأّنك تقول ھل. كافيان غير عملي في واألمن السالمة

:المقابلة يجري لمن
]SHOWCARD [رقم بطاقة اعرض

JOB SECURITY IS POOR
. أوافق بشدة1
. أوافق2
. أعارض3
. أعارض بشدة4

IF EP005_CurrentJobSit = a2
Txt_FL_EP036

Txt_FL_EP037

Txt_FL_EP007

EP036_LookForRetirement
ممكن؟ وقت بأسرع ھذا عملك من التقاعد تود ھل الحالي، بعملك تفكر عندما ]اآلن البطاقات نستخدم لن[@ 

LOOK FOR EARLY RETIREMENT
. نعم1
. ال5

EP037_AfraidHRet
العادي؟ التقاعد موعد يحين أن قبل الوظيفة ھذه في العمل في االستمرار على قدرتك الصحي وضعك يعيق بأن تخشى ھل

AFRAID HEALTH LIMITS ABILITY TO WORK BEFORE REGULAR RETIREMENT
. نعم1
. ال5

EP007_MoreThanOneJob
الرئيسي؟ لعملك باالضافة آخر عمل حالًيا لديك يوجد ھل.الرئيسي عملك عن اآلن حتى تحدثنا

:المقابلة يجري لمن
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ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR
(EP005_CurrentJobSit = a3))

ENDIF

IF EP007_MoreThanOneJob = a1

ENDIF

فقط األجر مدفوعة األعمال إلى اإلشارة الرجاء
CURRENTLY MORE THAN ONE JOB

. نعم1
. ال5

Txt_FL_EP321

Txt_FL_EP322

EP321_TotWorkedHrsSecJob
الطعام؟ تناول أوقات خصم مع األجر، مدفوعة وغير األجر مدفوعة اإلضافية الساعات ذلك في بما الوظيفة، ھذه إطار في ين/تعمل أسبوعية ساعة كم

:المقابلة يجري لمن
.40 ب يجيب السنة في شھور ثالثة لمدة األسبوع في ساعة 40 يعمل الذي الموسمي العامل. العادي العمل أسبوع بھذا نقصد

TOTAL HOURS WORKED PER WEEK SECOND JOB
0..168

EP322_NumMPerYearSecJob
؟)المدفوعة العطل يشمل (العمل ھذا ضمن عادة تعمل السنة في شھر كم

MONTHS WORKED IN SECOND JOB (NUMBER)
1..12

Txt_FL_EP048

Txt_FL_EP050

IF EP050_YrLastJobEnd = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_EP649

IF EP649_YrsInLastJob = RESPONSE

EP048_IntroPastJob
؟ ]البطالة قبل/@ التقاعد قبل[@  لك عمل آخر عن آلن سنتحدث

INTRODUCTION PAST JOB
أكمل/ ي

EP050_YrLastJobEnd
األخير؟ عملك أنھيت سنة أي في

YEAR LAST JOB END
1900..2015

CHECK ((YEAR (SYSDATE) - EP050_YrLastJobEnd) + 10) < MN808_AgeRespondent L17 " [.على السنة أن تكون على
"[ سنوات بعد سنة الميالد10األقل 

EP649_YrsInLastJob
األخير؟ عملك مكان في عملت سنة كم

:المقابلة يجري لمن
.راتب دون اإلجازات ذلك في بما. ة/ للمجيب الرئيسّي يعتبر الذي العمل إلى السؤال يتطّرق أن يجب واحد، عمل من أكثر ھنالك كان إذا: المقابلة يجري لمن
.أشھر 6 من أقّل اإلجاب كانت إذا 0 و فوق، فما أشھر 6 اإلجابة كانت إذا 1 سّجل

YEARS WORKING IN LAST JOB
0..99

CHECK EP649_YrsInLastJob < MN808_AgeRespondent L17 " [على الرثم أن يكون أقل من سن المجيب او مساٍو لھا]"
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ENDIFTxt_FL_EP051

Txt_FL_EP152

IF EP152_NTofJob = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_EP054

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3

EP051_EmployeeORSelf
كأجير؟ ام كمستقل الوظيفة ھذه في عملت ھل

EMPLOYEE OR A SELF EMPLOYED IN LAST JOB
1 .Private sector employee
2 .Public sector employee
3 .Self-employed

EP152_NTofJob
.الدقيق الوظيفّي الوصف أو اإلسم إعطاء الرجاء الوظيفة؟ اسم ما

NAME OR TITLE OF JOB
STRING

BLOCK

ENDBLOCK

JobCode

STRING

EP054_WhichIndustry
ين؟/ تعمل خدماتّي أو صناعّي فرع أّي في] . SHOWCARD [رقم البطاقة إلى النظر الرجاء

:المقابلة يجري لمن
.14 إلى 1 من اإلجابات إلى أشر: المقابلة يجري لمن

WHICH INDUSTRY ACTIVE
الزراعة، الصيد، التحريج، صيد السمك

التعدين، المحاجر
التصنيع

الكھرباء والغاز وإمدادات المياه
البناء

تجارة الجملة والمفّرق، تصليح السيارات، والدّراجات النارية والسلع لالستخدامات الشخصية والمنزلية
الفنادق والمطاعم

النقل، التخزين، االّتصاالت
الوساطة المالّية

العقارات، التأجير، األنشطة التجارّية
اإلدارة العامّة ونشاطات األمن، الضمان االجتماعّي، التأمين الوطنّي

التعليم
الصّحة والعمل االجتماعّي

خدمات جماھيرّية، اجتماعّية وشخصّية أخرى

Txt_FL_EP061

EP061_NrOfEmployees
وجد؟ إذا العمل، ھذا في الموظفين عدد كان كم

:المقابلة يجري لمن
عال بصوت اإلجابات اقرأ

NUMBER OF EMPLOYEES
0 .None
1 .1to 5
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ENDIFTxt_FL_EP203

Txt_FL_EP204

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1

ENDIFTxt_FL_EP206

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1

ENDIF

ENDIF

2 .6to 15
3 .16to 24
4 .25to 199
5 .200to 499
6 .500or more

EP203_IntroEarnings
FLLastYear ^في أي, الماضية السنة خالل ومدخوالتك توفيراتك عن أكثر نعرف أن اآلن نود

INTRO INDIVIDUAL INCOME
أكمل/ ي

EP204_AnyEarnEmpl
؟ ]STR (Year - 1)[ خالل مستقل غير عمل من اخرى توفيرات أي أو راتب دخل، أي لديك كان ھل

ANY EARNINGS FROM EMPLOYMENT LAST YEAR
. نعم1
. ال5

Txt_FL_EP205

CHECK NOT ((ROUND (EP205_EarningsEmplAT) = 0) AND EP205_EarningsEmplAT <> NONRESPONSE) L17 "
"[من المتوقع أن يكون المجموع أصغر أو أكبر من صفر]
CHECK EP205_EarningsEmplAT <> EMPTY L17 " [أدخل قيمة من فضلك]"

IF EP205_EarningsEmplAT = NONRESPONSE

ENDIF

EP205_EarningsEmplAT
أخرى؟ مبالغ أي واقتطاع الضرائب دفع بعد ، ]STR (Year - 1)[ خالل العمل من تقريًبا السنوي دخلك كان كم تقديراتك، وفق

ذلك؟ إلى وما 13 شھر راتب ، واحدة لمرة زيادات مثل إضافية، دفعة أي إلى التطرق الرجاء

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل

EARNINGS EMPLOYMENT PER YEAR AFTER TAXES
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP905

EP206_AnyIncSelfEmpl
؟ ]STR (Year - 1)[ في عائلية مصلحة من أو بك خاص مستقل عمل من دخل أي لديك كان ھل

INCOME FROM SELF-EMPLOYMENT LAST YEAR
. نعم1
. ال5

Txt_FL_EP207

EP207_EarningsSelfAT
لسنة المستقل العمل من السنوي دخلك تقريًبا كان كم, العمل في استعملتھا التي البضائع أو المعدات, الخام المواد مقابل الدفع وبعد, واالقتطاعات الضرائب بعد

]STR (Year - 1)[ ؟
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ENDIFTxt_FL_EP303

Txt_FL_EP671

CHECK EP207_EarningsSelfAT <> EMPTY L17 " [أدخل قيمة من فضلك]"

IF EP207_EarningsSelfAT = NONRESPONSE

ENDIF

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل

EARNINGS PER YEAR AFTER TAXES FROM SELF-EMPLOYMENT
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP907

EP303_Intro
فھم يھمنا المعلومات، بعض عن قبلئذ سألناك لو حتى. الحكومية واإلعانات المخصصات مختلف من بالمدخوالت المتعلقة األسئلة بعض اآلن عليك سنطرح

.بالتفصيل الموضوع

.المبالغ ھذه على خاللھا حصلت التي الزمنية المدة عن وأخيًرا المخصصات، ھذه دفع مواعيد عن سأسألك ذلك بعد المبالغ، عن أسألك أن أود البداية في
INTRODUCTION INCOME FROM PUBLIC PENSIONS

أكمل/ ي

EP671_IncomeSources
] .SHOWCARD [البطاقة إلى النظر الرجاء

؟ ]STR (Year - 1)[ سنة في التالية المصادر أحد من دخل لديك كان ھلى

:المقابلة يجري لمن
المرضية فترة امتدت إذا: الوطني التأمين مؤسسة من العجز مخّصصات. مريًضا الموظف يكون عندما الراتب من بدال يدفع الذي المبلغ- المرضية المخّصصات

),العمل على القدرة فقدان أو عجز مخصصات: المثال سبيل على (عجز مخّصصات على الحصول للموظف يحق العمل، إلى العودة موعد تقدير يمكن وال
في مؤّھلين) فقط واحدة وظيفة في جزئيا العمل في استمروا والذين وظيفتين في العاملين الموظفين يشمل ( استقالوا او أقيلوا الذين الموظفين: بطالة مخّصصات

صندوق أو الصحة وزارة الوطني، التأمين من تمريضية إعانة. آخر عمل مكان إيجاد حتى أمورھم لتدبر وذلك بطالة، مخصصات على للحصول الحاالت بعض
المھام أداء في للمساعدة ويحتاجون مستقلة، أقسام في محمية مساكن في أو منازلھم في- مجتمعاتھم في يسكنون التقاعد، سن بلغوا الذين لألشخاص تعطى: المرضى
أو أنفسھم إيذاء خطر لتجنب للمرافقة المحتاجين للمسنين أيًضا تعطى اإلعانة). ذلك إلى وما المنزل داخل التنقل الطعام، تناول االستحمام، المالبس، إرتداء ( اليومية

إّنما مالي كمبلغ تعطى ال اإلعانة). الزھايمر مرض مثل العقلية، قدراتھم في تراجع من يعانون الذين األشخاص المثال، سبيل على ( بھم المحيطين األشخاص
يكن لم إذا الكريمة الحياة لضمان المطلوب بالدخل إسرائيل سكان لتزويد تھدف الدخل ضمان مخّصصات: الدخل ضمان. الخاصة الحاالت بعض باستثناء كخدمة،

في وعائلة إنسان لكل تدفع المخصصات ھذه الدخل، ضمان مخصصات قانون وفق. الدخل ضمان لمخصصات االستحقاق شروط وفق ذلك أنفسھم، إعالة بمقدورھم
ذوي مرضى، ( ما عمل من مؤقت أو ثابت لدخل يفتقرون الذين العائلة أو للشخص تدفع الكاملة المخصصات. للمعيشة كاف دخل تأمين على ة/قادر غير إسرائيل
من ( دخل على الحاصلين العائلة أو للشخص يدفع" التكميلي الدخل: " جزئية إعانة. أخرى مخصصات على الحصول لھم يحق وال) العمل عن عاطلين أو إعاقة
دخل أو الورثة لمخصصات تكميلي دخل المثال سبيل على ( القانون وفق المحدد الدخل من أقل) التوفيرات أو العجز مخصصات مثل آخر مصدر أي أو العمل
أنظمة مع بالتعاون وذلك المخصصات، لطالبي االستحقاق شروط وفحص القانون تطبيق عن المسؤولة ھي الوطني التأمين مؤسسة). الشيخوخة لمخصصات تكميلي
الخدمات مكتب ،)المؤھلين بعض لدى للمخصصات االستحقاق شرط وھو التشغيل إختبار إجراء عن المسؤولة ( التشغيل مصلحة: مثل اإلجتماعية الشؤون

.والتعليم الصحة وخدمات التأھيل إعادة مراكز المھني، والتأھيل االستكماالت قسم اإلجتماعية،

.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر
INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR

. مخصصات شيخوخة من مؤسسة التأمين الوطني1
. دخل تكميلي لمخصصات الورثة أو مخصصات الشيخوخة من مؤسسة التأمين الوطني2
. مخصصات تقاعد مبكر3
. مخصصات إصابة أو مخصصات عجز/مصابي عمل من مؤسسة التأمين الوطني4
. مخصصات عجز من مؤسسة التأمين الوطني5

. مخصصات بطالة8
. مخصصات الورثة من الزوج/ة9

. مخصصات من وزارة الدفاع أو أي وزارة أخرى11
. إعانة تمريضية من مؤسسة التأمين الوطني، وزارة الصحة او صندوق المرضى12
. ضمان دخل13
. ال شيء مما ذكر اعاله96
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CHECK NOT ((EP671_IncomeSources.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP671_IncomeSources)) L17 " [ال يمكنك أن تختار
"["ال شيء مما ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

LOOP cnt:= 1 TO 13

IF cnt IN EP671_IncomeSources

BLOCK
Txt_FL_EP078

CHECK NOT ((EP078_AvPaymPens = 0) AND (EP078_AvPaymPens = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون
"[المجموع أصغر أو أكبر من صفر

IF EP078_AvPaymPens = NONRESPONSE

ENDIF

IF EP074_PeriodBenefit = a97

ENDIFTxt_FL_EP208

EP078_AvPaymPens
مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من الورثة أو الشيخوخة لمخصصات التكميلي الدخل[@  من تقريًبا الشھري دخلك بلغ كم الضرائب، خصم بعد

مصابي/العجز مخصصات أو اإلصابة مخصصات/@ المبكر التقاعد مخصصات/@ الوطني التأمين من العجز مخصصات/@ الوطني التأمين من الشيخوخة
مؤسسة من التمريضية المخصصات/@ الدخل ضمان أو البطالة مخصصات/@ ة/الزوج من الورثة مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من العمل
؟ ]STR (Year - 1)[ في ]اإلجتماعي الرفاه وزارة مخصصات/@ الدفاع وزارة مخصصات/@ الوطني التأمين

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ أكتب

كل (مرحلية شھرية، تكون قد التي الزمنية، المدة إلى سيتطرق التالي السؤال. ذلك إلى وما 13 شھر راتب مثل اإلضافات تشكل ال اعتيادية دفعة ھي الدفعة
.السؤال في المذكورة السنة في الفترة لھذه االعتيادية الدفعة إلى اإلشارة ة/المجيب على يجب. أسبوعية أو) أشھر ثالثة

TYPICAL PAYMENT OF PENSIONS
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP978

EP074_PeriodBenefit
الدفعة؟ ھذه غطتھا التي الفترة ھي ما

:المقابلة يجري لمن
.الحًقا سيطرح السؤال ھذا. الواحدة المرة دفعات تدرج ال

PERIOD OF INCOME SOURCE
1 .One week
2 .Two weeks
3 .Calendar month/4 weeks
4 .Three months/13 weeks
5 .Six months/26 weeks
6 .Full year/12 months/52 weeks

97 .Other (specify)

EP075_OthPeriodBenefits

:المقابلة يجري لمن
أخرى فترة: سّجل

OTHER PERIOD OF RECEIVING BENEFITS
STRING

EP208_MonthsRecIncSource
فيھا تلقيت التي األشھر مجموع ما
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IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF
IF NOT (MN101_Longitudinal = 1) OR (EP612_WhenSource_long = a5)

ENDIFTxt_FL_EP081

العجز مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من الشيخوخة مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من الورثة أو الشيخوخة لمخصصات تكميلي دخل[@ 
مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من العمل مصابي/العجز او اإلصابة مخصصات/@ المبكر التقاعد مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من

وزارة مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من التمريضية المخصصات/@ البطالة مخصصات/@ ة/الزوج وفاة عقب الوطني التأمين مؤسسة من الورثة
؟ ]STR (Year - 1)[ عام خالل ]الدخل ضمان/@ الدفاع

:المقابلة يجري لمن
ابتداًءا المخصصات المجيب تلقى إذا. 12 ھي اإلجابة السنة، خالل دفعت التي المخصصات بشأن: المثال سبيل على. الزمنية الفترة ولكن ، الدفعات عدد ليس
.2 ھي اإلجابة الثاني، تشرين شھر من

HOW MANY MONTHS RECEIVED INCOME SOURCE
1..12

Txt_FL_EP612

EP612_WhenSource_long
/@الوطني التأمين من ثانوية شيخوخة مخصصات الشيخوخة لمخصصات تكميلي دخل/@ الوطني التأمين من شيخوخة مخصصات[@  تلقيت ھل

التأمين من للعجز رئيسية تأمينية مخصصت/@ الوطني التأمين من رئيسية مرضية مخصصات/@ الوطني التأمين من المبكر التقاعد مخصصات
مخصصات/@ بطالة مخصصات/@ الوطني التأمين من ثانوية مرضية مخصصات/@ الوطني التأمين من ثانوية تأمينية عجز مخصصت/@ الوطني
وزارة من مخصصات/@ ة/الزوج وفاة عقب الوطني التأمين من الثانوية الورثة مخصصات/@ ة/الزوج وفاة عقب الوطني التأمين من الرئيسية الورثة
؟ }FLLastInterviewMonthYear{ في األخيرة مقابلتنا قبل مرة ألول ]اجتماعية مساعدة/@ الوطني التأمين من األمد طويل الرعاية تأمين/@ الدفاع

BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW
1 .Yes, before last interview
5 .No, after last interview

Txt_FL_EP213

IF EP213_YearRecIncSource = RESPONSE

ENDIF

EP213_YearRecIncSource
التأمين مؤسسة من شيخوخة مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من الورثة أو الشيخوخة لمخصصات تكميلي دخل[@  مرة ألول تلقيت سنة أي في

مؤسسة من العمل مصابي/العجز أو اإلصابة مخصصات/@ المبكر التقاعد مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من عجز مخّصصات/@ الوطني
المخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من البطالة مخصصات/@ ة/الزوج وفاة عقب الوطني التأمين مؤسسة من الورثة مخصصات/@ الوطني التأمين

؟ ]اإلجتماعي الرفاه وزارة مخّصصات/@ التشغيلي التقاعد مخصصات/@ الدفاع وزارة مخّصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من التمريضية

:المقابلة يجري لمن
وليس المخّصصات ھذه من األولى الدفعة إلى أشر) مختلفة بطالة فترات خالل بطالة مخّصصات ( متقّطع بشكل المخّصصات من أي ة/المجيب ت/تلقى إذا

.ا/حياته خالل ة/المجيب عليھا ت/حصل التي األولى الدفعة
YEAR RECEIVED INCOME SOURCE

1930..2015

CHECK (CURRENTDATE.YEAR - EP213_YearRecIncSource) < MN808_AgeRespondent L17 " [يجب أن تكون
"[السنة أكبر من سنة الميالد أو مساوية لھا

EP081_LumpSumPenState
مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من الورثة أو الشيخوخة لمخصصات تكميلي دخل[@  من واحدة لمرة دفعة أو اضافية أو أخرى دفعة أي تلقيت ھل

أو اإلصابة مخصصات/@ المبكر التقاعد مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من العجز مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من الشيخوخة
وضمان البطالة مخصصات/@ ة/الزوج وفاة عقب الوطني التأمين مؤسسة من الورثة مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من العمل مصابي/العجز
الرفاه وزارة مخصصات/@ التشغيلية المخصصات/@ الدفاع وزارة مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من التمريضية المخصصات/@ الدخل

؟ ]STR (Year - 1)[ سنة في ]اإلجتماعي

:المقابلة يجري لمن
التي األولى الدفعة إلى أشر) مختلفة بطالة فترات في بطالة مخصصات المثال سبيل على ( ا/حياته خالل متقطع بشكل مخصصات ة/المجيب ت/تلقى إذا

,ا/حياته في تلقتھا/تلقاھا التي األولى الدفعة وليس المخصصات ھذه من ة/المجيب تلقتھا/تلقاھا
LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE
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ENDLOOPTxt_FL_EP624

IF EP624_OccPensInc = a1

ENDIF

ENDBLOCK

IF EP081_LumpSumPenState = a1

ENDIF

. نعم1
. ال5

Txt_FL_EP082

IF EP082_TotAmountLS = NONRESPONSE

ENDIF

EP082_TotAmountLS
لمخصصات التكميلي الدخل[@  من ]STR (Year - 1)[ العام في تلقيتھا التي الواحدة المرة دفعات أو اإلضافية الدفعات مجمل ھو ما,الضرائب خصم بعد

التأمين مؤسسة من العجز مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من الشيخوخة مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من الورثة أو الشيخوخة
مؤسسة من الورثة مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من العمل مصابي/العجز أو اإلصابة مخصصات/@ المبكر التقاعد مخصصات/@ الوطني
وزارة مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من التمريضية المخصصات/@ الدخل وضمان البطالة مخصصات/@ ة/الزوج وفاة عقب الوطني التأمين
؟ ]اإلجتماعي الرافه وزارة مخصصات/@ التشغيلية التقاعد مخصصات/@ الدفاع

:المقابلة يجري لمن
اإلضافية الدفعات جميع يشمل ]FLDefault[9][ ب المبلغ

TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP982

EP624_OccPensInc
- STR (Year[ سنة في تشغيلية مخصصات من دخل لديك كان ھل. المشّغل قبل من معطاة أخرى تشغيلية مخصصات توجد الشيخوخة، مخصصات إلى إضافة

؟ ](1

:المقابلة يجري لمن
.ة/الزوج عمل من ورثة مخصصات أو اإلصابات أو العجز لحاالت تأمينات مبكر، تقاعد مخصصات السابق، أو األخير العمل من تشغيلية مخّصصات

HAD OCCUPATIONAL PENSION INCOME SOURCES
. نعم1
. ال5

BLOCK
Txt_FL_EP678

IF MN101_Longitudinal = 1

EP678_AvPaymPens
؟ ]STR (Year - 1)[ سنة خالل عليھا حصلت التي التشغيلية التقاعدية المخصصات جميع مبلغ ھو ما الضرائب، خصم وبعد تقديراتك، وفق

:المقابلة يجري لمن
؟ ]FLDefault[9][ ب المبلغ سجل

APPROXIMATE ANUAL PAYMENT OF PENSIONS
-100000000000000000..1000000000000000000

Txt_FL_EP621

EP621_WhenSource_long
؟ }FLLastInterviewMonthYear{ في األخيرة مقابلتنا قبل مرة ألول التشغيلية التقاعدية مخصصاتك مبلغ تلقيت ھل
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ENDBLOCK

ENDIF
IF NOT (MN101_Longitudinal = 1) OR (EP621_WhenSource_long = a5)

ENDIFTxt_FL_EP681

IF EP681_LumpSumPenState = a1

ENDIF

:المقابلة يجري لمن
ة/المجيب منه ت/قبض الذي األول التقاعد برنامج ھو األولى التشغيلية التقاعدية المخصصات

BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW
1 .Yes, before last interview
5 .No, after last interview

Txt_FL_EP613

IF EP613_YearRecIncSource = RESPONSE

ENDIF

EP613_YearRecIncSource
التشغيلية؟ التقاعد المخصصات دفعات ين/تتقاضى بدأت سنة أي في

:المقابلة يجري لمن
ة/المجيب منه ت/قبض الذي األول التقاعد برنامج ھو األولى التشغيلية التقاعدية المخصصات

YEAR RECEIVED INCOME SOURCE
1930..2015

CHECK (CURRENTDATE.YEAR - EP613_YearRecIncSource) < MN808_AgeRespondent L17 " [يجب أن تكون السنة
"[أكبر من سنة الميالد أو مساوية لھا

EP681_LumpSumPenState
؟ ]STR (Year - 1)[ سنة في التشغيلية التقاعدية البرامج أحد من واحدة لمرة دفعات أو إضافية دفعات تلقيت ھل

:المقابلة يجري لمن
العالوات، يشمل ( التشغيلية التقاعدية البرامج أحد من تقاضتھا/تقاضاھا واحدة لمرة دفعة/إضافية دفعة أي بالحسبان ت/أخذ ة/المجيب أّن من التحقق الرجاء
.السؤال ھذا على لإلجابة) األعياد دفعات ،13 شھر راتب

LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE
. نعم1
. ال5

Txt_FL_EP682

CHECK NOT (EP682_TotAmountLS <= 0) L17 " [من المتوقع أن يكون المجموع أكثر من صفر]"

IF EP682_TotAmountLS = NONRESPONSE

ENDIF

EP682_TotAmountLS
سنة في التشغيلية التقاعدية البرامج من تلقيته الذي الواحدة المرة دفعة/اإلضافية الدفعة مبلغ مجمل تقديرك وفق ھو ما واالقتطاعات، الضرائب خصم بعد

]STR (Year - 1)[ ؟

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سجل

TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP982
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ENDIFTxt_FL_EP089

CHECK NOT ((EP089_AnyRegPay.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP089_AnyRegPay)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما
"[ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

LOOP cnt:= 1 TO 5

EP089_AnyRegPay
؟ ]STR (Year - 1)[ سنة خالل التالية التحويالت أو الدورية الدفعات من أي تلقيت ھل] . SHOWCARD [رقم بطاقة الى أنظر الرجاء

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED
. دفعات تأمين حياة من شركة تأمين خاصة1
. مخصصات عادية خاصة أو مخصصات تقاعد خاصة وشخصية2
. نفقة3
. دفعات دورية من جمعيات خيرية أو جمعيات الرفاه اإلجتماعي4
. دفعات تأمين تمريضي طويل األمد من شركة تأمين خاصة5

. ال شيء مما ذكر أعاله96

IF cnt IN EP089_AnyRegPay

BLOCK
Txt_FL_EP094

CHECK NOT ((EP094_TotalAmountBenLP <= 0) AND (EP094_TotalAmountBenLP = RESPONSE)) L17 " [من
"[المتوقع أن يكون المجموع أكثر من صفر

IF EP094_TotalAmountBenLP = NONRESPONSE

ENDIF

IF EP090_PeriodPaym = a97

EP094_TotalAmountBenLP
من دورية دفعات/@ بك الخاص الحياة تأمين دفعات/@ خاصة منحة/خاصة مخصصات[@  من تلقيته الذي المبلغ حجم كان كم, واالقتطاعات الضرائب بعد

؟ ]STR (Year - 1)[ في ]التمريضي التأمين من دفعات/@ النفقة دفعات/@ خيرية جمعيات

:المقابلة يجري لمن
.الدفعات بھذه خاص سؤال طرح الحًقا سيتم. الواحدة المرة دفعات تدرج ال . ]FLDefault[9][ ب المبلغ سجل

TOTAL AMOUNT IN THE LAST PAYMENT
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP994

EP090_PeriodPaym
الدفعات؟ ھذه غّطت فترة اي

PERIOD RECEIVED REGULAR PAYMENTS
1 .One week
2 .Two weeks
3 .Calendar month/4 weeks
4 .Three months/13 weeks
5 .Six months/26 weeks
6 .Full year/12 months/52 weeks

97 .Other (specify)

EP091_OthPeriodPaym

:المقابلة يجري لمن
آخر: سجل
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ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIFTxt_FL_EP096

Txt_FL_EP092

IF EP092_AddPayments = a1

ENDIF

OTHER PERIOD OF RECEIVING REGULAR PAYMENTS
STRING

EP096_MonthsRegPaym
التأمين من دفعات/@ الحياة تأمين من عادية دفعات/@ خاصة تقاعد مخصصات أو دورية دفعات[@  من دفعات خاللھا تلقيت التي بالمجمل األشھر عدد كم

؟ ]STR (Year - 1)[ سنة في ]النفقة دفعات/@ التمريضي
MONTHS RECEIVED REGULAR PAYMENTS

1..12

EP092_AddPayments
/@خيرية جمعيات من الثابتة الدفعات/@ النفقة دفعات/@ الحياة تأمين من العادية الدفعات/@ خاصة تقاعد مخصصات أو الدورية الدفعات[@ - ل بالنسبة
؟ ]STR (Year - 1)[ سنة خالل, واحدة لمرة مبلغ أم إضافًيا مبلًغا تلقيت ھل ، ]التمريضي التأمين دفعات

ADDITIONAL PAYMENTS FOR THIS BENEFIT IN LAST YEAR
. نعم1
. ال5

Txt_FL_EP209

CHECK NOT ((EP209_AddPaymAT <= 0) AND (EP209_AddPaymAT = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون
"[المجموع أكثر من صفر

IF EP209_AddPaymAT = NONRESPONSE

ENDIF

EP209_AddPaymAT
عليه؟ حصلت الذي اإلضافية الدفعات مبلغ ھو ما واالقتطاعات، الضرائب بعد

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سجل

ADDITIONAL PAYMENTS AFTER TAXES
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP909

Txt_FL_EP097

IF EP097_PensClaim = a1

EP097_PensClaim
المخصصات إحدى على للحصول مؤھل أنت ھل ؟] SHOWCARD [رقم بطاقة الى النظر الرجاء. مستقبال تتلقاھا قد التي المخصصات عن اآلن سنتحدث
حاليا؟ تتلقاھا ال والتي البطاقة ھذه على المسجلة

PENSION CLAIMS
. نعم1
. ال5

Txt_FL_EP098

EP098_TypeOfPension
عليھا؟ ستحصل التي المخصصات ھي ما
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LOOP cnt:= 1 TO 5

:المقابلة يجري لمن
المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

.بعد المجيب يتلقاھا لم التي المخصصات عن ھنا الحديث
TYPE OF PENSION YOU WILL BE ENTITLED TO

1 .Public old age pension
2 .Public early retirement or pre-retirement pension
3 .Public disability insurance; sickness/invalidity/incapacity pension
4 .Private (occupational) old age pension
5 .Private (occupational) early retirement pension

IF cnt IN EP098_TypeOfPension

BLOCK
Txt_FL_EP102

Txt_FL_EP103

CHECK EP103_YrsContrToPlan <= MN808_AgeRespondent L17 " [على الرثم أن يكون أقل من سن المجيب او مساٍو لھا]"
Txt_FL_EP106

CHECK NOT ((EP106_ExpRetAge < MN808_AgeRespondent) AND (EP106_ExpRetAge = RESPONSE)) L17
"[يجب أن يكون العمر المتوّق أقّل من العمر الحالي او مساٍو له] "

IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

EP102_CompVolun

COMPULSORY OF VOLUNTARY PLAN OR FUND
1 .Compulsory
2 .Voluntary

EP103_YrsContrToPlan
مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من الشيخوخة مخصصات/@ الحكومية المبكر التقاعد مخصصات[@  ل ما مبلغ اقتطاع على تواظب سنة كم منذ

صندوق التقاعد، صندوق التقاعد، مخصصات يشمل ( المشغل من التشغيلية التقاعد مخصصات/@ الوطني التأمين مؤسسة من العمل مصابي/العام العجز
؟ ]المشغل من التشغيلية المبكر التقاعد مخصصات)/@ التوفير مركب- التأمين شركة اإلدخار،

:المقابلة يجري لمن
أيًضا المشغل مساھمات حساب يجب

YEARS CONTRIBUTING TO PLAN
0..75

EP106_ExpRetAge
مرة؟ ألول المخصصات ھذه على الحصول تتوقع سن أي في

EXPECTED AGE TO COLLECT THIS PENSION
30..75

Txt_FL_EP609

EP609_PWExpPensStatAge
التقاعد مخّصصات[@  من األولى الدفعة تقديراتك، حسب ستكون، كم. التقاعد مخّصصات لتلّقي مستحّقًا فيه ستصبح الذي الموعد في التفكير الرجاء
مؤّسسة من العمل مصابي/ الشاملة اإلعاقة مخّصصات/@ الوطنّي التأمين مؤّسسة من الشيخوخة مخّصصات/@ الوطنّي التأمين مؤّسسة من المبّكر
مركب - (التأمين شركة االّدخار، صندوق التقاعد، صندوق التقاعد، مخّصصات يشمل (المشغل من التشغيلّية التقاعد مخّصصات/@ الوطنّي التأمين
الضرائب؟ خصم بعد ]المشّغل من المبّكر التقاعد مخّصصات))/@ التوفير

:المقابلة يجري لمن
.]FLDefault[9][ بــ المبلغ سجل

EXPECTED AMOUNT OF PENSION BENEFIT
-100000000000000000..1000000000000000000
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ENDIF
IF (IT IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDBLOCK

ENDIF

System preset value EP902_TimeStampEnd
IF EP902_TimeStampEnd = EMPTY AND EP210_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

EP210_IntCheck

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

WHO ANSWERED SECTION EP
المجيب/ ة فقط

المجيب/ ة ووكيله/ ھا
الوكيل/ ة فقط

BLOCK
Txt_FL_IT005

System preset value IT901_TimeStampStart
IF IT901_TimeStampStart = EMPTY AND IT005_Continue <> EMPTY
ENDIF
IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2

ELSE

IT005_Continue
.الحاسوب استخدام عن اآلن سنتحدث

INTRO IT MODULE
أكمل/ ي

Txt_FL_IT001

IT001_PC_work
الحاسوب؟ استخدام الحالي عملك منك يتطلب ھل

:المقابلة يجري لمن
ا، حاسوًبا يكون قد الحاسوب .ذلك شابه وما باد، آي شخصّيً

CURRENT JOB REQUIRES COMPUTER
. نعم1
. ال5

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1
Txt_FL_IT002

IT002_PC_work
الحاسوب؟ استعمال التقاعد قبل األخير عملك منك تطلّب ھل

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

253 von 350 20.12.2016 11:23



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

ENDBLOCK

ENDIFTxt_FL_IT003

Txt_FL_IT004

System preset value IT902_TimeStampEnd
IF IT902_TimeStampEnd = EMPTY AND IT004_UseWWW <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

:المقابلة يجري لمن
.ذلك شابه وما باد آي شخصي، حاسوب يكون أن ممكن الحاسوب

LAST JOB REQUIRED COMPUTER
. نعم1
. ال5

IT003_PC_skills
....مھاراتك أّن تقول ھل الحاسوب؟ في مھاراتك مستوى تقّيم كيف

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

PC skills
1 .Excellent
2 .Very good
3 .Good
4 .Fair
5 .Poor
6 .I never used a computer (SPONTANEOUS ONLY)

IT004_UseWWW
آخر؟ ھدف ألي أو ، التسوق معلومات، عن البحث إلكتروني، بريد إلرسال األقل على واحدة لمرة االنترنت استخدمت ھل األخير األسبوع خالل

USE WORLD WIDE WEB
. نعم1
. ال5

BLOCK
Txt_FL_GS001

GS001_Willingness
.قبضتك إرخاء ثم ومن فقط ثواٍن لبضعة إستطاعتك بقدر المقبض ھذا على ي/تضغط أن منك سأطلب. المقبض تمرين خالل من يديك قوة أقدر أن اآلن أود

اليسرى واليد اليمنى لليد متتاليين قياسين سأجري

قبضتك؟ قوة بقياس لي ين/تسمح ھل

:المقابلة يجري لمن
.اليد قبضة قوة قياس تمرين بتمثيل قم

ھذا أداء يستطيعون الدماغية والسكتة الباركنسون الروماتيزم، المفاصل، إلتھاب الخرف، من يعانون الذين األشخاص بأّن أخبره ة/مترّدًدا ة/المجيب ة/كان إذا
.الفحص

.الفحص خالل وكيل وجود يجوز ال. الوكيل بغياب يتم الفحص ھذا
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System preset value GS901_TimeStampStart
IF GS901_TimeStampStart = EMPTY AND GS001_Willingness <> EMPTY
ENDIF
IF (GS001_Willingness = RESPONSE) AND NOT (GS001_Willingness = a5)

5 اضغط ا،/بنفسه الفحص ة/المجيب تجر/يجر لم إذا
WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED

1 .R agrees to take measurement
2 .R refuses to take measurement
3 .R is unable to take measurement
5 .Proxy-interview

IF GS001_Willingness <> a1

ENDIF
IF GS001_Willingness = a1

ENDIF
IF GS001_Willingness <> a1

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl

ENDIF

GS010_WhyNotCompl

:المقابلة يجري لمن
اليد؟ قبضة قوة تمرين المجيب ينه لم لماذا

.المالئمة االجابات جميع إلى أشر
WHY NOT COMPLETED GS TEST

1 .R felt it would not be safe
2 .IWER felt it would not be safe
3 .R refused, no reason given
4 .R tried but was unable to complete test
5 .R did not understand the instructions
6 .R had surgery, injury, swelling, etc. on both hands in past 6 months

97 .Other (Specify)

GS011_OthReason

:المقابلة يجري لمن
اآلخر السبب سجل

OTHER REASON
STRING

GS002_RespStatus

:المقابلة يجري لمن
.ة/المجيب حالة سجل

RECORD RESPONDENT STATUS
1 .Respondent has the use of both hands
2 .Respondent is unable to use right hand
3 .Respondent is unable to use left hand
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ENDIF
IF GS001_Willingness = a1

GS003_StopTest
الفحص ي/أوقف

:المقابلة يجري لمن
.المقبض قوة قياس يتم لن

END OF TEST BECAUSE RESPONDENT IS UNABLE OR NOT WILLING TO DO TEST
أكمل/ ي

IF GS002_RespStatus = a1

ENDIF

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)

ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)

Txt_FL_GS004

GS004_DominantHand
للكتابة؟ ين/تستخدم يد أي

:المقابلة يجري لمن
.يديه بكلتي المھام مختلف أداء ويستطيع يديه كلتي استخدام على والدته منذ القادر الشخص ھو األضبط

DOMINANT HAND
1 .Right hand
2 .Left hand
3 .Ambidexterity

GS005_IntroTest

:المقابلة يجري لمن
ِة ِمْقياُس الئم. المناسبة الوضعية في ة/المجيب ضع َقلُِّص قُوَّ مرة ة/للمجيب اشرح. الصفر إلى السھم وإعادة المقبض تحريك خالل من اليد حجم الى الَعَضلِّي التَّ
من االنتھاء بعد الحاسوب الى النتائج أدخل ثم ومن النتائج لتسجيل النقاط بطاقات بإستعمال قم. واحدة بيد تتمرن/يتمرن ة/المجيب دع, ستفعله الذي ما أخرى
.الفحص

INTRODUCTION TO TEST
أكمل/ ي

GS006_FirstLHand
.األول القياس اليسرى، اليد

:المقابلة يجري لمن
صحيح عدد أقرب الى التقريب مع النتيجة بتسجيل قم

FIRST MEASUREMENT, LEFT HAND
0..100

GS008_FirstRHand
.األول القياس, اليمنى اليد

:المقابلة يجري لمن
صحيح عدد أقرب الى التقريب مع النتيجة بتسجيل قم

FIRST MEASUREMENT, RIGHT HAND
0..100
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ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)

ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)

ENDIFCHECK NOT ((GS007_SecondLHand <= (GS006_FirstLHand - 20)) OR (GS007_SecondLHand >=
(GS006_FirstLHand + 20))) L17 " [ا. ھل سّجلت االرقام الصحيحة؟ "[الفرق بين القياس األول لليد اليسرى والقياس الثاني كبير جّدً
CHECK NOT ((GS009_SecondRHand <= (GS008_FirstRHand - 20)) OR (GS009_SecondRHand >=
(GS008_FirstRHand + 20))) L17 " [ا. ھل سّجلت االرقام الصحيحة؟ "[االختالف بين المقياس األول والثاني لليد اليمنى كبير جّدً

GS007_SecondLHand
.الثاني القياس, اليسرى اليد

:المقابلة يجري لمن
صحيح عدد أقرب الى التقريب مع النتيجة بتسجيل قم

SECOND MEASUREMENT, LEFT HAND
0..100

GS009_SecondRHand
.الثاني القياس, اليمنى اليد

:المقابلة يجري لمن
صحيح عدد أقرب الى التقريب مع النتيجة بتسجيل قم

SECOND MEASUREMENT, RIGHT HAND
0..100

GS012_Effort

:المقابلة يجري لمن
التمرين؟ ھذا في ه/المجيب بذلته/بذله التي الجھد مقدار ھيو ما

HOW MUCH EFFORT R GAVE
1 .R gave full effort
2 .R was prevented from giving full effort by illness, pain, or other symptoms or discomforts
3 .R did not appear to give full effort, but no obvious reason for this

GS013_Position

:المقابلة يجري لمن
؟ التمرين اثناء ه/المجيب وضعية كانت ماذا

THE POSITION OF R FOR THIS TEST
1 .Standing
2 .Sitting
3 .Lying down

GS014_RestArm

:المقابلة يجري لمن
التمرين؟ تنفيذ أثناء ا/ومساعدته ا/لدعمه ا/ذراعيه على ة/المجيب ت/استند ھل

R RESTED HIS/HER ARMS ON A SUPPORT
. نعم1
. ال5
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ENDIF
IF (BS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF
System preset value GS902_TimeStampEnd
IF GS902_TimeStampEnd = EMPTY AND ((GS003_StopTest <> EMPTY OR GS007_SecondLHand <> EMPTY)
OR GS009_SecondRHand <> EMPTY)
ENDIF

IF ((((MN028_bio = 1) OR (MN028_bio = 2)) OR (MN028_bio = 3)) OR (MN028_bio = 4)) OR (MN028_bio = 5)

BLOCK
Txt_FL_BS023

System preset value BS901_TimeStampStart
IF BS901_TimeStampStart = EMPTY AND BS023_bsnonproxy <> EMPTY
ENDIF
IF (BS023_bsnonproxy = RESPONSE) AND NOT (BS023_bsnonproxy = a5)

BS023_bsnonproxy

:المقابلة يجري لمن
.وكيل وجود يجوز ال ، الوكيل غياب بقسم إبدا

5 إضغط ، ]بنفسھا/@ بنفسه[@  المشاركة إقرار على ة/قادًرا أو ة/حاضًرا ة/المجيب تكن/يكن لم إذا
NON PROXY MODULE

1 .Continue
5 .Proxy-interview

IF MN028_bio = 5
Txt_FL_BS026

IF BS026_nursevisit = a1

ELSE

BS026_nursevisit
ستفحصھا الدم من عّينات أخذ و الدم ضغط قياس: مثل الطّبّية، اإلجراءات من العديد بترتيب قمنا فقد بحثنا، ولمشروع المقابلة لھذه ھاّم أمر صحتك أّن بما

ا ممتنين سنكون. منفصلة زيارة في مؤّھلة ممّرضة ھذا في للمشاركة استعداد على أنت ھل. المشروع من اإلضافّي الجزء ھذا في المشاركة على وافقت اذا جّدً
القادمة؟ القليلة األسابيع في مؤّھلة ممّرضة تزورك أن على وتوافق الجزء

NURSE INTRO
. نعم1
. ال5

Txt_FL_BS027

BS027_nurseagreement

:المقابلة يجري لمن
CTRL+R أنقر. إسرائيل على ينطبق ال السؤال ھذا

THANKS
أكمل/ ي
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ELSE

ENDIF

BS003_EndDBS
.التالي الموضوع إلى ننتقل سوف. لك شكًرا

END DBS
أكمل/ ي

IF (MN028_bio = 1) OR (MN028_bio = 3)

ELSE

ENDIFTxt_FL_BS006

Txt_FL_BS001

BS001_introduction
مرضى ماليين يجريه الذي بالفحص شبيه ھذا. أصبعك وخز طريق عن دمك من صغيرة عينة أخذ نود فوق، وما عام 50 ال لفئة الصحية الحالة لتقدير

.اختياري بالطبع ھو العينة أخذ. وافقت إذا مشاركتك سنقّدر. يوم كل العالم أنحاء جميع في السكري

.ھذه المعلومات ورقة تقرأ أن منك سأطلب نبدأ، أن قبل

:المقابلة يجري لمن
.ة/للمجيب وأعطھما " مجففة دم عينة أخذ"على الموافقة ونماذج" المعلومات نشرة "خذ. 1

.لذلك الكافي الوقت ا/أعطه. المعلومات ورقة تقرأ/يقرأ ة/المجيب دع. 2
INTRODUCTION

أكمل/ ي

IF (MN028_bio = 2) OR (MN028_bio = 4)

ENDIF

Txt_FL_BS025

BS025_alternativeintro
.إليك أرسلت التي الرسالة في ورد كما ، الدم عينة ألخذ اآلن سننتقل

المنزل في السكري مرضى ماليين يجريه الذي بالفحص شبيه ھذا. أصبعك وخز طريق عن دمك من صغيرة عينة أخذ نود للسكان، الصحية الحالة لتقدير
.اختياري بالطبع ھو الدم عينة إعطاء أّن إلى اإلشارة تجدر. دم عينة إعطائنا على موافقتك سنقّدر. الدم في السكر مستوى لقياس

أخرى؟ مرة العملية لك اشرح أن ين/تريد ھل الموافقة، نموذج على التوقيع منك أطلب أن قبل

:المقابلة يجري لمن
.المجفف الدم عينة أخذ وراء من والھدف العملية ا/له أشرح ذلك، ة/المجيب ت/أراد إذا. 1

ة/للمجيب واعطھا المجفف الدم عينة أخذ على الموافقة نماذج خذ. 2
INTRODUCTION

أكمل/ ي

BS006_MedicalReasons
صحية؟ أسباب ذلك في بما الفحص، إجراء من تمنعك أسباب أية ھنالك أّن ين/تعتقد ھل

MEDICAL REASONS
. نعم1
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IF BS006_MedicalReasons = a5

ENDIF
IF (((((BS006_MedicalReasons = a1) OR (BS006_MedicalReasons = REFUSAL)) OR (BS006_MedicalReasons
= DONTKNOW)) OR (BS002_consent = a5)) OR (BS002_consent = REFUSAL)) OR (BS002_consent =
DONTKNOW)

ELSE

. ال5

Txt_FL_BS002

BS002_consent
نبدأ؟ أن قبل أخرى أسئلة لديك ھل

:المقابلة يجري لمن
.عليھا اإلجابة الرجاء أخرى، أسئلة ة/المجيب لدى كانت إذا. 1

.الموافقة نماذج على توقع/يوقع ة/المجيب دع. 2

.ة/المجيب لدى الموافقة نماذج أحد دع. 3
CONSENT

1 .R signed the consent form
5 .R did NOT sign the consent form

BS003_EndDBS
.التالي الموضوع إلى ننتقل سوف. لك شكًرا

END DBS
أكمل/ ي

Txt_FL_BS008

BS004_ForbiddenAnalyses

:المقابلة يجري لمن
.إجرائه ة/الُمجيب ت/رفض الذي التحليل نوع تسجيل الرجاء

.3 الفيتامين. 2 الغليكوزيالتي الھيموغلوبين. 1 ھي التحاليل أنواع". ترفض/يرفض لم "سّجل التحاليل، من نوع أي إجراء ة/الُمجيب ترفض/يرفض لم إذا
)TNFa, IL-6, BDNF مثل ( والسيكوتين. C (CRP) 5 5 النشط البروتين. 4 الكوليسترول

FORBIDDEN ANALSES
STRING

BS008_DBSSinstruction

:المقابلة يجري لمن
ضمادات وجّھز ا/يده رفع ة/المجيب من أطلب الحالة، ھذه في. أطول وقًتا يستغرق قد النزيف قطع التخثر، مضادات تتناول/يتناول ة/المجيب ت/كان إذا

.قطنية

.15 إلى 1 اإلرشادات واتبع" المجفف الدم عينة " بخصوص" المقابلة دليل "استخدم
DBSS INSTRUCTION

أكمل/ ي

BS009_BarcodeFirst
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CHECK LEN (BS009_BarcodeFirst) = 8 L17 " [ "[ أرقام6الرمز الشريطي يجب ان يضم 

CHECK BS009_BarcodeFirst = BS010_BarcodeSecond L17 " [يجب أن تكون القيم متساوية]"

IF (MN028_bio = 3) OR (MN028_bio = 4)

ENDIFTxt_FL_BS011

:المقابلة يجري لمن
CAPI إلى الشريطي الرمز الصقة من الشريطي الرمز رقم إدخل

BARCODE
STRING[8]

BS010_BarcodeSecond

:المقابلة يجري لمن
.الشريطي الرمز رقم كّرر

BARCODE REPEAT
STRING[8]

Txt_FL_BS021

BS021_Feedback
.Ctrl + R إضغط إسرائيل، على ينطبق ال السؤال ھذا

قد الدم فحص نتائج على الحصول أّن بالذكر الجدير من الطبيعي؟ معدلھا خارج أّنھا تبين إذا أجريته الذي الدم فحص بنتائج العام طبيبك يخبرك بأّن تود ھل
.الطبية االستشارة عن بديال ليست المعلومات ھذه وبأّن طويال، وقًتا يستغرق

:المقابلة يجري لمن
نموذج قراءة ة/المجيب من أطلب. ة/للمجيب وأعطه" الدم تحليل نتائج نقل "ب المعنون الموافقة نموذج خذ الفحوصات نتائج تلقي ة/المجيب ت/أراد إذا

.للقراءة الكافي الوقت ا/أعطه. عليه والتوقيع الموافقة
FEEDBACK

1 .Yes, R wants to be informed and signed the consent form.
5 .No, R doesn't want to be informed/did not sign the consent form

BS011_Thanks
.تعاونك لك نشكر

.المجففة الدم عينة أخذ من انتھينا لقد

.الحاسوب في المعلومات لتسجيل الوقت لبعض أحتاج المقابلة، متابعة قبل
THANKS

أكمل/ ي

BS012_Problems

:المقابلة يجري لمن
الدم؟ عينة أخذ خالل حدثت التي وجدت، إن المشاكل، ھي ما

.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر
PROBLEMS

1 .R became light-headed, fainted, or nauseous
2 .R had difficulty getting finger to stop bleeding
3 .Unable to obtain enough blood
4 .Problem with equipment or supplies

96 .None
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CHECK NOT ((BS012_Problems.CARDINAL > 1) AND (a96 IN BS012_Problems)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء
"[مما ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF a97 IN BS012_Problems

ENDIF

97 .Other

BS022_OtherProblems

:المقابلة يجري لمن
التفصيل الرجاء

OTHER PROBLEMS
STRING

BS013_WhoPricked

:المقابلة يجري لمن
المريض؟ اصبع وخز الذي من

WHO PRICKED
1 .R pricked own finger(s)
2 .IWER pricked R's finger(s)
3 .Both R and IWER pricked R's finger(s)
4 .Someone else pricked R's finger(s)

BS014_HowManyPricks

:المقابلة يجري لمن
؟)باإلبرة (ة/الُمجيب أصبع لوخز احتجتم مرة كم

HOW MANY PRICKS
1 .One prick
2 .Two pricks

BS015_Circles

:المقابلة يجري لمن
عبأت؟ دائرة كم

CIRCLES
0 .No circles could be filled
1 .1
2 .2
3 .3
4 .4
5 .5

BS016_Compliance

:المقابلة يجري لمن
الفحص؟ إجراء خالل ة/الُمجيب ت/تعاون مدى أي إلى
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ENDIF
IF (PF IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF
System preset value BS902_TimeStampEnd
IF BS902_TimeStampEnd = EMPTY AND (BS003_EndDBS <> EMPTY OR BS016_Compliance <> EMPTY)
ENDIF

ENDIF

1 .R was fully compliant
2 .R was prevented from fully complying due to illness, pain, or other symptoms or discomforts
3 .R was not fully compliant, due to other reasons

BLOCK
Txt_FL_PF001

System preset value PF901_TimeStampStart
IF PF901_TimeStampStart = EMPTY AND PF001_Intro <> EMPTY
ENDIF
IF (PF001_Intro = RESPONSE) AND NOT (PF001_Intro = a5)

PF001_Intro
.رئتيك من الھواء إخراج تستطيع سرعة بأي أدق، بكلمات أو- رئتيك أداء لتقييم التالي الفحص إجراء اآلن منك سأطلب

.اإلمكان قدر تنفخ أن المھم من. الفحص ھذا إجراء تعيق ال الرئتين في بمرض اإلصابة

...ھكذا

:المقابلة يجري لمن
.المجيب أمام الفحص بتمثيل قم

.وكيل تواجد يجوز ال. الوكيل فيه يتواجد ال الذي بالقسم إبدأ

.5 اإلجابة إختر ا،/بنفسه الفحص إجراء المجيب يستطيع لم إذا
INTRODUCTION

1 .Continue
5 .Proxy-interview

Txt_FL_PF002

PF002_Safe
لك؟ بالنسبة آمن الفحص ھذا إجراء بأّن تشعر ھل

:المقابلة يجري لمن
.الذاتية المتابعة بھدف الرئتين في أخرى مزمنة أمراض من أو الربو من يعانون الذين األشخاص يجريه عادي فحص إنه: يلي بما أخبره تردًدا، المجيب أبدى إذا

.ضاًرا ليس ولكنه بالسعال يتسبب قد بقوة النفخ
SAFE TO DO THE TEST

. نعم1
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IF PF002_Safe = a1

. ال5

IF (PF003_ValFirstMeas < 999) AND (PF004_ValSecMeas < 999)

PF003_ValFirstMeas

:المقابلة يجري لمن
:األول الفحص نتيجة أدخل

.60 من أقل النتيجة كانت إذا 30 سّجل

.األخيرة القياس عالمة من أعلى النتيجة كانت إذا 890 سّجل

.بالفشل ة/المجيب محاوالت باءت إذا 933 سّجل

.الفحص إجراء عدم المجيب اختار إذا 999 سّجل
VALUE FIRST MEASUREMENT

30..999

PF004_ValSecMeas

:المقابلة يجري لمن
.الثاني الفحص نتائج أدخل

.60 من أقل النتيجة كانت إذا 30 سّجل

األخير القياس عالمة من أعلى النتيجة كانت إذا 890 سّجل

بالفشل ة/المجيب محاوالت بائت إذا 933 سجل

الفحص إجراء عدم المجيب اختار إذا 999 سجل
VALUE SECOND MEASUREMENT

30..999

PF005_EffortR

:المقابلة يجري لمن
الفحص؟ إلجراء المجيب بذله الذي الجھد درجة ھي ما

EFFORT R GAVE TO THIS MEASUREMENT
1 .R gave full effort
2 .R was prevented from giving full effort by illness, pain, or other symptoms or discomforts
3 .R did not appear to give full effort, but no obvious reason for this

PF006_PositionR

:المقابلة يجري لمن
الفحص؟ إجراء خالل ة/المجيب وضعية كانت ماذا

POSITION OF R FOR THIS TEST
1 .Standing
2 .Sitting
3 .Lying down
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ENDIF
IF (SP IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF
IF (PF002_Safe = a5) OR ((PF003_ValFirstMeas > 890) OR (PF004_ValSecMeas > 890))

ENDIF
System preset value PF902_TimeStampEnd
IF PF902_TimeStampEnd = EMPTY AND (PF006_PositionR <> EMPTY OR PF007_WhyNotCompl <> EMPTY)
ENDIF

ENDIF

IF a97 IN PF007_WhyNotCompl

ENDIF

PF007_WhyNotCompl

:المقابلة يجري لمن
التنفس؟ فحص ة/المجيب تكمل/يكمل لم لماذا

.المالئمة اإلجابات جميع إلى اإلشارة الرجاء
WHY PF NOT COMPLETED

1 .R felt it would not be safe
2 .IWER felt it would not be safe
3 .R refused or was not willing to complete the test
4 .R tried but was unable to complete test
5 .R did not understand the instructions

97 .Other (Specify)

PF008_OthReason

:المقابلة يجري لمن
اآلخر السبب سجل

OTHER REASON NOT COMPLETED PF
STRING

BLOCK
Txt_FL_SP001

System preset value SP901_TimeStampStart
IF SP901_TimeStampStart = EMPTY AND SP001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_SP002

SP001_Intro
.تعرفھم أشخاص من تلقيتھا أو تعرفھم، ألشخاص قدمتھا ربما التي بالمساعدة تتعلق التالية األسئلة

INTRODUCTION SP
أكمل/ ي

SP002_HelpFrom
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IF SP002_HelpFrom = a1

الجيران أو األصدقاء أحد أو البيت، خارج من العائلة أفراد أحد قدم ھل األخيرة، شھًرا عشرة اإلثني بفترة فّكر] . SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء
البطاقة؟ على الظاھرة المساعدات إحدى حياتك ة/شريك/تك/لزوجك أو لك

RECEIVED HELP FROM OTHERS
. نعم1
. ال5

BLOCK
Txt_FL_SP003

IF (SP003_FromWhoHelp = a10) OR (SP003_FromWhoHelp = a11)

SP003_FromWhoHelp
]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت بمساعدتك قام جار أو صديق أو المنزل، داخل معك يسكن ال والذي ، اآلخرين عائلتك أفراد من أي
متقاربة؟ فترات في

WHO GAVE YOU HELP
زوجك/تك

والدتك
والدك
حماتك
حماك

زوجة أبيك
زوج أمك
شقيقك
شقيقتك

إبنك/ابنتك
ابن/ابنة زوجك/تك/شريك/ة حياتك الحالي/ة

صھرك
زوجة ابنك
حفيدك/تك
جدك/تك

عمتك/خالتك
عمك/خالك
ابنة األخ/ت
إبن األخ/ت
أقرباء آخرين

صديق/ة
زميل/ة حالي أو سابق في العمل

جار
زوج/ة/شريك/ة حياة سابق/ة

كاھن، رابي، شيخ أو رجل دين آخر
معالج أو مساعد مھني آخر

ربة منزل/مزود الخدمات الصحية المنزلية
ال أحد ممن ذكروا أعاله

SP027_WhatChild
إبن؟ أي

WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT
^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]
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ELSE

ENDIFTxt_FL_SP004

Txt_FL_SP005

IF SP027_WhatChild = a96

ENDIF

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

96^ .FLDefault[79]

SP023_NameOthChild

:المقابلة يجري لمن
.ة/اإلبن اسم سجل

NAME OTHER CHILD
STRING

LOOP i:= 1 TO 7

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1

ENDIF

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = SP003_FromWhoHelp
ELSE
ENDIF

Txt_FL_SP028

SP028_WhatSNmember
سابًقا؟ ذكرتھم ]أقرباء[@  ھؤالء ھل

WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]

96^ .FLDefault[80]

SP004_TypesOfHelp
الماضية؟ شھرا عشرة اإلثنى فترة خالل الشخص ھذا لك قدمھا التي المساعدات أنواع ھي ما] . SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء

:المقابلة يجري لمن
الصحيحة اإلجابات جميع إلى أشر

WHICH TYPES OF HELP
. رعابة شخصية، أي ارتداء المالبس، االستحمام، تناول الطعام، اعتالء السرير ومغادرته، استخدام المراحيض1
. مساعدة عملية داخل المنزل، مثل إجراء التصليحات، التشجير، النقليات، التسوق، أعمال منزلية أخرى2
. المساعدة في إدارة الوثائق، مثل تعبئة االستمارات، تسوية األمور المالية والقضائية3
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ENDBLOCK
LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF piIndex <> 3

ENDIF

SP005_HowOftenHelpRec
...ذلك كان ھل الشخص؟ ھذا من مساعدة على االخيرة شھًرا عشرة اإلثني فترة خالل تك/شريكك/تك/زوجك أو أنت حصلت وتيرة بأي

:المقابلة يجري لمن
عال بصوت إقرأ

HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON
ا تقريًبا1 . يومّيً
. كل أسبوع تقريًبا2
. كل شھر تقريًبا3
. نادًرا4

Txt_FL_SP007

SP007_OtherHelper
،] SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء

؟ المنزلية األعمال أداء على جارك أو صديقك أو المنزل، داخل معك يسكنون ال الذين عائلتك أفراد أحد ساعدك ھل
ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD

. نعم1
. ال5

IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1

BLOCK
Txt_FL_SP003

SP003_FromWhoHelp
/@شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت بمساعدتك قام جار أو صديق أو المنزل، داخل معك يسكن ال والذي ، اآلخرين عائلتك أفراد من أي

متقاربة؟ فترات في ]شريكتك
WHO GAVE YOU HELP

زوجك/تك
والدتك
والدك
حماتك
حماك

زوجة أبيك
زوج أمك
شقيقك
شقيقتك

إبنك/ابنتك
ابن/ابنة زوجك/تك/شريك/ة حياتك الحالي/ة

صھرك
زوجة ابنك
حفيدك/تك
جدك/تك

عمتك/خالتك
عمك/خالك
ابنة األخ/ت
إبن األخ/ت
أقرباء آخرين

صديق/ة
زميل/ة حالي أو سابق في العمل

جار
زوج/ة/شريك/ة حياة سابق/ة
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IF (SP003_FromWhoHelp = a10) OR (SP003_FromWhoHelp = a11)

ELSE

كاھن، رابي، شيخ أو رجل دين آخر
معالج أو مساعد مھني آخر

ربة منزل/مزود الخدمات الصحية المنزلية
ال أحد ممن ذكروا أعاله

IF SP027_WhatChild = a96

ENDIF

SP027_WhatChild
إبن؟ أي

WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT
^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]

96^ .FLDefault[79]

SP023_NameOthChild

:المقابلة يجري لمن
.ة/اإلبن اسم سجل

NAME OTHER CHILD
STRING

LOOP i:= 1 TO 7

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = SP003_FromWhoHelp
ELSE
ENDIF

Txt_FL_SP028

SP028_WhatSNmember
سابًقا؟ ذكرتھم ]أقرباء[@  ھؤالء ھل

WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
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ENDIFTxt_FL_SP008

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIFTxt_FL_SP004

Txt_FL_SP005

IF piIndex <> 3

ENDIF

ENDIF

^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]

96^ .FLDefault[80]

SP004_TypesOfHelp
الماضية؟ شھرا عشرة اإلثنى فترة خالل الشخص ھذا لك قدمھا التي المساعدات أنواع ھي ما] . SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء

:المقابلة يجري لمن
الصحيحة اإلجابات جميع إلى أشر

WHICH TYPES OF HELP
. رعابة شخصية، أي ارتداء المالبس، االستحمام، تناول الطعام، اعتالء السرير ومغادرته، استخدام المراحيض1
. مساعدة عملية داخل المنزل، مثل إجراء التصليحات، التشجير، النقليات، التسوق، أعمال منزلية أخرى2
. المساعدة في إدارة الوثائق، مثل تعبئة االستمارات، تسوية األمور المالية والقضائية3

SP005_HowOftenHelpRec
...ذلك كان ھل الشخص؟ ھذا من مساعدة على االخيرة شھًرا عشرة اإلثني فترة خالل تك/شريكك/تك/زوجك أو أنت حصلت وتيرة بأي

:المقابلة يجري لمن
عال بصوت إقرأ

HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON
ا تقريًبا1 . يومّيً
. كل أسبوع تقريًبا2
. كل شھر تقريًبا3
. نادًرا4

Txt_FL_SP007

SP007_OtherHelper
،] SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء

؟ المنزلية األعمال أداء على جارك أو صديقك أو المنزل، داخل معك يسكنون ال الذين عائلتك أفراد أحد ساعدك ھل
ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD

. نعم1
. ال5

SP008_GiveHelp
.آلخرين قدمتھا التي المساعدة عن أسألك أن اآلن أود

البطاقة على الظاھرة المساعدات أنواع أحد بتقديم االخيرة شھًرا عشرة االثني فترة خالل شخصًيا قمت ھل ،] SHOWCARD [رقم بطاقه إلى النظر الرجاء
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System preset value SP901_TimeStampStart
IF SP901_TimeStampStart = EMPTY AND SP008_GiveHelp <> EMPTY
ENDIF
IF SP008_GiveHelp = a1

باألحفاد االعتناء استثناء الرجاء لجار؟ أو لصديق أو المنزل، خارج من العائلة أفراد ألحد

:المقابلة يجري لمن
الحق سؤال في األحفاد إلى ستتطّرق باّنك ة/المجيب أخبر األمر، لزم إذا

GIVEN HELP IN THE TIME SINCE THE LAST INTERVIEW
. نعم1
. ال5

BLOCK
Txt_FL_SP009

IF (SP009_ToWhomGiveHelp = a10) OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11)

SP009_ToWhomGiveHelp
بفترات االخيرة شھًرا عشرة اإلثني فترة خالل الفعلية المساعدة قدمت جار أو صديق أو المنزل، خارج يسكنون الذين العائلة أفراد من ]آخر[@  فرد ألي

متقاربة؟
TO WHOM DID YOU GIVE HELP

زوجك/تك
والدتك
والدك
حماتك
حماك

زوجة أبيك
زوج أمك
شقيقك
شقيقتك

إبنك/ابنتك
ابن/ابنة زوجك/تك/شريك/ة حياتك الحالي/ة

صھرك
زوجة ابنك
حفيدك/تك
جدك/تك

عمتك/خالتك
عمك/خالك
ابنة األخ/ت
إبن األخ/ت
أقرباء آخرين

صديق/ة
زميل/ة حالي أو سابق في العمل

جار
زوج/ة/شريك/ة حياة سابق/ة

كاھن، رابي، شيخ أو رجل دين آخر
معالج أو مساعد مھني آخر

ربة منزل/مزود الخدمات الصحية المنزلية
ال أحد ممن ذكروا أعاله

SP029_WhatChild
إبن؟ أي

WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
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ELSE

ENDIFTxt_FL_SP010

IF SP029_WhatChild = a96

ENDIF

^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]

96^ .FLDefault[79]

SP024_NameOthChild

:المقابلة يجري لمن
ة/اإلبن اسم سجل

NAME OTHER CHILD
STRING

LOOP i:= 1 TO 7

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1

ENDIF

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = SP009_ToWhomGiveHelp
ELSE
ENDIF

Txt_FL_SP030

SP030_WhatSNmember
سابًقا؟ ذكرته ]قريب[@  ھذا ھل

WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]

96^ .FLDefault[80]

SP010_TypesOfHelpGiven
األخيرة؟ شھًرا عشرة االثني فترة خالل الشخص لھذا قدمتھا التي المساعدات أنواع ھي ما] . SHOWCARD [رقم البطاقة إلى النظر الرجاء

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى اإلشارة الرجاء
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ENDBLOCK
LOOP cnt2:= 2 TO 3

Txt_FL_SP011

IF piIndex <> 3

ENDIF

WHICH TYPES OF HELP
. رعابة شخصية، أي ارتداء المالبس، االستحمام، تناول الطعام، اعتالء السرير ومغادرته، استخدام المراحيض1
. مساعدة عملية داخل المنزل، مثل إجراء التصليحات، التشجير، النقليات، التسوق، أعمال منزلية أخرى2
. المساعدة في إدارة الوثائق، مثل تعبئة االستمارات، تسوية األمور المالية والقضائية3

SP011_HowOftGiveHelp
...ذلك كان ھل الشخص؟ ھذا بمساعدة قمت وتيرة بأي األخيرة، شھًرا عشرة االثني فترة خالل

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

HOW OFTEN GIVE HELP
ا تقريًبا1 . يومّيً
. كل أسبوع تقريًبا2
. كل شھر تقريًبا3
. نادًرا4

Txt_FL_SP013

SP013_GiveHelpToOth
] .SHOWCARD [رقم بطاقة إلى أنظر الرجاء

المنزلية؟ األعمال أداء على لجار أو لصديق أو المنزل، خارج يسكنون الذين العائلة أفراد ألحد المساعدة قدمت ھل
HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS

. نعم1
. ال5

IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1

BLOCK
Txt_FL_SP009

SP009_ToWhomGiveHelp
بفترات االخيرة شھًرا عشرة اإلثني فترة خالل الفعلية المساعدة قدمت جار أو صديق أو المنزل، خارج يسكنون الذين العائلة أفراد من ]آخر[@  فرد ألي

متقاربة؟
TO WHOM DID YOU GIVE HELP

زوجك/تك
والدتك
والدك
حماتك
حماك

زوجة أبيك
زوج أمك
شقيقك
شقيقتك

إبنك/ابنتك
ابن/ابنة زوجك/تك/شريك/ة حياتك الحالي/ة

صھرك
زوجة ابنك
حفيدك/تك
جدك/تك

عمتك/خالتك
عمك/خالك
ابنة األخ/ت
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IF (SP009_ToWhomGiveHelp = a10) OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11)

ELSE

إبن األخ/ت
أقرباء آخرين

صديق/ة
زميل/ة حالي أو سابق في العمل

جار
زوج/ة/شريك/ة حياة سابق/ة

كاھن، رابي، شيخ أو رجل دين آخر
معالج أو مساعد مھني آخر

ربة منزل/مزود الخدمات الصحية المنزلية
ال أحد ممن ذكروا أعاله

IF SP029_WhatChild = a96

ENDIF

SP029_WhatChild
إبن؟ أي

WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT
^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]

96^ .FLDefault[79]

SP024_NameOthChild

:المقابلة يجري لمن
ة/اإلبن اسم سجل

NAME OTHER CHILD
STRING

LOOP i:= 1 TO 7

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = SP009_ToWhomGiveHelp
ELSE
ENDIF

Txt_FL_SP030
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ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIFTxt_FL_SP010

Txt_FL_SP011

IF piIndex <> 3

ENDIF

ENDIF

SP030_WhatSNmember
سابًقا؟ ذكرته ]قريب[@  ھذا ھل

WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]

96^ .FLDefault[80]

SP010_TypesOfHelpGiven
األخيرة؟ شھًرا عشرة االثني فترة خالل الشخص لھذا قدمتھا التي المساعدات أنواع ھي ما] . SHOWCARD [رقم البطاقة إلى النظر الرجاء

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى اإلشارة الرجاء

WHICH TYPES OF HELP
. رعابة شخصية، أي ارتداء المالبس، االستحمام، تناول الطعام، اعتالء السرير ومغادرته، استخدام المراحيض1
. مساعدة عملية داخل المنزل، مثل إجراء التصليحات، التشجير، النقليات، التسوق، أعمال منزلية أخرى2
. المساعدة في إدارة الوثائق، مثل تعبئة االستمارات، تسوية األمور المالية والقضائية3

SP011_HowOftGiveHelp
...ذلك كان ھل الشخص؟ ھذا بمساعدة قمت وتيرة بأي األخيرة، شھًرا عشرة االثني فترة خالل

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

HOW OFTEN GIVE HELP
ا تقريًبا1 . يومّيً
. كل أسبوع تقريًبا2
. كل شھر تقريًبا3
. نادًرا4

Txt_FL_SP013

SP013_GiveHelpToOth
] .SHOWCARD [رقم بطاقة إلى أنظر الرجاء

المنزلية؟ األعمال أداء على لجار أو لصديق أو المنزل، خارج يسكنون الذين العائلة أفراد ألحد المساعدة قدمت ھل
HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS

. نعم1
. ال5
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ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0
Txt_FL_SP014

IF SP014_LkAftGrCh = a1

SP014_LkAftGrCh
األھل؟ بغياب ]أحفادك/@ تك/حفيدك[@  بـ إعتيادي غير أو إعتيادي بشكل اعتنيت ھل األخيرة، شھًرا عشرة اإلثني فترة خالل

LOOK AFTER GRANDCHILDREN
. نعم1
. ال5

Txt_FL_SP015

LOOP cnt3:= 1 TO 20

SP015_ParentLkAftGrChild
اعتنيت؟ ]أبنائك أي/@ أبن أي[@  بأطفال

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى اإلشارة الرجاء

PARENTS FROM GRANDCHILDREN
^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]

21^ .FLDefault[1]

IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild

BLOCK
Txt_FL_SP016

SP016_HowOftGrCh
االخيرة؟ شھًرا عشرة االثني فترة خالل }FLChildName[i]{ بأطفال بالمعدل اعتنيت وتيرة بأي

...ذلك كان ھل

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

HOW OFTEN DO YOU LOOK AFTER GRANDCHILDREN
ا تقريًبا1 . يومّيً
. كل أسبوع تقريًبا2
. كل شھر تقريًبا3
. نادًرا4
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ENDIF
IF MN013_HHSize > 1

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

Txt_FL_SP018

IF SP018_GiveHelpInHH = a1

SP018_GiveHelpInHH
النھوض االستحمام، على المنزل في معك يسكن شخص بمساعدة األخيرة شھًرا عشر االثني فترة خالل عادة قمت ھل. المنزل داخل المساعدة عن اآلن لنتحدث

المالبس؟ إرتداء أو السرير من

:المقابلة يجري لمن
لفترة العائلة أفراد أحد مرض خالل قدمتھا التي المساعدة نقصد ال. االقل على الماضية أشھر الثالثة خالل تقريًبا يومي بشكل أو يومي، بشكل": عادة"بـ نقصد
.قصيرة

GIVEN HELP TO SOMEONE IN THE HOUSEHOLD
. نعم1
. ال5

SP019_ToWhomGiveHelpInHH
ي؟/ھو من

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى اإلشارة الرجاء

TO WHOM GIVEN HELP IN THIS HOUSEHOLD
زوجك/تك

والدتك
والدك
حماتك
حماك

زوجة أبيك
زوج أمك
شقيقك
شقيقتك

إبنك/ابنتك
ابن/ابنة زوجك/تك/شريك/ة حياتك الحالي/ة

صھرك
زوجة ابنك
حفيدك/تك
جدك/تك

عمتك/خالتك
عمك/خالك
ابنة األخ/ت
إبن األخ/ت
أقرباء آخرين

صديق/ة
زميل/ة حالي أو سابق في العمل

جار
زوج/ة/شريك/ة حياة سابق/ة

كاھن، رابي، شيخ أو رجل دين آخر
معالج أو مساعد مھني آخر

ربة منزل/مزود الخدمات الصحية المنزلية
ال أحد ممن ذكروا أعاله
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CHECK NOT ((SP019_ToWhomGiveHelpInHH.CARDINAL > 1) AND (96 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH)) L17
"[ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك] "

IF (a10 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH) OR (a11 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH)

ELSE

IF a96 IN SP031_WhatChild

ENDIF

SP031_WhatChild
؟)أبناء (إبن أي

WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT
^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]

96^ .FLDefault[79]

SP025_NameOthChild

:المقابلة يجري لمن
.ة/اإلبن اسم سجل

NAME OTHER CHILD
STRING

LOOP i:= 1 TO 7

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH
ELSE
ENDIF

Txt_FL_SP032

SP032_WhatSNmember
األشخاص؟ ھؤالء/الشخص ھذا سابًقا ذكرت ھل

WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
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ENDIF
IF NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa) AND NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH049_HeADLb)

ENDIF

ENDIF

^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]

96^ .FLDefault[80]

Txt_FL_SP020

IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1

SP020_RecHelpPersCareInHH
إرتداء أو السرير من النھوض اإلستحمام، على االخيرة شھًرا عشرة االثني فترة خالل عادة بمساعدتك المنزل داخل معك يسكنون الذين األشخاص أحد فام وھل

الثياب؟

:المقابلة يجري لمن
.قصيرة لفترة المرض خالل المساعدة بذلك نقصد ال. االقل على الماضية أشھر الثالثة خالل تقريًبا يومي بشكل أو يومي بشكل": عادة"بـ نقصد

SOMEONE IN THIS HOUSEHOLD HELPED YOU REGULARLY WITH PERSONAL CARE
. نعم1
. ال5

SP021_FromWhomHelpInHH
ھي؟/ھو من

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى اإلشارة الرجاء

WHO HELPES YOU WITH PERSONAL CARE IN THE HOUSEHOLD
زوجك/تك

والدتك
والدك
حماتك
حماك

زوجة أبيك
زوج أمك
شقيقك
شقيقتك

إبنك/ابنتك
ابن/ابنة زوجك/تك/شريك/ة حياتك الحالي/ة

صھرك
زوجة ابنك
حفيدك/تك
جدك/تك

عمتك/خالتك
عمك/خالك
ابنة األخ/ت
إبن األخ/ت
أقرباء آخرين

صديق/ة
زميل/ة حالي أو سابق في العمل

جار
زوج/ة/شريك/ة حياة سابق/ة

كاھن، رابي، شيخ أو رجل دين آخر
معالج أو مساعد مھني آخر

ربة منزل/مزود الخدمات الصحية المنزلية
ال أحد ممن ذكروا أعاله
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CHECK NOT ((SP021_FromWhomHelpInHH.CARDINAL > 1) AND (96 IN SP021_FromWhomHelpInHH)) L17 "
"[ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك]

IF (a10 IN SP021_FromWhomHelpInHH) OR (a11 IN SP021_FromWhomHelpInHH)

ELSE

IF a96 IN SP033_WhatChild

ENDIF

SP033_WhatChild
؟)أبناء (إبن أي

WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT
^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]

96^ .FLDefault[79]

SP026_NameOthChild

:المقابلة يجري لمن
.ة/اإلبن اسم سجل

NAME OTHER CHILD
STRING

LOOP i:= 1 TO 7

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship IN SP021_FromWhomHelpInHH
ELSE
ENDIF

Txt_FL_SP034

SP034_WhatSNmember
سابًقا؟ ذكرتھم أشخاص ھؤالء ھل

WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
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ENDIF
IF (FT IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDBLOCK

ENDIF

System preset value SP902_TimeStampEnd
IF SP902_TimeStampEnd = EMPTY AND SP022_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]

96^ .FLDefault[80]

SP022_IntCheck

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

WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SP
المجيب/ ة فقط

المجيب/ ة ووكيله/ ھا
الوكيل/ ة فقط

BLOCK

IF MN007_NumFinR = 1
Txt_FL_FT001

System preset value FT901_TimeStampStart
IF FT901_TimeStampStart = EMPTY AND FT001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_FT002

FT001_Intro
.ذلك يفعلون ال والبعض والجيران، األصدقاء اآلخرين، واألقارب األحفاد األبناء، األھل، مثل لآلخرين، الدعم أو المادّية الھدايا الناس بعض يقّدم

INTRODUCTION FINANCIAL TRANSFERS
أكمل/ ي

FT002_GiveFiGift250
المشترك، الطعام أو المشترك السكن بالحسبان األخذ دون. األخيرة شھًرا عشرة اإلثني فترة إلى اآلن عودي/ ُعد! فضلك من

بمقدار خارجه، أو المنزل داخل من لشخص دعم أّي أو مادّية، أو مالّية ھدّية أّي ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت قّدمت ھل
]FLDefault[32][]FLDefault[9][ أكثر؟ أو

:المقابلة يجري لمن
يشمل ال منزل، لشراء أولى دفعة تعليم، صّحّي، تأمين أو طّبّية مصاريف: مثل معّينة، نفقات تغطية أو المال، إعطاء ھو مالّية ھدّية من القصد: المقابلة يجري لمن
.التبّرعات أو القروض: البند ھذا

 .]FLDefault[33][ الــ قيمتھا تتعّدى التي الھدايا حول سؤاالً الحًقا سنطرح
GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
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IF FT002_GiveFiGift250 = a1

. نعم1
. ال5

BLOCK
Txt_FL_FT003

IF (FT003_ToWhomFiGift250 = a10) OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11)

FT003_ToWhomFiGift250
شھًرا عشرة االثني فترة خالل[@  الھدايا أو المادي الدعم ھذا مثل ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت قدمت ]آخر[@  شخص ألي

؟ ]األخيرة

^FL_FT003_7

:المقابلة يجري لمن
.مرات ثالث حتى' العطاء 'دائرة بإستعمال تسمح البحث أداة

TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
زوجك/تك

والدتك
والدك
حماتك
حماك

زوجة أبيك
زوج أمك
شقيقك
شقيقتك

إبنك/ابنتك
ابن/ابنة زوجك/تك/شريك/ة حياتك الحالي/ة

صھرك
زوجة ابنك
حفيدك/تك
جدك/تك

عمتك/خالتك
عمك/خالك
ابنة األخ/ت
إبن األخ/ت
أقرباء آخرين

صديق/ة
زميل/ة حالي أو سابق في العمل

جار
زوج/ة/شريك/ة حياة سابق/ة

كاھن، رابي، شيخ أو رجل دين آخر
معالج أو مساعد مھني آخر

ربة منزل/مزود الخدمات الصحية المنزلية
ال أحد ممن ذكروا أعاله

FT032_WhatChild
إبن؟ ألي

WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
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ELSE

ENDIF
IF piIndex <> 3

IF FT032_WhatChild = a96

ENDIF

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

96^ .FLDefault[79]

FT022_NameOthChild

:المقابلة يجري لمن
.ة/االبن اسم سجل

NAME OTHER CHILD
STRING

LOOP i:= 1 TO 7

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1

ENDIF

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT003_ToWhomFiGift250
ELSE
ENDIF

Txt_FL_FT033

FT033_WhatSNmember
سابًقا؟ ذكرتھم ]أقرباء[@  ھؤالء ھل

WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]

96^ .FLDefault[80]

Txt_FL_FT007

FT007_OthPFiGift250
/@زوجتك/@ زوجك[@  أو انت منحته المنزل خارج من أو داخل من آخر شخص ھناك ھل: االخيرة شھًرا عشرة االثني فترة عن نتحدث زلنا ما

إلى قيمتھا تصل ھدايا أو مادي دعم أي ]شريكتك/@ شريكك

]FLDefault[32][]FLDefault[9][ اكثر؟ أو
OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE

. نعم1
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ENDBLOCK
LOOP cnt1:= 2 TO 3

ENDIF

. ال5

IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT003

IF (FT003_ToWhomFiGift250 = a10) OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11)

FT003_ToWhomFiGift250
عشرة االثني فترة خالل[@  الھدايا أو المادي الدعم ھذا مثل ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت قدمت ]آخر[@  شخص ألي
؟ ]األخيرة شھًرا

^FL_FT003_7

:المقابلة يجري لمن
.مرات ثالث حتى' العطاء 'دائرة بإستعمال تسمح البحث أداة

TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
زوجك/تك

والدتك
والدك
حماتك
حماك

زوجة أبيك
زوج أمك
شقيقك
شقيقتك

إبنك/ابنتك
ابن/ابنة زوجك/تك/شريك/ة حياتك الحالي/ة

صھرك
زوجة ابنك
حفيدك/تك
جدك/تك

عمتك/خالتك
عمك/خالك
ابنة األخ/ت
إبن األخ/ت
أقرباء آخرين

صديق/ة
زميل/ة حالي أو سابق في العمل

جار
زوج/ة/شريك/ة حياة سابق/ة

كاھن، رابي، شيخ أو رجل دين آخر
معالج أو مساعد مھني آخر

ربة منزل/مزود الخدمات الصحية المنزلية
ال أحد ممن ذكروا أعاله

FT032_WhatChild
إبن؟ ألي

WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
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ELSE

ENDIF
IF piIndex <> 3

IF FT032_WhatChild = a96

ENDIF

^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]

96^ .FLDefault[79]

FT022_NameOthChild

:المقابلة يجري لمن
.ة/االبن اسم سجل

NAME OTHER CHILD
STRING

LOOP i:= 1 TO 7

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1

ENDIF

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT003_ToWhomFiGift250
ELSE
ENDIF

Txt_FL_FT033

FT033_WhatSNmember
سابًقا؟ ذكرتھم ]أقرباء[@  ھؤالء ھل

WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]

96^ .FLDefault[80]

Txt_FL_FT007

FT007_OthPFiGift250
/@زوجتك/@ زوجك[@  أو انت منحته المنزل خارج من أو داخل من آخر شخص ھناك ھل: االخيرة شھًرا عشرة االثني فترة عن نتحدث زلنا ما

إلى قيمتھا تصل ھدايا أو مادي دعم أي ]شريكتك/@ شريكك
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ENDIFTxt_FL_FT008

Txt_FL_FT009

IF FT009_RecFiGift250 = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

]FLDefault[32][]FLDefault[9][ اكثر؟ أو
OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE

. نعم1
. ال5

FT008_Intro2
.ما شخص من تلقيتھا التي المادية أو المالية الھدايا عن نسألك أن اآلن نود. ما لشخص قدمته الذي الدعم أو والمادية المالية الھدايا عن للتو سألناك لقد

INTRODUCTION RECEIVE
أكمل/ ي

FT009_RecFiGift250
/@زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت تلقيت ھل المشترك، الطعام أو المشترك السكن مصاريف حساب دون األخيرة، شھًرا عشرة االثني فترة إلى العودة الرجاء
أكثر؟ أو ]FLDefault[32][ بقيمة خارجه أو المنزل داخل شخص أي من مادية ھدايا أو مالية مساعدة أي ]شريكتك/@ شريكك

:المقابلة يجري لمن
القروض إدراج يجب ال منزل، لشراء أولى دفعة, التعليم التأمين، أو الطبية المصاريف: مثل معينة نفقات تغطية أو,المال إعطاء ھو مالية ھدية من القصد

.والميراث
RECEIVED FINANCIAL GIFT OF 250 OR MORE

. نعم1
. ال5

BLOCK
Txt_FL_FT010

FT010_FromWhoFiGift250
]االخيرين شھًرا عشرة االثني خالل[@  مساعدة أو ھدية ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت منحك الذي ]اآلخر[@  الشخص ھو من
؟

^FL_FT010_5

:المقابلة يجري لمن
.مرات ثالث حتى' العطاء 'دائرة بإستعمال تسمح البحث أداة

FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
زوجك/تك

والدتك
والدك
حماتك
حماك

زوجة أبيك
زوج أمك
شقيقك
شقيقتك

إبنك/ابنتك
ابن/ابنة زوجك/تك/شريك/ة حياتك الحالي/ة

صھرك
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IF (FT010_FromWhoFiGift250 = a10) OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11)

ELSE

زوجة ابنك
حفيدك/تك
جدك/تك

عمتك/خالتك
عمك/خالك
ابنة األخ/ت
إبن األخ/ت
أقرباء آخرين

صديق/ة
زميل/ة حالي أو سابق في العمل

جار
زوج/ة/شريك/ة حياة سابق/ة

كاھن، رابي، شيخ أو رجل دين آخر
معالج أو مساعد مھني آخر

ربة منزل/مزود الخدمات الصحية المنزلية
ال أحد ممن ذكروا أعاله

IF FT034_WhatChild = a96

ENDIF

FT034_WhatChild
إبن؟ أي

WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT
^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]

96^ .FLDefault[79]

FT023_NameOthChild

:المقابلة يجري لمن
.ة/االبن اسم سجل

NAME OTHER CHILD
STRING

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT010_FromWhoFiGift250
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ENDBLOCK
LOOP cnt2:= 2 TO 3

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1

ENDIF

ELSE
ENDIF

Txt_FL_FT035

FT035_WhatSNmember
سابًقا؟ ذكرتھم الذين ]األقرباء[@  ضمن من ھو ھل

WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]

96^ .FLDefault[80]

Txt_FL_FT014

FT014_FromOthPFiGift250
/@زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت منحك المنزل خارج من أو داخل من آخر شخص ھنالك ھل. االخيرة شھًرا عشرة االثني فترة عن نتحدث زلنا ما

أكثر؟ أو ]FLDefault[32][ إلى قيمتھا تصل ھدايا أو مادي دعم ]شريكتك/@ شريكك
FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE

. نعم1
. ال5

IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT010

FT010_FromWhoFiGift250
شھًرا عشرة االثني خالل[@  مساعدة أو ھدية ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت منحك الذي ]اآلخر[@  الشخص ھو من

؟ ]االخيرين

^FL_FT010_5

:المقابلة يجري لمن
.مرات ثالث حتى' العطاء 'دائرة بإستعمال تسمح البحث أداة

FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
زوجك/تك

والدتك
والدك
حماتك
حماك

زوجة أبيك
زوج أمك
شقيقك
شقيقتك

إبنك/ابنتك
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IF (FT010_FromWhoFiGift250 = a10) OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11)

ELSE

ابن/ابنة زوجك/تك/شريك/ة حياتك الحالي/ة
صھرك

زوجة ابنك
حفيدك/تك
جدك/تك

عمتك/خالتك
عمك/خالك
ابنة األخ/ت
إبن األخ/ت
أقرباء آخرين

صديق/ة
زميل/ة حالي أو سابق في العمل

جار
زوج/ة/شريك/ة حياة سابق/ة

كاھن، رابي، شيخ أو رجل دين آخر
معالج أو مساعد مھني آخر

ربة منزل/مزود الخدمات الصحية المنزلية
ال أحد ممن ذكروا أعاله

IF FT034_WhatChild = a96

ENDIF

FT034_WhatChild
إبن؟ أي

WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT
^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]

96^ .FLDefault[79]

FT023_NameOthChild

:المقابلة يجري لمن
.ة/االبن اسم سجل

NAME OTHER CHILD
STRING

LOOP i:= 1 TO 7
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ENDIFTxt_FL_FT015

IF FT015_EverRecInh5000 = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1

ENDIF

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT010_FromWhoFiGift250
ELSE
ENDIF

Txt_FL_FT035

FT035_WhatSNmember
سابًقا؟ ذكرتھم الذين ]األقرباء[@  ضمن من ھو ھل

WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]

96^ .FLDefault[80]

Txt_FL_FT014

FT014_FromOthPFiGift250
/@زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت منحك المنزل خارج من أو داخل من آخر شخص ھنالك ھل. االخيرة شھًرا عشرة االثني فترة عن نتحدث زلنا ما

أكثر؟ أو ]FLDefault[32][ إلى قيمتھا تصل ھدايا أو مادي دعم ]شريكتك/@ شريكك
FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE

. نعم1
. ال5

FT015_EverRecInh5000
]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت ورثت/تلقيت ھل ]في األخير لقائنا منذ/@ سابًقا عنھا تحدثنا كبيرة ھدية أي بالحسبان األخذ دون[@ 
؟ ]FLDefault[33][ قيمتھا تفوق أمالك أو أغراض، أو أموال،

:المقابلة يجري لمن
.قبل من ذكرتھا ھدايا أي يشمل ال

EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE
. نعم1
. ال5

BLOCK
Txt_FL_FT016

FT016_YearRecInh5000
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Txt_FL_FT017

IF (FT017_FromWhomRecInh5000 = a10) OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11)

عليھا؟ ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت حصلت سنة أي في ]عليھا حصلت ھدية بأكبر فكر[@ 
IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED

1905..2015

FT017_FromWhomRecInh5000
الميراث؟ أو الھدية ھذه ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت تلقيت ممن

FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE
زوجك/تك

والدتك
والدك
حماتك
حماك

زوجة أبيك
زوج أمك
شقيقك
شقيقتك

إبنك/ابنتك
ابن/ابنة زوجك/تك/شريك/ة حياتك الحالي/ة

صھرك
زوجة ابنك
حفيدك/تك
جدك/تك

عمتك/خالتك
عمك/خالك
ابنة األخ/ت
إبن األخ/ت
أقرباء آخرين

صديق/ة
زميل/ة حالي أو سابق في العمل

جار
زوج/ة/شريك/ة حياة سابق/ة

كاھن، رابي، شيخ أو رجل دين آخر
معالج أو مساعد مھني آخر

ربة منزل/مزود الخدمات الصحية المنزلية
ال أحد ممن ذكروا أعاله

FT036_WhatChild
إبن؟ أي

WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT
^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]

96^ .FLDefault[79]
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ENDBLOCK
LOOP cnt3:= 2 TO 5

ELSE

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

IF FT036_WhatChild = a96

ENDIF

FT024_NameOthChild

:المقابلة يجري لمن
.ة/االبن اسم سّجل

NAME OTHER CHILD
STRING

LOOP i:= 1 TO 7

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1

ENDIF

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT017_FromWhomRecInh5000
ELSE
ENDIF

Txt_FL_FT037

FT037_WhatSNmember
سابًقا؟ ذكرتھم الذين ]األقرباء أحد[@  ھذا كان ھل

WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]

96^ .FLDefault[80]

Txt_FL_FT020

FT020_MoreRecInh5000
]FLDefault[33][]FLDefault[9][ من أكثر يساوي ميراث أو أخرى ھدايا أي ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت تلقيت ھل
؟ }FLLastInterviewMonthYear{ منذ

ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE
. نعم1
. ال5

IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT016

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

292 von 350 20.12.2016 11:23



Txt_FL_FT017

IF (FT017_FromWhomRecInh5000 = a10) OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11)

FT016_YearRecInh5000
عليھا؟ ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت حصلت سنة أي في ]عليھا حصلت ھدية بأكبر فكر[@ 

IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED
1905..2015

FT017_FromWhomRecInh5000
الميراث؟ أو الھدية ھذه ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت تلقيت ممن

FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE
زوجك/تك

والدتك
والدك
حماتك
حماك

زوجة أبيك
زوج أمك
شقيقك
شقيقتك

إبنك/ابنتك
ابن/ابنة زوجك/تك/شريك/ة حياتك الحالي/ة

صھرك
زوجة ابنك
حفيدك/تك
جدك/تك

عمتك/خالتك
عمك/خالك
ابنة األخ/ت
إبن األخ/ت
أقرباء آخرين

صديق/ة
زميل/ة حالي أو سابق في العمل

جار
زوج/ة/شريك/ة حياة سابق/ة

كاھن، رابي، شيخ أو رجل دين آخر
معالج أو مساعد مھني آخر

ربة منزل/مزود الخدمات الصحية المنزلية
ال أحد ممن ذكروا أعاله

FT036_WhatChild
إبن؟ أي

WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT
^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]

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

293 von 350 20.12.2016 11:23



ENDIFTxt_FL_FT025

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

IF FT036_WhatChild = a96

ENDIF

96^ .FLDefault[79]

FT024_NameOthChild

:المقابلة يجري لمن
.ة/االبن اسم سّجل

NAME OTHER CHILD
STRING

LOOP i:= 1 TO 7

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1

ENDIF

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT017_FromWhomRecInh5000
ELSE
ENDIF

Txt_FL_FT037

FT037_WhatSNmember
سابًقا؟ ذكرتھم الذين ]األقرباء أحد[@  ھذا كان ھل

WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]

96^ .FLDefault[80]

Txt_FL_FT020

FT020_MoreRecInh5000
]FLDefault[33][]FLDefault[9][ من أكثر يساوي ميراث أو أخرى ھدايا أي ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت تلقيت ھل
؟ }FLLastInterviewMonthYear{ منذ

ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE
. نعم1
. ال5
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IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1

FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت قدمت ،ھل ]االخيرة مقابلتنا منذ/@ سابًقا عنھا تحدثنا كبيرة ھدية أي بالحسبان األخذ دون[@ 
؟ ]FLDefault[9][]FLDefault[33][ قيمتھا تفوق أمالك أو أغراض أو ھدايا ]حياتك

:المقابلة يجري لمن
.سابًقا ذكرتھا ھدايا يشمل ال

EVER GIVEN GIFT 5000 OR MORE
. نعم1
. ال5

BLOCK
Txt_FL_FT026

Txt_FL_FT027

IF (FT027_ToWhomGivInh5000 = a10) OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11)

FT026_YearGivInh5000
الھدية؟ ھذه ]حياة شريكة/@ حياة شريك/@ زوجة/@ زوج[@  أو أنت منحت سنة أي في ]أنت منحتھا ورثة أو ھدية بأكبر فّكر[@ 

IN WHICH YEAR GIFT GIVEN
1905..2015

FT027_ToWhomGivInh5000
الھدية؟ ھذه ]حياة شريكة/@ حياة شريك/@ زوجة/@ زوج[@  أو أنت أعطيت لمن

TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE
زوجك/تك

والدتك
والدك
حماتك
حماك

زوجة أبيك
زوج أمك
شقيقك
شقيقتك

إبنك/ابنتك
ابن/ابنة زوجك/تك/شريك/ة حياتك الحالي/ة

صھرك
زوجة ابنك
حفيدك/تك
جدك/تك

عمتك/خالتك
عمك/خالك
ابنة األخ/ت
إبن األخ/ت
أقرباء آخرين

صديق/ة
زميل/ة حالي أو سابق في العمل

جار
زوج/ة/شريك/ة حياة سابق/ة

كاھن، رابي، شيخ أو رجل دين آخر
معالج أو مساعد مھني آخر

ربة منزل/مزود الخدمات الصحية المنزلية
ال أحد ممن ذكروا أعاله

FT038_WhatChild
إبن؟ أي

WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLChild[1]
^FLChild[2]
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ELSE

ENDIF
IF piIndex <> 5

IF FT038_WhatChild = a96

ENDIF

^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]

96^ .FLDefault[79]

FT028_NameOthChild

:المقابلة يجري لمن
.ة/االبن اسم سّجل

NAME OTHER CHILD
STRING

LOOP i:= 1 TO 7

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1

ENDIF

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT027_ToWhomGivInh5000
ELSE
ENDIF

Txt_FL_FT039

FT039_WhatSNmember
سابًقا؟ ذكرتھم الذين ]األقرباء أحد[@  ھذا ھل

WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]

96^ .FLDefault[80]

Txt_FL_FT031
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ENDBLOCK
LOOP cnt4:= 2 TO 5

ENDIF

FT031_MoreGivInh5000
؟ ]FLDefault[33][ مبلغ قيمتھا تتعدى اضافية ھدية ]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت قدمت ھل

ANY FURTHER GIFT
. نعم1
. ال5

IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT026

Txt_FL_FT027

IF (FT027_ToWhomGivInh5000 = a10) OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11)

FT026_YearGivInh5000
الھدية؟ ھذه ]حياة شريكة/@ حياة شريك/@ زوجة/@ زوج[@  أو أنت منحت سنة أي في ]أنت منحتھا ورثة أو ھدية بأكبر فّكر[@ 

IN WHICH YEAR GIFT GIVEN
1905..2015

FT027_ToWhomGivInh5000
الھدية؟ ھذه ]حياة شريكة/@ حياة شريك/@ زوجة/@ زوج[@  أو أنت أعطيت لمن

TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE
زوجك/تك

والدتك
والدك
حماتك
حماك

زوجة أبيك
زوج أمك
شقيقك
شقيقتك

إبنك/ابنتك
ابن/ابنة زوجك/تك/شريك/ة حياتك الحالي/ة

صھرك
زوجة ابنك
حفيدك/تك
جدك/تك

عمتك/خالتك
عمك/خالك
ابنة األخ/ت
إبن األخ/ت
أقرباء آخرين

صديق/ة
زميل/ة حالي أو سابق في العمل

جار
زوج/ة/شريك/ة حياة سابق/ة

كاھن، رابي، شيخ أو رجل دين آخر
معالج أو مساعد مھني آخر

ربة منزل/مزود الخدمات الصحية المنزلية
ال أحد ممن ذكروا أعاله

FT038_WhatChild
إبن؟ أي

WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLChild[1]
^FLChild[2]
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ELSE

ENDIF
IF piIndex <> 5

IF FT038_WhatChild = a96

ENDIF

^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]

96^ .FLDefault[79]

FT028_NameOthChild

:المقابلة يجري لمن
.ة/االبن اسم سّجل

NAME OTHER CHILD
STRING

LOOP i:= 1 TO 7

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1

ENDIF

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT027_ToWhomGivInh5000
ELSE
ENDIF

Txt_FL_FT039

FT039_WhatSNmember
سابًقا؟ ذكرتھم الذين ]األقرباء أحد[@  ھذا ھل

WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT
^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]

96^ .FLDefault[80]

Txt_FL_FT031
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ENDIF
IF (HO IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

System preset value FT902_TimeStampEnd
IF FT902_TimeStampEnd = EMPTY AND FT021_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

FT031_MoreGivInh5000
؟ ]FLDefault[33][ مبلغ قيمتھا تتعدى اضافية ھدية ]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت قدمت ھل

ANY FURTHER GIFT
. نعم1
. ال5

FT021_IntCheck

:المقابلة يجري لمن
:للفحص

القسم؟ ھذا في األسئلة عن أجاب من
WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN FT

المجيب/ ة فقط
المجيب/ ة ووكيله/ ھا

الوكيل/ ة فقط

BLOCK

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a2
Txt_FL_HO061

System preset value HO901_TimeStampStart
IF HO901_TimeStampStart = EMPTY AND HO061_YrsAcc <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_HO662

HO061_YrsAcc
الحالي؟ مسكنك في تعيش سنة كم منذ سكنك، مكان عن األسئلة بعض اآلن لدي

:المقابلة يجري لمن
.كاملة لسنوات حّول

YEARS IN ACCOMMODATION
1..120

HO662_PayNursHome

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

299 von 350 20.12.2016 11:23



IF HO662_PayNursHome = a1

فيھا؟ تسكن التي التمريض لدار الخاص جيبك من الدفع عليك ھل

غرفة، مقابل تدفع قد المصاريف ھذه. والخاصة العامة التأمينات قبل من تغطيتھا أو استرجاعھا يتم ال التي المصاريف": الخاص جيبك من الدفع "ب القصد
.ذلك إلى وما التدفئة الغاز، الكھرباء، الماء، مثل مختلفة خدمات أو إلتزامات المالبس، غسل عالج، وجبات،

OUT OF POCKET FOR NURSING HOME
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HO665

IF HO665_LastPayment = NONRESPONSE

ENDIF

CHECK NOT ((HO666_PayCoverNursHome.CARDINAL > 1) AND (96 IN HO666_PayCoverNursHome)) L17 "
"[ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك]
Txt_FL_HO080

IF a97 IN HO080_NHCosts

HO665_LastPayment
العادي؟ الشھر في جيبك من تدفع كم تقديراتك، وفق

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل

LAST PAYMENT
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_HO965

HO666_PayCoverNursHome
الدفعة؟ ھذه غّطته الذي ما] . SHOWCARD [رقم البطاقة إلى النظر الرجاء

:المقابلة يجري لمن
.عاٍل بصوت اقرئي/ اقرأ. المالئمة اإلجابات جميع إلى اإلشارة الرجاء

PAYMENT COVERING NURSING HOME
السكن

الوجبات
التمريض ومصاريف العالج

التأھيل أو خدمات صحية أخرى
الغسيل

اإللتزامات والخدمات األخرى، مثل: الماء، الكھرباء، الغاز، التدفئة
مصاريف أخرى

ال شيء مّما ذكر أعاله

HO080_NHCosts
البطاقة إلى النظر الرجاء. التكاليف ھذه ن/تغطي كيف لنعرف آخًرا سؤاال عليك سنطرح. التمريضية المؤسسات تكاليف األشخاص يغطي كيف نعلم أن يھمنا

]SHOWCARD. [

.التكاليف لتغطية تستخدمينھا/تستخدمھا التي المصادر ھي ما
INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES

. مخصصات التقاعد ( الخاصة بك أو بزوجك/تك)1
. مصادر دخل أخرى مثل تأجير العقارات، مخصصات أخرى وما إلى ذلك2
. أمالك أو توفيرات ( خاصة بك أو بزوجك/تك) بما في ذلك تأمينات حياة3
. دعم إقتصادي من األبناء أو األحفاد4
. مخصصات إسكان أو إعانات حكومية أخرى5
. دفعات التأمين التمريضي الحكومي طويل األمد6
. دفعات من شركة تأمين تمريضي خاصة للمدى البعيد7

. آخر97
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ENDIFTxt_FL_HO075

IF HO075_OwnRealEstate = a1

ENDIF

HO081_OtherNHCosts
المستخدمة؟ األخرى الدخل مصادر ھي ما

OTHER INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES
STRING

HO075_OwnRealEstate
التمريض؟ لدار انتقالك قبل فيه سكنت الذي المنزل ذلك في بما أحراش، أو أراض عقارات، منتجعات، ، أخرى منازل تملك ھل

:المقابلة يجري لمن
.الخاصة والمصالح ثابتة لفترة السنة في مرة ة/الُمجيب إليھا تسافر/يسافر التي االستجمام شقق: يشمل ال

OWN REAL ESTATE
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HO076

CHECK NOT ((HO076_ValueRE = 0) AND (HO076_ValueRE = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون المجموع أكثر من
"[صفر

IF HO076_ValueRE = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_HO077

IF HO077_RecIncRe = a1

ENDIF

HO076_ValueRE
تقديراتك؟ وفق قيمتھا ستبلغ كم الممتلكات، ھذه ببيع اليوم قمت إذا

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ تسجيل الرجاء البالد، خارج ممتلكات الُمجيب لدى كان إذا

VALUE OF REAL ESTATE
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_HO976

HO077_RecIncRe
 ?]STR (Year - 1)[ خالل الممتلكات ھذه من أجرة تلقيت أو دخل لديك كان ھل

RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HO078

IF HO078_AmIncRe = NONRESPONSE

ENDIF

HO078_AmIncRe
الضرائب؟ خصم بعد ، ]STR (Year - 1)[ خالل الممتلكات ھذه مقابل تلقيته التي المنزل إيجار أو الدخل مبلغ كان كم

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل

AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_HO978

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

301 von 350 20.12.2016 11:23



ELSE

ENDIF

IF MN024_NursingHome = a1

System preset value HO901_TimeStampStart
IF HO901_TimeStampStart = EMPTY AND HO001_Place <> EMPTY
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIFTxt_FL_HO002

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)

HO001_Place

:المقابلة يجري لمن
ة؟/المجيب شقة أو منزل في المقابلة تجرى ھل

INTERVIEW IN HOUSE R
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HO044

HO044_ChangeResidence
أخرى؟ شقة أو منزل إلى ، }FLLastInterviewMonthYear{ منذ انتقلت ھل. سكناك مكان عن األسئله بعض اآلن عليك أطرح سوف

CHANGE PLACE OF RESIDENCE
. نعم1
. ال5

HO002_OwnerTenant
:أّنك أساس على ھنا تسكن ھل ،]SHOWCARD [رقم البطاقة إلى النظر الرجاء

:المقابلة يجري لمن
.عاٍل بصوت إقرأ

OWNER, TENANT OR RENT FREE
مالك

عضو في منزل مشترك
مستأجر

مستأجر ثانوّي
مستأحر بدون دفع إيجار

Txt_FL_HO067

CHECK NOT ((HO067_PaymSimDwel = 0) AND (HO067_PaymSimDwel = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون
"[المجموع أكثر من صفر

IF HO067_PaymSimDwel = NONRESPONSE

HO067_PaymSimDwel
الحرة؟ السوق في مؤثث، غير مشابه، مكان باستئجار قمت إذا اليوم الشھري الشقة إيجار سيبلغ كم رأيك، حسب

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ. والتدفئة الكھرباء دفعات يشمل ال

PAYMENT SIMILAR DWELLING
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_HO967
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ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)

ENDIF

Txt_FL_HO003

IF HO003_Period = a97

ENDIFTxt_FL_HO605

CHECK NOT ((HO605_LastPayment = 0) AND (HO605_LastPayment = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون
"[المجموع أكثر من صفر

IF HO605_LastPayment = NONRESPONSE

ENDIF
IF HO002_OwnerTenant = a3

ENDIFTxt_FL_HO007

HO003_Period
عن ذلك كان ھل الدفعة؟ ھذه غطتھا التي الفترة ھي ما ، ]األخيرة الشقة إيجار بدفعة فكرنا إذا/@ األخيرة الشقة إيجار دفعة إلى عودة[@ 

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

RENT PAYMENT PERIOD
أسبوع
شھر

ثالثة أشھر
ستة أشھر

سنة
مدة زمنية أخرى

Txt_FL_HO004

HO004_OthPer
أخرى؟ زمنية بمدة تقصد ماذا

OTHER PERIOD
STRING

HO605_LastPayment
تتلّقاھا؟ التي والمخّصصات اإلعانات ذلك في بما األخيرة، للدفعة اإلجمالّي المبلغ كان كم

:المقابلة يجري لمن
.]FLDefault[9][ بــ المبلغ سّجل

LAST PAYMENT
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_HO905

Txt_FL_HO079

HO079_SocialHousing
مشابه؟ مسكن أو عمومي مسكن في تعيش ھل

SOCIAL HOUSING
. نعم1
. ال5

HO007_LastPayIncl
التدفئة؟ أو الغاز الكھرباء،, المنزل لجنة في االشتراك النفايات، إزالة, الماء فاتورة مثل, والخدمات الفواتير جميع األخير اإليجار مبلغ يشمل ھل

LAST PAYMENT INCLUDE ALL CHARGES AND SERVICES
. نعم1
. ال5
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ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)

IF HO007_LastPayIncl = a5

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)

ENDIF

Txt_FL_HO008

CHECK NOT ((HO008_ExtRentIncl = 0) AND (HO008_ExtRentIncl = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون
"[المجموع أكثر من صفر

IF HO008_ExtRentIncl = NONRESPONSE

ENDIF

HO008_ExtRentIncl
زمنية مدة/@ الستة األشھر/@ الثالثة األشھر/@ لشھر/@ األسبوع[@  خالل إيجار دفعة آخر ضمن المدرجة غير والفواتير الخدمات مقابل دفعت كم

ة؟/األخير ]piHO004_OthPer/أخرى

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل

CHARGES AND SERVICES
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_HO908

Txt_FL_HO010

HO010_BehRent
شھرين؟ من ألكثر اإليجار دفع عن تأخرت ھل الماضية، شھًرا عشرة االثني فترة خالل

BEHIND WITH RENT
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HO070

IF HO070_PercHouseOwn > 0

HO070_PercHouseOwn
المسكن؟ في ]حياة شريكة/@ حياة شريك/@ زوجة/@ زوج[@  أو أنت تمتلكھا التي الحصة/النسبة ھي ما

:المقابلة يجري لمن
.ما نسبة الزوجين أي يمتلك لم إذا فقط 0 الرقم سجل

PERCENTAGE HOUSE OWNED
0..100

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_HO611

Txt_FL_HO012

HO611_AcqProp
العقار؟ ھذا على حصلت كيف] . SHOWCARD [البطاقة إلى النظر الرجاء

HOW PROPERTY ACQUIRED
. إشتريته أو بنيته بمواردي الخاصة1
. إشتريته أو بنيتة بمساعدة قرض أو رھن عقاري2
. إشتريته أو بنيته بدعم من العائلة3
. ورثته4
. حصلت عليه كھدية5
. أشتريته بطرق أخرى6
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ENDIFTxt_FL_HO013

IF HO013_MortLoanProp = a1

HO012_YearHouse
؟ ذلك حصل سنة أي في

YEAR ACQUIRED THE HOUSE
1900..2015

HO013_MortLoanProp
العقار؟ ھذا على مسّجلة عقارية رھون أو قروض لديك ھل

MORTGAGES OR LOANS ON PROPERTY
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HO015

CHECK NOT ((HO015_AmToPayMortLoan = 0) AND (HO015_AmToPayMortLoan = RESPONSE)) L17 " [من
"[المتوقع أن يكون المجموع أكثر من صفر

IF HO015_AmToPayMortLoan = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_HO017

IF HO017_RepayMortgLoans = a1

HO014_YrsLMortLoan
العقار؟ ھذا على المسجلة العقارية الرھون أو القروض لتسديد الوقت من تبقى كم

:المقابلة يجري لمن
.51 سجل محددة غير فترة أو سنة 50 من ألكثر كان إذا. 1 سجل سنة، من ألقل ذلك كان إذا

YEARS LEFT OF MORTGAGE OR LOAN
1..51

HO015_AmToPayMortLoan
حساب دون تسديده، ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت عليك يجب الذي العقاري الرھن أو القرض من المتبقي المبلغ حجم ھو ما

الفائدة؟

:المقابلة يجري لمن
]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل

AMOUNT STILL TO PAY ON MORTGAGE OR LOAN
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_HO915

HO017_RepayMortgLoans
دائم؟ بشكل القرض أو العقاري الرھن مستحقات بتسديد تقوم ھل

REGULARLY REPAY MORTGAGE OR LOANS
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HO620

CHECK NOT ((HO620_RegRepayMortLoan = 0) AND (HO620_RegRepayMortLoan = RESPONSE)) L17 "
"[من المتوقع أن يكون المجموع أكثر من صفر]

HO620_RegRepayMortLoan
العقار؟ ھذا عن سّددته الذي العقارّية والرھون القروض مبلغ ھو ما الماضية، شھًرا عشر االثني فترة خالل

:المقابلة يجري لمن
.]FLDefault[9][ بــ المبلغ سّجل

AMOUNT REGULAR REPAYMENTS ON MORTGAGE OR LOAN
-100000000000000000..1000000000000000000
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ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF HO620_RegRepayMortLoan = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_HO022

UB SEQUENCE UB_HO920

HO022_BehRepayMortLoan
شھرين؟ من ألكثر الدفعات ھذه تسديد عن تأخرت ھل الماضية، شھًرا عشرة االثني فترة خالل

BEHIND WITH REPAYMENTS MORTGAGE OR LOAN
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HO023

IF HO023_SuBLAcc = a1

ENDIF

HO023_SuBLAcc
؟ ]ة/ثانوي ة/مستأجر/@ ة/رئيسي ة/مستأجر[@  ل السكني المبنى ھذا من قسم تؤجر ھل

SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HO074

CHECK NOT ((HO074_IncSuBLAcc <= 0) AND (HO074_IncSuBLAcc = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون
"[المجموع أكثر من صفر

HO074_IncSuBLAcc
، ]STR (Year - 1)[ خالل العقار تأجير من ]حياة شريكة/@ حياة شريك/@ زوجة/@ زوج[@  أو أنت تتلقاه الذي اإليجار أو الدخل قيمة تبلغ كم
الضرائب؟ خصم بعد

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل

INCOME FROM SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION
-100000000000000000..1000000000000000000

Txt_FL_HO024

CHECK NOT ((HO024_ValueH = 0) AND (HO024_ValueH = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون المجموع أكثر من
"[صفر

IF HO024_ValueH = NONRESPONSE

HO024_ValueH
اليوم؟ بعته لو العقار ھذا قيمة ستبلغ كم تقديراتك، وفق

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل

VALUE OF THE HOUSE
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_HO924
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ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIFTxt_FL_HO633

CHECK NOT ((HO633_SpecFeat.CARDINAL > 1) AND (96 IN HO633_SpecFeat)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما
"[ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF a97 IN HO633_SpecFeat

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

Txt_FL_HO032

HO032_NoRoomSqm
تؤجرھا التي والغرف[@  والممرات االستحمام غرف المطبخ، باستثناء ولكن النوم غرف ذلك في بما الشخصية، الحتياجاتھم أسرتك أفراد بستخدم غرفة كم

؟ ]جزئي أو كامل بشكل

:المقابلة يجري لمن
ذلك إلى وما ،الُعلِّيَّة ،القبو المخزن يشمل ال

NUMBER OF ROOMS
1..25

HO633_SpecFeat
] .SHOWCARD [رقم البطاقة إلى النظر الرجاء

أصال؟ وجدت إذا منزلك، في متوفرة الصحية، المشاكل أو الجسدية اإلعاقات ذوي األشخاص يستخدمھا التي التالية، الوسائل أي

:المقابلة يجري لمن
المالئمة اإلجابات جميع إلى اإلشارة الرجاء

SPECIAL FEATURES IN THE HOUSE
أبواب أو ممّرات واسعة

منحدر أو مدخل على مستوى إرتفاع الشارع
درابزين

تقنية آلية أو تقنية لتسھيل فتح األبواب والبّوابات
مالءمات في غرف االستحمام والمراحيض

مالءمات في المطبخ
مصعد للسلّم أو مصعد للكرسّي المتحّرك

منّبھات - زّر الخطر، كّشافات وما إلى ذلك)
ال شيء من المذكور آنًفا

آخر (فّصل)

HO631_SpecFeat

:المقابلة يجري لمن
أخرى مساعدة وسائل أذكر

OTHER SPECIAL FEATURES
STRING

Txt_FL_HO034

HO034_YrsAcc
الحالي؟ مسكنك في تعيش سنة كم منذ

:المقابلة يجري لمن
كامل عدد إلى التقريب يجب

YEARS IN ACCOMMODATION
0..120
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IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY

ENDIF
IF HO001_Place = a5

Txt_FL_HO060

HO060_PartnerYrsAcc
الحالي؟ مسكنك في ]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  تسكن/يسكن سنة كم منذ

:المقابلة يجري لمن
كامل عدد إلى بالتقريب قم

PARTNER YEARS IN ACCOMMODATION
0..120

Txt_FL_HO636

Txt_FL_HO043

Txt_FL_HO037

HO636_TypeAcc
].SHOWCARD [رقم البطاقة إلى النظر الرجاء

عائلتك؟ فيه تسكن الذي المبنى نوع ما

:المقابلة يجري لمن
.عاٍل بصوت إقرأ

TYPE OF BUILDING
منزل في مزرعة

منزل مستقّل أو منزل لعائلتين
منزل لعائلة أوعائلتين في صّف واحد أو منزل مزدوج

 شقق8 إلى 3بناية مكّونة من 
 طوابق8 شقق وأكثر ولكّنھا ال تتعّدى 9بناية مكّونة من 

 طوابق أو أكثر9بناية من 
مرفق إسكانّي يشمل خدمات للمسّنين (نزل داخلّي أو ملجأ، ولكن ليس دار مسّنين)

دار مسّنين

HO043_StepstoEntrance
لشقتك؟ الرئيسي المدخل الى للوصول تنزلھا او تصعدھا أن يجب التي الدرجات عدد ما

:المقابلة يجري لمن
.1 اإلجابة إلى إشر) السلم باستخدام المجيب لدى حاجة ال ولھذا ( المبنى في مصعد وجد إذا

NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE
1 .Up to 5
2 .6to 15
3 .16to 25
4 .More than 25

HO037_CityTown
] .SHOWCARD [البطاقة إلى النظر الرجاء

فيھا؟ تعيش التي المنطقة تصف كيف

:المقابلة يجري لمن
.عال بصوت إقرأ

AREA WHERE YOU LIVE
. مدينة كبيرة1
. في ضواحي إحدى المدن الكبير2
. بلدة كبيرة3
. بلدة صغيرة4
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ENDIFTxt_FL_HO026

IF HO026_OwnSecHome = a1

ENDIFTxt_FL_HO054

. منطقة ريفية أو قرية5

HO054_Elevator
؟ منزلك في مصعد يوجد ھل

ELEVATOR
. نعم1
. ال5

HO026_OwnSecHome
أخرى؟ أحراش أو أراضي آخر، عقار للنقاھة، دار آخر، منزل ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  لدى أو لديك يوجد ھل

:المقابلة يجري لمن
.الخاصة والمصالح السنة في مرة منتظم بشكل ة/المجيب تستخدمھا/يستخدمھا التي النقاھة بيوت إستثناء الرجاء

OWN SECONDARY HOMES ETC
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HO027

CHECK NOT ((HO027_ValueRE <= 0) AND (HO027_ValueRE = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون المجموع أكثر
"[من صفر

IF HO027_ValueRE = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_HO029

IF HO029_RecIncRe = a1

HO027_ValueRE
اليوم؟ بعتھا لو االمالك ھذه قيمة رأيك حسب ستكون كم

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سجل البالد، خارج عقاراً يملك كان إذا

VALUE OF REAL ESTATE
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_HO927

HO029_RecIncRe
؟ ]STR (Year - 1)[ سنة خالل العقارات ھذه من إيجار أو دخل أي ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت تلقيت ھل

RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE
. نعم1
. ال5

Txt_FL_HO030

HO030_AmIncRe
سنة خالل العقارات ھذه من ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو انت تلقيته الذي اإليجار او الدخل يبلغ كم

]STR (Year - 1)[ ، الضرائب؟ دفع بعد

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل

AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR
-100000000000000000..1000000000000000000
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ENDIF
IF (HH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

System preset value HO902_TimeStampEnd
IF HO902_TimeStampEnd = EMPTY AND HO041_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

CHECK NOT ((HO030_AmIncRe = 0) AND (HO030_AmIncRe = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون المجموع
"[أكثر من صفر

IF HO030_AmIncRe = NONRESPONSE

ENDIF

UB SEQUENCE UB_HO930

HO041_IntCheck

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

WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HO
المجيب/ ة فقط

المجيب/ ة ووكيله/ ھا
الوكيل/ ة فقط

BLOCK

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1
Txt_FL_HH001

System preset value HH901_TimeStampStart
IF HH901_TimeStampStart = EMPTY AND HH001_OtherContribution <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_HH010

HH001_OtherContribution
بالشكل منزلك في الوضع على اإلطالع يھمنا, البداية في التفاصيل ھذه بعض حول ]المنزل أفراد من آخر فرد أو[@  انت سألناك ربما أّننا من الرغم على

المقابلة؟ ھذه في يشارك لم ولكنه منزلك مدخول زيادة في الماضي العام في عائلتك أبناء أحد ساھم ھل. الصحيح

:المقابلة يجري لمن
المقابلة في للمشاركة المؤھلين قائمة إقرأ األمر تطلّب إذا

OTHER CONTRIBUTION TO HOUSEHOLD INCOME
. نعم1
. ال5

HH010_OtherIncome
أحد أو عائلتك ت/حصل ھل. وغيرھا اإلجتماعي الضمان مخصصات ، األطفال مخصصات اإلسكان، إعانات مثل المخصصات مختلف العائالت بعض تتلقى
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ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF HH010_OtherIncome = a1

ENDIF

؟ ]STR (Year - 1)[ خالل المخصصات ھذه مثل على منزلك في القاطنين األفراد
INCOME FROM OTHER SOURCES

. نعم1
. ال5

Txt_FL_HH011

CHECK NOT ((HH011_TotAddHHinc <= 0) AND (HH011_TotAddHHinc = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون
"[المجموع أكثر من صفر

IF HH011_TotAddHHinc = NONRESPONSE

ENDIF

HH011_TotAddHHinc
.واالقتطاعات الضرائب دفع بعد ، ]STR (Year - 1)[ خالل عائلتك تلقته الذي اإلجمالي المخصصات بمبلغ رجاًءا أخبرنا

:المقابلة يجري لمن
.المحلية السلطة أو الحكومية تمنحھا التي المخصصات أي

 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل
ADDITIONAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST YEAR

-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_HH911

Txt_FL_HH021

Txt_FL_HH022

Txt_FL_HH023

HH021_Intro
] .SHOWCARD [رقم البطاقة إلى النظر الرجاء

.منزلك من كيلومتر 1 بعد على يقع أو / دقيقة 20 خالل تصله قد مكان كل أي سكناك، منطقة تجاه المحتملة مشاعرك حول الجمل بعض اآلن لك سأقرأ
.التالية الجمل من كل مع بشدة تعارض تعارض، توافق، بشدة، توافق كنت إذا ما رجاًءا أخبرني/أخبرني

INTRODUCTION LOCAL AREA
أكمل/ ي

HH022_LocalFeelPart
بشدة؟ تعارض تعارض، توافق، بشدة، توافق بأنك تقول ھل. المنطقة لھذه باالنتماء فعال أشعر

:المقابلة يجري لمن
]SHOWCARD [البطاقة اعرض

LOCAL AREA FEEL PART
. أوافق بشدة1
. أوافق2
. أعارض3
. أعارض بشدة4

HH023_LocalVandalism
بشدة؟ تعارض تعارض، توافق، بشدة، توافق بأنك تقول ھل. المنطقة ھذه في جدية مشاكل ھي الجدران على والكتابة التخريب أعمال

:المقابلة يجري لمن
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ENDIF
IF (CO IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDBLOCK

ENDIF
IF ((MN008_NumHHR = 1) AND (MN024_NursingHome = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
System preset value HH902_TimeStampEnd
IF HH902_TimeStampEnd = EMPTY AND HH014_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

Txt_FL_HH024

Txt_FL_HH025

]SHOWCARD [البطاقة أعرض
LOCAL AREA VANDALISM

. أوافق بشدة1
. أوافق2
. أعارض3
. أعارض بشدة4

HH024_LocalClean
بشدة؟ تعارض تعارض، توافق، بشدة، توافق بأنك تقول ھل. جًدا نظيفة المنطقة

:المقابلة يجري لمن
]SHOWCARD [البطاقة اعرض

LOCAL AREA CLEAN
. أوافق بشدة1
. أوافق2
. أعارض3
. أعارض بشدة4

HH025_LocalPeopleHelpful
بشدة؟ تعارض تعارض، توافق، بشدة، توافق بأنك تقول ھل. يساعدونني قد المنطقة ھذه في األشخاص بعض ما، لمشكلة تعرضت إذا

:المقابلة يجري لمن
]SHOWCARD [البطاقة أعرض

LOCAL AREA PEOPLE HELPFUL
. أوافق بشدة1
. أوافق2
. أعارض3
. أعارض بشدة4

HH014_IntCheck

:المقابلة يجري لمن
:للفحص

القسم؟ ھذا في األسئلة على أجاب من
WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HH

المجيب/ ة فقط
المجيب/ ة ووكيله/ ھا

الوكيل/ ة فقط
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BLOCK

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1
Txt_FL_CO001

System preset value CO901_TimeStampStart
IF CO901_TimeStampStart = EMPTY AND CO001_Intro1 <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_CO002

CHECK NOT ((CO002_ExpFoodAtHome <= 0) AND (CO002_ExpFoodAtHome = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن
"[يكون المجموع أكثر من صفر

IF CO002_ExpFoodAtHome = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_CO003

IF CO003_ExpFoodOutsHme = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_CO010

IF CO010_HomeProducedFood = a1

CO001_Intro1
.المادية شؤونه المنزل يتدبر وكيف اإلعتيادية المنزل مصاريف حول األسئلة بعض اآلن عليك سنطرح

INTRODUCTION TEXT
أكمل/ ي

CO002_ExpFoodAtHome
عادي؟ شھر خالل المنزل في المستھلك الطعام مصاريف بلغت كم الماضية، شھًرا عشرة اإلثني فترة إلى نظرنا إذا

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل

AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_CO902

CO003_ExpFoodOutsHme
المنزل؟ خارج المستھلك الطعام مصاريف بلغت كم الماضية، شھًرا عشرة اإلثني فترة إلى نظرنا إذا

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل

AMOUNT SPENT ON FOOD OUTSIDE THE HOME
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_CO903

CO010_HomeProducedFood
بأنفسكم؟ جمعھا او التقاطھا انتاجھا، بزراعتھا، تقومون التي اللحوم أو الفواكه الخضراوات، ]عائتك في آخرون وأفراد[@  أنت تستھلك ھل

CONSUME HOME PRODUCED FOOD
. نعم1
. ال5

Txt_FL_CO011

CO011_ValHomeProducedFood
بكلمات عادي؟ شھر في عائلتك استھلكتھا والتي المنزل، في انتاجھا تم التي الغذائية المنتوجات قيمة ھي ما األخيرة، شھًرا عشرة اإلثني فترة إلى نظرنا إذا

بشرائھا؟ قمت لو المنتوجات ھذه مقابل ستدفع كنت كم, أخرى

:المقابلة يجري لمن
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ENDIFTxt_FL_HH017

CHECK NOT ((HH017_TotAvHHincMonth <= 0) AND (HH017_TotAvHHincMonth = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع
"[أن يكون المجموع أكثر من صفر

IF HH017_TotAvHHincMonth = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_CO007

IF ((CO007_AbleMakeEndsMeet = a1) OR (CO007_AbleMakeEndsMeet = a2)) OR (CO007_AbleMakeEndsMeet
= a3)

ENDIF
IF MN032_socex = 1

IF CO011_ValHomeProducedFood = NONRESPONSE

ENDIF

 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل
VALUE OF HOME PRODUCED FOOD

-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_CO911

HH017_TotAvHHincMonth
؟ ]STR (Year - 1)[ خالل واالقتطاعات الضرائب خصم بعد للعائلة، الشھري الدخل معدل كان كم

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل

TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_HH917

CO007_AbleMakeEndsMeet
...بـ أمورھا تتدبر أن تستطيع العائلة أن القول تستطيع ھل للعائلة، الشھرية المدخوالت بمجمل التفكير عند

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS MEET
1 .With great difficulty
2 .With some difficulty
3 .Fairly easily
4 .Easily

Txt_FL_CO020

CO020_HowMuchNeeded
بسھولة؟ االقتصادية أموره ليتدّبر شھر كل منزلك يحتاجه الذي األدنى الحد مبلغ ھو ما

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل

HOW MUCH NEEDED TO MAKE ENDS MEET
-100000000000000000..1000000000000000000

Txt_FL_CO206

Txt_FL_CO209

CO206_AffordExpense
قرًضا؟ تأخذ أن دون ]AffordExpenseAmount{]FLDefault[9]{ بقيمة متوّقع غير مبلغ دفع أسرتك تستطيع ھل

AFFORD EXPENSE
. نعم1
. ال5
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ENDIF
IF (AS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

System preset value CO902_TimeStampEnd
IF CO902_TimeStampEnd = EMPTY AND CO009_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

CO209_PovertyPutUpWithCold
المعيشية؟ المصروفات تقليص بھدف التدفئة تكلفة لتوفير البرد من عانيت ھل األخيرة، أشھر 12 الـ فترة خالل

PUT UP WITH COLD
. نعم1
. ال5

CO009_IntCheck

:المقابلة يجري لمن
:للفحص

القسم؟ ھذا في األسئلة عن أجاب من
WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN CO

المجيب/ ة فقط
المجيب/ ة ووكيله/ ھا

الوكيل/ ة فقط

BLOCK

IF MN007_NumFinR = 1
Txt_FL_AS001

System preset value AS901_TimeStampStart
IF AS901_TimeStampStart = EMPTY AND AS001_Intro1 <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_AS065

AS001_Intro1
واستثمارات توفيرات أو إستثماراتك/بتوفيراتك تتعلق األسئلة من التالية المجموعة

؟ ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@ 
INTRODUCTION 1 TO ASSETS

أكمل/ ي

AS065_HasIndRetAcc
فردية؟ تقاعد حسابات في أموال أي ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  لدى أو لديك يوجد ھل

:المقابلة يجري لمن
.التقاعد فترة خالل وسحبه سنوًيا المال بعض توفير من الشخص يمّكن تقاعدي برنامج يعني فردي تقاعد حساب

HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS
. نعم1
. ال5
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IF AS065_HasIndRetAcc = 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)

Txt_FL_AS020

AS020_IndRetAcc
كالكما؟ أو ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  ل أم لك فردية؟ تقاعدي توفير حسابات توجد لمن

WHO HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS
1 .Respondent only
2^ .FL_AS020_5 only
3 .Both

Txt_FL_AS021

CHECK NOT ((AS021_AmIndRet <= 0) AND (AS021_AmIndRet = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون المجموع أكثر
"[من صفر
CHECK AS021_AmIndRet <> EMPTY L17 " [أدخل قيمة من فضلك]"

IF AS021_AmIndRet = NONRESPONSE

ENDIF

AS021_AmIndRet
ا لديك المتوفر المبلغ ھو ما الفردية؟ التقاعد حسابات في حالّيً

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سجل

فقط المجيب لدى المتوفر المبلغ سجل
AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS

-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS921

AS023_IndRetStockBo
أسھم؟ أم مالية سندات ھذه الفردية التقاعد حسابات غالبية تشمل ھل

INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS
1 .Mostly stocks
2 .Half stocks and half bonds
3 .Mostly bonds

Txt_FL_AS024

CHECK NOT ((AS024_PAmIndRet <= 0) AND (AS024_PAmIndRet = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون المجموع
"[أكثر من صفر
CHECK AS024_PAmIndRet <> EMPTY L17 " [أدخل قيمة من فضلك]"

IF AS024_PAmIndRet = NONRESPONSE

AS024_PAmIndRet
الفردية؟ التقاعد حسابات في ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  لدى حاليا يوجد كم

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سجل

PARTNER AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS
-100000000000000000..1000000000000000000
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ENDIFTxt_FL_AS066

IF AS066_HasContSav = a1

ENDIFTxt_FL_AS067

IF AS067_HasLifeIns = a1

ENDIF

ENDIF

UB SEQUENCE UB_AS924

AS026_PIndRetStockBo
مالية؟ سندات أم أسھم بغالبيتھا ھي ھذه الفردية التقاعد حسابات ھل

PARTNER INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS
1 .Mostly stocks
2 .Half stocks and half bonds
3 .Mostly bonds

AS066_HasContSav

:المقابلة يجري لمن
Ctrl+R إضغط. إسرائيل على ينطبق ال التالي السؤال

HAS CONTRACTUAL SAVING
. نعم1
. ال5

Txt_FL_AS027

CHECK NOT ((AS027_AmContSav <= 0) AND (AS027_AmContSav = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون المجموع
"[أكثر من صفر
CHECK AS027_AmContSav <> EMPTY L17 " [أدخل قيمة من فضلك]"

IF AS027_AmContSav = NONRESPONSE

ENDIF

AS027_AmContSav

:المقابلة يجري لمن
Ctrl+R إضغط. إسرائيل على ينطبق ال السؤال

AMOUNT CONTRACTUAL SAVING
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS927

AS067_HasLifeIns
حياة؟ تأمينات ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو انت حالًيا ين/تملك ھل

HAS LIFE INSURANCE
. نعم1
. ال5

Txt_FL_AS029

AS029_LifeInsPol
كالھما؟ أو الحياة، لكل تأمين أو محدودة، لفترة تأمين ھو بك، الخاص الحياة تأمين ھل

:المقابلة يجري لمن
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ENDIFTxt_FL_AS064

IF AS064_HasMutFunds = a1

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)

ENDIF

.الفترة ھذه خالل وفاة حاله في التأمين مبلغ سلًفا ويدفع الزمن، من محددة فترة يغطي محدودة لفترة الحياة تأمين

واحدة دفعة او بالتقسيط أخده ويمكن الزمن، مرور مع قيمته تزيد الذي توفير من يتركب الحياة لكل الحياة تأمين
LIFE INSURANCE POLICIES TERM OR WHOLE LIFE

1 .Term policies
2 .Whole life policies
3 .Both

97 .Other

Txt_FL_AS030

CHECK NOT ((AS030_ValLifePol <= 0) AND (AS030_ValLifePol = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون المجموع أكثر
"[من صفر

IF AS030_ValLifePol = NONRESPONSE

ENDIF

AS030_ValLifePol
؟ ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  و أنت تملكھا التي الحياة لتأمينات المحّددة القيمة ھي ما

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سجل

.الشريكين/ الزوجين لكال الكلي المبلغ سجل
FACE VALUE LIFE POLICIES

-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS930

AS064_HasMutFunds
االستثمار؟ إدارة حسابات أو المشتركة الصناديق في أموال أي ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو انت لديك يوجد ھل حالًيا،

:المقابلة يجري لمن
أي أو مالية سندات أو أسھم في االستثمار أجل من للمدير وتعطيھا مستثمرين عدة من األموال تجمع مالية مؤسسة عبر االستثمار من نوع ھي المشتركة الصناديق
.مالية منتجات

HAS MUTUAL FUNDS
. نعم1
. ال5

Txt_FL_AS017

CHECK NOT ((AS017_AmMutFunds <= 0) AND (AS017_AmMutFunds = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون
"[المجموع أكثر من صفر

AS017_AmMutFunds
اإلستثمار؟ إدارة حسابات أو االئتمانية الصناديق في ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  لدى أو لديك حاليا المتوّفر المبلغ ھو ما

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل

.الزوجين/ للشريكين الكلي المبلغ سجل
AMOUNT IN MUTUAL FUNDS

-100000000000000000..1000000000000000000
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ENDIFTxt_FL_AS063

IF AS063_HasStocks = a1

ENDIFTxt_FL_AS062

IF AS062_HasBonds = a1

CHECK AS017_AmMutFunds <> EMPTY L17 " [أدخل قيمة من فضلك]"

IF AS017_AmMutFunds = NONRESPONSE

ENDIF

UB SEQUENCE UB_AS917

AS019_MuFuStockBo
أسھم؟ أم مالية سندات ھي االستثمارات إدارة وحسابات االئتمان صناديق في االستثمارات غالبية ھل

MUTUAL FUNDS MOSTLY STOCKS OR BONDS
1 .Mostly stocks
2 .Half stocks and half bonds
3 .Mostly bonds

AS063_HasStocks
؟)البورصة في متداولة غير أو متداولة (مالية سندات أو أسھم في مستثمرة أموال ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  لدى أو لديك حاليا توجد ھل

:المقابلة يجري لمن
.منھا أرباح على والحصول الشركة من قسم في الملكية حق الشخص تمنح سندات ھي المالية والسندات األسھم

HAS STOCKS
. نعم1
. ال5

Txt_FL_AS011

CHECK NOT ((AS011_AmStocks <= 0) AND (AS011_AmStocks = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون المجموع أكثر
"[من صفر
CHECK AS011_AmStocks <> EMPTY L17 " [أدخل قيمة من فضلك]"

IF AS011_AmStocks = NONRESPONSE

ENDIF

AS011_AmStocks
البورصة؟ في المتداولة غير أو المتداولة األسھم في ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  لدى أو لديك المستثمر المبلغ قيمة ما تقديراتك، وفق

:المقابلة يجري لمن
.للشريكين/ للزوجين الكلي المبلغ سجل , ]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل

AMOUNT IN STOCKS
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS911

AS062_HasBonds
تعاونية؟ أو حكومية أسھم في مستثمرة أموال ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  لدى أو لديك حاليا يوجد ھل

:المقابلة يجري لمن
.االقتراض طريق عن المال رأس لتوليد شركة أو حكومة عن صادرة دين صك سندات ھي األسھم

HAS BONDS
. نعم1
. ال5

Txt_FL_AS007
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ENDIFTxt_FL_AS060

IF AS060_HasBankAcc = a1

ENDIF
IF (((AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS062_HasBonds = a1)) OR (AS063_HasStocks = a1)) OR
(AS064_HasMutFunds = a1)

CHECK NOT ((AS007_AmBonds <= 0) AND (AS007_AmBonds = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون المجموع أكثر
"[من صفر
CHECK NOT (AS007_AmBonds = EMPTY AND AS007_AmBonds <> NONRESPONSE) L17 " [أدخل قيمة من فضلك]"

IF AS007_AmBonds = NONRESPONSE

ENDIF

AS007_AmBonds
تعاونية؟ سندات أو حكومية سندات في ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  لدى أو لديك حاليا المتوّفر المبلغ حجم ما تقديراتك، وفق

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سجل

.الشريكين/ للزوجين الكلي المبلغ سجل
AMOUNT IN BONDS

-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS907

AS060_HasBankAcc
بنك حسابات أو ادخار حسابات أو جارية، حسابات مصرفية، حسابات في مبالغ أي ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  لدى أو لديك توجد ھل

البريد؟
HAS BANK ACCOUNT

. نعم1
. ال5

Txt_FL_AS003

CHECK AS003_AmBankAcc <> EMPTY L17 " [أدخل قيمة من فضلك]"

IF AS003_AmBankAcc = NONRESPONSE

ENDIF

AS003_AmBankAcc
حسابات أو اإلدخار حسابات الجارية، الحسابات المصرفية، الحسابات في ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  ولدى لديك المتوفر المبلغ ھو ما
البريد؟ بنك

:المقابلة يجري لمن
.الزوجين/ الشريكين حسابات في الكلي المبلغ سجل . ]FLDefault[9][ ب المبلغ سّجل

AMOUNT BANK ACCOUNT
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS903

Txt_FL_AS070

AS070_IntIncome
الحسابات في المدخرات وأرباح فوائد من ]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  ومدخوالت مدخوالتك إجمالي بلغ كم تقديراتك، وفق

؟ ]STR (Year - 1)[ خالل االئتمان صناديق أو المالية، السندات األسھم، المصرفية،

.الضرائب خصم بعد بالشاقل المبلغ تحديد الرجاء

:المقابلة يجري لمن
.األرباح أو المدخول حصيلة نسب دون ]FLDefault[9][ ب المبلغ سجل

INTEREST OR DIVIDEND
-100000000000000000..1000000000000000000
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ENDIFTxt_FL_AS641

IF AS641_OwnFirm = a1

ENDIFTxt_FL_AS649

IF AS649_NumCars > 0

CHECK AS070_IntIncome <> EMPTY L17 " [أدخل قيمة من فضلك]"

IF AS070_IntIncome = NONRESPONSE

ENDIF

UB SEQUENCE UB_AS970

AS641_OwnFirm
جزئّية؟ أو كاملة بملكّية تجارّية مصلحة أو شركة ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت تملك ھل

OWN FIRM COMPANY BUSINESS
. نعم1
. ال5

Txt_FL_AS044

CHECK AS044_ShareFirm <= 100 L17 " [ 100يجب أن تكون النسبة أقل أو مساوية ل  ]"

IF AS044_ShareFirm = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_AS642

CHECK NOT ((AS642_AmSellFirm = 0) AND (AS642_AmSellFirm = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون المجموع
"[أصغر أو أكبر من صفر
CHECK AS642_AmSellFirm <> EMPTY L17 " [أدخل قيمة من فضلك]"

IF AS642_AmSellFirm = NONRESPONSE

ENDIF

AS044_ShareFirm
المصلحة؟ أو الشركة، ھذه في ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت حصتك أو نسبتك ھي ما

:المقابلة يجري لمن
.1 سّجل بالمئة، 1 من أقل كانت إذا. النسبة سجل

PERCENTAGE SHARE FIRM OWNED
1..100

UB SEQUENCE UB_AS944

AS642_AmSellFirm
؟ }FL_AS642_3{ لـ أو لك سيتبّقى الذي المبلغ قيمة ھي ما ديونھا، كافة سّددت ثّم المصلحة، أو الشركة ھذه بعت إذا

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ بــ المبلغ سّجل

.الزوجين/ الشريكين لكال الكلّّي المبلغ سّجل
AMOUNT SELLING FIRM

-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS942

AS649_NumCars
).ليسينج (المستعارة السيارات/المصلحة/الشركة سيارات إستثناء الرجاء ؟ ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  أو أنت تملكھا التي السيارات عدد ما

NUMBER OF CARS
0..10

Txt_FL_AS051

AS051_AmSellingCars
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ENDIFTxt_FL_AS054

CHECK NOT ((AS054_OweMonAny.CARDINAL > 1) AND (96 IN AS054_OweMonAny)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء
"[مما ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF NOT (96 IN AS054_OweMonAny)

CHECK NOT ((AS051_AmSellingCars = 0) AND (AS051_AmSellingCars = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون
"[المجموع أصغر أو أكبر من صفر
CHECK AS051_AmSellingCars <> EMPTY L17 " [أدخل قيمة من فضلك]"

IF AS051_AmSellingCars = NONRESPONSE

ENDIF

لك؟ سيتبقى الذي التقريبي المبلغ ھو فما ]السيارات/@ السيارة[@ ]ھذه/@ ھذه[@  ببيع قمت إذا

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سجل

.الزوجين/ الشريكين لكال المبلغ سجل
AMOUNT SELLING CARS

-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS951

AS054_OweMonAny
ا مستحّقة الديون ھذه من أّي]. SHOWCARD [رقم البطاقة الى النظر الرجاء. عليك المستحّقة الديون إلى التالي السؤال يتطرق [@ على أو عليك حالّيً
إن (واألراضي الشركات العقارات، على المسّجلة العقارّية والرھون القروض باستثناء أصالً، ديون أّي وجدت إن ، ]شريكتك/@ شريكك/@ زوجتك/@ زوجك
).وجدت

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى اإلشارة الرجاء

OWE MONEY
دين على سّيارة أو مركبة أخرى (مركبة تجارّية، دّراجة نارّية، قارب الخ...)

ديون بطاقات االعتماد/ بطاقات االعتماد الصادرة عن شبكات التسويق
قروض (من البنك، شركات اإلسكان أو مؤّسسة مالّية أخرى)، يشمل سحب أموال إضافية من الحساب الجاري

دين ألقارب أو أصدقاء
قروض للطالب الجامعّيين

ديون حسابات (ھاتف، كھرباء، تدفئة، إيجار)
ال شيء مّما ذكر

آخر

Txt_FL_AS055

CHECK NOT ((AS055_AmOweMon = 0) AND (AS055_AmOweMon = RESPONSE)) L17 " [من المتوقع أن يكون المجموع
"[أصغر أو أكبر من صفر
CHECK AS055_AmOweMon <> EMPTY L17 " [أدخل قيمة من فضلك]"

IF AS055_AmOweMon = NONRESPONSE

ENDIF

AS055_AmOweMon
/@شريكك/@ زوجتك/@ زوجك[@  وديون ديونك مجموع ھو ما الشركات، أو الممتلكات األراضي، على المسجلة الديون أو اإلسكان قروض باستثناء
؟ ]شريكتك

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سجل

.الشريكين/ الزوجين لكال الكلي المبلغ سجل
AMOUNT OWING MONEY IN TOTAL

-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS955
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ENDIF
IF (AC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

System preset value AS902_TimeStampEnd
IF AS902_TimeStampEnd = EMPTY AND AS057_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

AS057_IntCheck

:المقابلة يجري لمن
:للفحص

القسم؟ ھذا في األسئلة عن أجاب من
WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN AS

المجيب/ ة فقط
المجيب/ ة ووكيله/ ھا

الوكيل/ ة فقط

BLOCK

System preset value AC901_TimeStampStart
System preset value AC902_TimeStampEnd
IF AC901_TimeStampStart = EMPTY AND AC011_Intro <> EMPTY
ENDIF
IF (AC011_Intro = RESPONSE) AND NOT (AC011_Intro = a5)

AC011_Intro
.عام بشكل حياتھم عن الناس يفّكر ماذا نعرف أن نّود

:المقابلة يجري لمن
.5 اإلجابة على أضغط بنفسه، األسئلة من أي على اإلجابة المجيب يستطع لم إذا. الوكيل مع المقابلة إجراء يجوز ال , الوكيل غياب قسم بداية

INTRODUCTION WELL-BEING
1 .Continue
5 .Proxy-interview

Txt_FL_AC012

Txt_FL_AC013

Txt_FL_AC014

AC012_HowSat
حياتك؟ عن راض أنت مدى أي إلى تماًما، راض يعني 10 و بتاًتا راض غير يعني 0 أن حيث ،10 الى 0 من مدرج سلم لدينا

HOW SATISFIED WITH LIFE
0..10

AC013_Intro
] .SHOWCARD [رقم البطاقه الى النظر الرجاء

األسابيع خالل التالية واألفكار المشاعر إنتابتك وتيرة بأي نعرف أن نود. مشاعرھم أو حياتھم لوصف الناس يستخدمھا التي العبارات من قائمة اآلن أمامك سأقرأ
.بتاًتا أو نادًرا، احيانا، قريبة، بفترات: الماضية األربعة

INTRODUCTION CASP ITEMS
أكمل/ ي

AC014_AgePrev

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

323 von 350 20.12.2016 11:23



Txt_FL_AC015

Txt_FL_AC016

Txt_FL_AC017

Txt_FL_AC018

بھا؟ القيام تود بأمور القيام من يمنعك سنك بأن تفكر وتيرة بأي

:المقابلة يجري لمن
] .SHOWCARD [البطاقة على الظاھرة اإلجابات عاٍل بصوت إقرأ

AGE PREVENTS FROM DOING THINGS
. على فترات متقاربة1
. احياًنا2
. نادًرا3
. بتاًتا4

AC015_OutofContr
؟ سيطرتك عن خارج معك يحدث ما بأّن تظْن وتيرة بأي

:المقابلة يجري لمن
] .SHOWCARD [البطاقة على الظاھرة اإلجابات عاٍل بصوٍت إقرأ األمر، لزم إذا

OUT OF CONTROL
. على فترات متقاربة1
. احياًنا2
. نادًرا3
. بتاًتا4

AC016_LeftOut
؟ حولك يحدث بما لك صله ال وبأنه باالنعزال تشعر وتيرة بأي

:المقابلة يجري لمن
] .SHOWCARD [رقم البطاقة على الظاھرة اإلجابات عاٍل بصوٍت إقرأ

FEEL LEFT OUT OF THINGS
. على فترات متقاربة1
. احياًنا2
. نادًرا3
. بتاًتا4

AC017_DoWant
بھا؟ القيام تريد التي باألنشطة القيام تستطيع بأنك تظْن وتيرة بأي

:المقابلة يجري لمن
] .SHOWCARD [البطاقة على الظاھرة اإلجابات عاٍل بصوٍت أقرا

DO THE THINGS YOU WANT TO DO
. على فترات متقاربة1
. احياًنا2
. نادًرا3
. بتاًتا4

AC018_FamRespPrev
؟ بھا القيام تريد بأمور القيام من تمنعك العائلية المسؤولية بأّن تظن وتيرة بأي

:المقابلة يجري لمن
] .SHOWCARD [رقم البطاقة على الظاھرة اإلجابات عاٍل بصوٍت إقرأ

FAMILY RESPONSIBILITIES PREVENT
. على فترات متقاربة1
. احياًنا2
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Txt_FL_AC019

Txt_FL_AC020

Txt_FL_AC021

Txt_FL_AC022

Txt_FL_AC023

. نادًرا3
. بتاًتا4

AC019_ShortMon
بھا؟ القيام تريد بأمور القيام من يمنعك المال نقص بأّن تظّن وتيرة بأي

:المقابلة يجري لمن
] .SHOWCARD [رقم البطاقة على الظاھرة اإلجابات عاٍل بصوٍت إقرأ

SHORTAGE OF MONEY STOPS
. على فترات متقاربة1
. احياًنا2
. نادًرا3
. بتاًتا4

AC020_EachDay
جديد؟ يوم كل قدوم بلھفة تنتظر وتيرة بأي

:المقابلة يجري لمن
] .SHOWCARD [رقم البطاقة على الظاھرة اإلجابات عاٍل بصوٍت إقرا

LOOK FORWARD TO EACH DAY
. على فترات متقاربة1
. احياًنا2
. نادًرا3
. بتاًتا4

AC021_LifeMean
لحياتك؟ معنى ھناك بأّن تشعر وتيرة بأي

:المقابلة يجري لمن
] .SHOWCARD [رقم البطاقة على الظاھرة اإلجابات عاٍل بصوٍت إقرأ

LIFE HAS MEANING
. على فترات متقاربة1
. احياًنا2
. نادًرا3
. بتاًتا4

AC022_BackHapp
بالسعادة؟ الشعور وينتابك الماضية حياتك إلى تنظر وتيرة بأي

:المقابلة يجري لمن
] .SHOWCARD [رقم البطاقة على الظاھرة اإلمكانيات عاٍل بصوٍت إقرأ

LOOK BACK ON LIFE WITH HAPPINESS
. على فترات متقاربة1
. احياًنا2
. نادًرا3
. بتاًتا4

AC023_FullEnerg
االيام؟ ھذه في والنشاط بالطاقة مليء بأنك تشعر وتيرة بأي
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Txt_FL_AC024

Txt_FL_AC025

IF MN024_NursingHome = a1

:المقابلة يجري لمن
] .SHOWCARD [رقم البطاقة على الظاھرة اإلجابات عاٍل بصوٍت إقرأ

FEEL FULL OF ENERGY
. على فترات متقاربة1
. احياًنا2
. نادًرا3
. بتاًتا4

AC024_FullOpport
بالفرص؟ مليئة الحياة بأن تشعر وتيره بأي

:المقابلة يجري لمن
] .SHOWCARD [رقم البطاقة على الظاھرة اإلجابات عاٍل بصوٍت إقرأ

FULL OF OPPORTUNITIES
. على فترات متقاربة1
. احياًنا2
. نادًرا3
. بتاًتا4

AC025_FutuGood
جيًدا؟ لك يبدو المستقبل بأن تشعر وتيره بأي

:المقابلة يجري لمن
] .SHOWCARD [رقم البطاقة على الظاھرة اإلجابات عاٍل بصوٍت إقرأ

FUTURE LOOKS GOOD
. على فترات متقاربة1
. احياًنا2
. نادًرا3
. بتاًتا4

Txt_FL_AC001

Txt_FL_AC035

AC001_Intro
.بھا تقوم لربما التي بالفعاليات تتعلق التي األسئلة بعض اآلن لدي

INTRODUCTION AC ACTIVITIES
أكمل/ ي

AC035_ActPastTwelveMonths
األخيرة؟ شھًرا 12 الـ فترة خالل بھا قمت التي البطاقة في المذكورة الفّعالّيات ھي ما]. SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى اإلشارة الرجاء

ACTIVITIES IN LAST YEAR
قمت بعمل تطّوعي أو خيرّي

شاركت في دورة تربوّية أو دورة إرشاد
ذھبت إلى ناٍد رياضّي، اجتماعّي أو آخر
شاركت في تنظيم سياسّي أو اجتماعّي

قرأت كتًبا، مجاّلت، صحف
حللت ألعاب مثل الكلمات المتقاطعة أو السودوكو

لعبت الشّدة (الكتشينة) أو الشطرنج
ال شيء مّم ُذكر
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ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

ENDIF

CHECK NOT ((AC035_ActPastTwelveMonths.CARDINAL > 1) AND (a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths)) L17
"[ال يمكنك أن تختار "ال شيء مما ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك] "

IF a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ELSE

ENDIF
IF AC902_TimeStampEnd = EMPTY AND (AC037_HowSatisfied <> EMPTY OR AC038_HowSatisfiedNoAct <>
EMPTY)
ENDIF

Txt_FL_AC038

AC038_HowSatisfiedNoAct
سلم على إجابتك تدريج الرجاء ذلك؟ عن راٍض أنت مدى أي إلى] . SHOWCARD [رقم البطاقة في المذكورة الفعاليات من فعالية بأي تقوم ال أنك ذكرت
".تماًما راٍض "يعني 10 - و" بتاًتا راٍض غير "يعني 0 أن حيث ،10 إلى 0 بين

SATISFIED WITH NO ACTIVITIES
0..10

LOOP cnt1:= 1 TO 10

ENDLOOPTxt_FL_AC037

IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_AC036

AC036_HowOftAct
نادي إلى ذھبت/@ إرشاد دورة أو تربوية دورة في بالمشاركة/@ خيري أو تطوعي بعمل[@  األخيرة أشھر 12 الـ خالل ]قمت[@  قمت وتيرة بأي

أو المتقاطعة الكلمات ألعاب لعبت/@ صحف مجالت، كتب، قرات/@ آخر أو إجتماعي سياسي، تنظيم في شاركت/@ آخر أو إجتماعي رياضيـ
؟ ]الشطرنج أو) الشدة ( الورق بألعاب لعبت/@ السودوكو ولعبة األلغاز حل مثل األرقام،

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

HOW OFTEN ACTIVITY IN THE LAST TWELVE MONTHS
1 .Almost daily
2 .Almost every week
3 .Almost every month
4 .Less often

AC037_HowSatisfied
ذكرتھا؟ التي الفعاليات عن راٍض أنت مدى أي إلى ،"تماًما راٍض "يعني 10 - و ،"بتاًتا راٍض غير "يعني 0 أن حيث ،10 إلى 0 من سلم على

SATISFIED WITH ACTIVITIES
0..10

IF AC902_TimeStampEnd = EMPTY AND AC025_FutuGood <> EMPTY
ENDIF
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IF (EX IN Test) OR (ALL IN Test)

BLOCK

System preset value EX901_TimeStampStart
IF EX901_TimeStampStart = EMPTY
ENDIF

IF (EX601_NonProxy = RESPONSE) AND NOT (EX601_NonProxy = a5)

EX601_NonProxy

:المقابلة يجري لمن
اإلجابة إختر المشاركة، على ا/موافقته إقرار ة/المجيب تستطع/يستطع لم إذا. الجزء ھذا على باإلجابة للوكيل السماح يجوز ال الوكيل، فيه يتواجد ال الذي القسم بداية

5.
INTRO EX_PROXY

1 .Continue
5 .Proxy-interview

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIFTxt_FL_EX001

IF MN101_Longitudinal = 0

Txt_FL_EX029

EX029_FreqPrayer
؟ حاليا تصلي مرة كم. الصالة حول سؤاال عليك سأطرح

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

PRAYING
1 .More than once a day
2 .Once daily
3 .A couple of times a week
4 .Once a week
5 .Less than once a week
6 .Never

EX001_Introtxt
بشأن 100 إلى 0 بين ما رقم بواسطة تجيبني أن أودك السؤال أطرح عندما . األحداث بعض وقوع إحتمال حول بتوقعاتك تتعلق التي األسئلة بعض اآلن لدي

وجود إحتمال ھناك أن يعني ھذا 90 الجواب كان إذا, مثال غًدا؟ مشمًسا الطقس يكون أن االحتمال ما. الطقس بحالة ولنبدأ سوية لنحاول. الحدث وقوع إمكانية
100 إلى 0 بين ما رقم أي تعطيني أن يمكنك% 90 ھو مشمس طقس

INTRODUCTION AND EXAMPLE
0..100

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2
Txt_FL_EX007

IF MN808_AgeRespondent < 61

EX007_GovRedPens
]).SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء(

التقاعد؟ إلى خروجك قبل تستحقه الذي التقاعد لراتب الحكومة تقليص إحتماالت ھي ما
GOVERNMENT REDUCES PENSION

0..100

Txt_FL_EX025
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ENDIF
IF MN808_AgeRespondent < 101

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EX008

EX025_ChWrkA65
؟63 لجيل وصولك بعد كاملة وظيفة في انخراطك إحتماالت ھي ما, الحالي بعملك فقط وليس عام بشكل بعملك التفكير عند

CHANCE TO WORK AFTER AGE OF 63
0..100

EX008_GovRaisAge
]).SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء(

التقاعد؟ جيل إلى أنت تصل أن قبل التقاعد لجيل الحكومة رفع إحتماالت ھي ما
GOVERNMENT RAISES RETIREMENT AGE

0..100

Txt_FL_EX009

EX009_LivTenYrs
]).SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء(

أكثر؟ أو ]75/80/85/90/95/100/105/110/120[@  لسن بلوغك إحتماالت ھي ما
LIVING IN TEN YEARS

0..100

Txt_FL_EX026

Txt_FL_EX110

Txt_FL_EX111

EX026_Trust
التعامل في الحذر شديد تكون أن تستطيع ال أّنك أو بالثقة جديرين الناس معظم أّن تعتقد ھل عامة، بصفة. لآلخرين رؤيتك حول سؤاال عليك أطرح أن اآلن أود
أن "يعني 10 الرقم يعني حين في" جًدا حذًرا تكون أن تستطيع ال "أنك يعني 0 الرقم أن حيث ،10 إلى 0 من جوابا أعطني ؟)باآلخرين الشك دائم (الناس مع

".الثقة يستحقون الناس معظم
TRUST IN OTHER PEOPLE

0..10

EX110_RiskAv
صغيرة مخاطرة مع لكن قليل مردود ذي مسار بين اإلختيار يمكنھم توفيراتھم األشخاص يستثمر عندما]. SHOWCARD [رقم بطاقة إلى النظر الرجاء
المال، بخسارة كبيرة مخاطرة مع ،لكن كبير مردود ذي مسار اختيار يمكنھم بالمقابل. توفير صكوك أو مصرفّي حساب في المال وضع مثال المال، لخسارة

األموال؟ وتستثمر توّفر عندما تخوضھا التي المخاطرة حجم إلى أقرب البطاقة في الظاھرة الجمل من أّي. مثاًل باألسھم االستثمار

:المقابلة يجري لمن
.أعطيت التي األولى اإلجابة استخدم إجابة، من أكثر تلّقيت اذا. ذلك إلى حاجة ھنالك كانت إذا فقط اإلجابات اقرأ

RISK AVERSION
مستعّد لمخاطرة مالّية جّدّية مع توّقع تحقيق أرباح جيدة

مستعّد لمخاطرة مالّية جّدّية فوق المعّدل مع توّقع تحقيق أرباح فوق المعّدل
مستعد لمخاطرة مالّية متوّسطة مع توّقع تحقيق أرباح متوّسطة

غير مستعّد لخوض أّي مخاطرة مالّية

EX111_XYZ_Planning_Horizon
لك؟ بالنسبة األھم ھي التالية الزمنية الفترات من فترة أي ومصروفاتك، توفيراتك تخطيط عند

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت اقرأ

"القريبة القادمة األسابيع "و" القريبة القادمة األيام "يشمل" القريبة القادمة األشھر "إمكانية
PLANNING HORIZON
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ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

Txt_FL_EX028

1 .Next few months
2 .Next year
3 .Next few years
4 .Next 5-10 years
5 .Longer than 10 years

EX028_LeftRight
نفسك؟ تدرج أين ،" اليمين "يعني 10 و" اليسار "يعني 0 أن حيث ، 10 و 0 بين سلم على ". اليمين "و" اليسار "عن أحياًنا الناس يتحدث ، السياسة في

LEFT OR RIGHT IN POLITICS
0..10

IF MN005_ModeQues = a2

IF (EX600_PartInterv = a2) OR (EX600_PartInterv = a3)

EX600_PartInterv

:المقابلة يجري لمن
القسم؟ ھذا في ة/ الزوج وكيل بحضور المقابلة ستجري ھل أم المقابلة؟ ھذه في للمشاركة ة/ ومستعّد ة/موجود المجيب ة/ زوج ھل

.انتھائھا بعد المقابلة برنامج في SMS في الرفض رمز حّدد المقابلة، إجراء الوكيل أو ة/ الزوج ت/ رفض إذا
PARTNER AVAILABLE AND WILLING TO PARTICIPATE

1 .Yes, partner is available and willing to be (proxy) interviewed in this session
2 .No, partner is unavailable to be (proxy) interviewed in this session
3 .No, partner is unwilling to be (proxy) interviewed in this session

Txt_FL_EX101

Txt_FL_EX602

Txt_FL_EX603

EX101_IntroPartInfo
.اليوم المقابلة تجر/ يجِر لم التي/ الذي, ]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  حول المعلومات بعض على الحصول أود ننھي، أن قبل

INTRODUCTION PARTNER INFORMATION
أكمل/ ي

EX602_PartYrsEduc
كامل؟ بدوام تعليمية مؤسسة في ]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  ت/درس سنة كم

:المقابلة يجري لمن
المنزلية، الدراسة واحد، آن في كاملة بوظيفة والعمل الدراسة تشمل ال كامل بدوام الدراسة. اإلمتحانات وإجراء التخصص التعلم، تشمل كامل بداوم الدراسة
.ذلك إلى وما جزئي بدوام العالي التعليم الجزئية، المھنية الدراسة المسائية، الدراسة واحد، آن في والعمل التدريبات إجراء بعد، عن التعلم

PARTNER YEARS OF EDUCATION
0..21

EX603_PartJobSit
؟ ]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  لـ الحالّي التشغيلّي الوضع ين/ تصف كيف عاّم، بشكل

:المقابلة يجري لمن
.عاٍل بصوت إقرأ

PARTNER CURRENT JOB SITUATION
متقاعد/ ة

موّظف/ة أو عامل/ة مستقّل/ة (بما في ذلك العمل في مصلحة عائلّية)
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ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF EX603_PartJobSit = a2

ENDIF
IF (EX603_PartJobSit <> a1) AND (EX603_PartJobSit <> a2)

ENDIF
IF ((EX603_PartJobSit = a1) OR (EX603_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)

ENDIF

عاطل/ة عن العمل
مصاب/ة بمرض مزمن أو إعاقة مزمنة

رّب/ ة منزل
آخر

Txt_FL_EX603

IF EX603_LastJobPartner = RESPONSE

ENDIF

EX603_LastJobPartner
فيھا ت/ عمل وظيفة آخر ھي ما

^FL_EX603_3

؟ ]حياتك شريكة/@ حياتك شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@ 

.الدقيق الوصف إعطاء الرجاء
NAME OR TITLE OF JOB PARTNER

STRING

BLOCK

ENDBLOCK

JobCode

STRING

Txt_FL_EX104

EX104_PartEvWork
أجر؟ مقابل ما فترة في ]حياة شريكة/@ حياة شريك/@ زوجة/@ زوج[@  ت/عمل ھل

PARTNER EVER DONE PAID WORK
. نعم1
. ال5

Txt_FL_EX105

EX105_PartEmp
أم العام القطاع في الخاص، القطاع في تعمل/يعمل ]حياتك ة/شريك/@ زوجتك/@ زوجك[@  ت/كان ھل ، ]الحالي ا/عمله/@ السابق ا/عمله[@  في

مستقل؟ بشكل
PARTNER EMPLOYEE OR A SELF-EMPLOYED

1 .Private sector employee
2 .Public sector employee
3 .Self-employed
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ENDBLOCK

IF (MN001_Country = a1) OR (((MN001_Country = a7) OR (MN001_Country = a3)) AND (MN101_Longitudinal =
0))

ENDIFTxt_FL_EX024

IF (((MN028_bio = 1) OR (MN028_bio = 2)) OR (MN028_bio = 3)) OR (MN028_bio = 4)

ENDIF

System preset value EX902_TimeStampEnd
IF EX902_TimeStampEnd = EMPTY AND EX106_HandOutA <> EMPTY
ENDIF

EX123_Consent
إسمك بحفظ موافقتك على بالحصول نأمل السبب، لھذا. أقصر مقابلة على يعتمد أخر ببحث عامين أو عام خالل البحث ھذا بتكملة نفكر ولكننا بعد القرار يتخذ لم

ھذا؟ على ين/توافق ھل. ثانية بك االتصال من نتمكن كي ملفاتنا، في وعنوانك

:المقابلة يجري لمن
االتصال يتم عندما المشاركة رفض يستطيع بأنه أخبره اسئلة، ا/لديه كانت أو ة/المجيب ت/تردد إذا. األمر لزم إذا خطية موافقة على التوقيع ي/المجيب من اطلب
.القادمة المرة في به

CONSENT TO RECONTACT
1 .Consent to recontact
5 .No consent to recontact

EX024_Outro2
,وصعبة طويلة كانت االستمارة بأن نعرف نحن. بحثنا مشروع في مشاركتك على شكرنا بجزيل أخرى مرة لك نتقدم أن نود. األخير السؤال ھذا كان لقد. لك شكرا
.مستقبلنا على وتأثيرھا السن في التقدم مسألة فھم في الباحثين ستساعد ھذه مشاركتك. لنا بالنسبة جًدا مھمة كانت مساعدتك لكن

THANK YOU FOR PARTICIPATION
أكمل/ ي

EX121_Temp

:المقابلة يجري لمن
"60 "سجل مئوية، درجة 60 فوق الحرارة درجة كانت اذا". 0 "سجل الصفر، تحت الحرارة درجة كانت اذا. المئوية بالدرجة الخارج في الحرارة درجة سجل

OUTSIDE TEMPERATURE
-30..60

EX122_EndDBSInstruction

:المقابلة يجري لمن
.النھاية حتى 16 رقم من ابتداًءا التعليمات واتبع " المجفف الدم عينة بخصوص القصير المقابالت إجراء دليل "راجع

END DBS INSTRUCTION
أكمل/ ي

EX106_HandOutA

:المقابلة يجري لمن
إستمارة أعط. المقابلة برنامج في االستمارة على الظاھر الھوية رقم سّجل. الشخصّية ة/المجيب ھوّية ورقم العائلة تشخيص رقم ة،/ للمجيب الشخصّي االسم سّجل

drop-off ة/ للمجيب المطبوعة.
HAND OUT DROP-OFF QUESTIONNAIRE

STRING
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ENDIF
IF (IV IN Test) OR (ALL IN Test)

BLOCK

System preset value IV901_TimeStampStart
IF IV901_TimeStampStart = EMPTY AND IV001_Intro <> EMPTY
ENDIF
IF (((((((((((((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a2) OR (Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3)) OR
(Sec_PH.PH054_IntCheck = a2)) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck = a2)) OR
(Sec_BR.BR017_IntCheck = a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a2)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3)) OR
(Sec_CH.CH023_IntCheck = a2)) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3)) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck = a2)) OR
(Sec_SP.SP022_IntCheck = a3)) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a2)) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3)) OR
(Sec_HO.HO041_IntCheck = a2)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3)) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck = a2)) OR
(Sec_HH.HH014_IntCheck = a3)) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a2)) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3)) OR
(Sec_AS.AS057_IntCheck = a2)) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)

ENDIF

CHECK NOT ((IV002_PersPresent.CARDINAL > 1) AND (1 IN IV002_PersPresent)) L17 " ["ال تستطيع إختيار اإلجابة " ال أحد
"[إلى جانب إجابة أخرى. الرجاء تغيير إجابتك

IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))

IV001_Intro
.شخصية مقابلة كل استكمال بعد تعبئته المقابله ُيجري الذي الشخص على ويجب المقابلة، خالل مشاھداتك على القسم ھذا يعتمد

INTRODUCTION TO IV
أكمل/ ي

IV020_RelProxy
بھا؟/به ة/المجيب وكيل) قرابة صلة (عالقة ما . }FLRespondentName{ الى وجھت التي األسئلة جميع أو بعض عن ة/المجيب وكيل أجاب

RELATIONSHIP PROXY
1 .Spouse/Partner
2 .Child/child-in-law
3 .Parent/ Parent-in-law
4 .Sibling
5 .Grand-child
6 .Other relative
7 .Nursing home staff
8 .Home helper
9 .Friend/acquaintance

10 .Other

IV002_PersPresent
؟) منھا جزء أو(المقابلة خالل ، }FLRespondentName{ وكيل عن عدا ثالث، شخص أي تواجد ھل

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جيميع إلى اإلشارة الرجاء

THIRD PERSONS PRESENT
1 .Nobody
2 .Spouse or partner
3 .Parent or parents
4 .Child or children
5 .Other relatives
6 .Other persons present

IV003_PersIntervened
المقابلة؟ خالل األشخاص ھؤالء تَدّخل ھل

INTERVENED IN INTERVIEW
1 .Yes, often
2 .Yes, occasionally
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ENDIF

IF IV004_WillingAnswer = a5

ENDIF

3 .No

IV004_WillingAnswer
االسئلة؟ عن لإلجابة }FLRespondentName{ جاھزية تقَيم كيف

WILLINGNESS TO ANSWER
1 .Very good
2 .Good
3 .Fair
4 .Bad
5 .Good in the beginning, got worse during the interview
6 .Bad in the beginning, got better during the interview

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse

ENDIF

IV005_WillingnessWorse
اللقاء؟ خالل األسئلة عن لإلجابة ة/الُمجيب وجاھزية رغبة تغيرت لماذا

:المقابلة يجري لمن
المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر

WHY WILLINGNESS WORSE
1 .The respondent was losing interest
2 .The respondent was losing concentration or was getting tired
3 .Other, please specify

IV006_OthReason
اآلخر؟ السبب ھو ما

WHICH OTHER REASON
STRING

IV007_AskClarification
لالسئلة؟ بالنسبة توضيحات أي }FLRespondentName{ طلب ھل

RESP. ASK FOR CLARIFICATION
1 .Never
2 .Almost never
3 .Now and then
4 .Often
5 .Very often
6 .Always

IV008_RespUnderstoodQst
االسئلة؟ فھم }FLRespondentName{ بأن شعرت ھل إجماالً،

RESPONDENT UNDERSTOOD QUESTIONS
1 .Never
2 .Almost never
3 .Now and then
4 .Often
5 .Very often
6 .Always

IV018_HelpShowcards
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IF MN008_NumHHR = 1

ENDIF

CHECK NOT ((IV019_InterviewerID = '') OR NOT (IV019_InterviewerID = RESPONSE)) L17 " [أدخل قيمة من فضلك]"

المقابلة؟ خالل البطاقات قراءة في مساعدة إلى ة/الُمجيب ت/احتاج ھل
HELP NEEDED READING SHOWCARDS

1 .Yes, due to sight problems
2 .Yes, due to literacy problems
3 .No

IF (Sec_HO.HO001_Place = a1) OR (MN024_NursingHome = a2)

ENDIF

IV009_AreaLocationBldg
البناية؟ تتواجد سكنية منطقة أين في

WHICH AREA BUILDING LOCATED
1 .A big city
2 .The suburbs or outskirts of a big city
3 .A large town
4 .A small town
5 .A rural area or village

IV610_TypeBuilding
ة؟/ المجيب عائلة تسكنه الذي المبنى نوع ھو ما

:المقابلة يجري لمن
توفير ،)ممّرضة قبل من بالضرورة ليس (الساعة مدار على والمتابعة المساعدة تقديم األدوية، توفير: لمرضاھا التالية الخدمات التمريضّية المؤّسسة توّفر

.والوجبات الغرف
TYPE OF BUILDING

1 .A farm house
2 .A free standing one or two family house
3 .A one or two family house as row or double house
4 .A building with 3 to 8 flats
5 .A building with 9 or more flats but no more than 8 floors
6 .A high-rise with 9 or more floors
7 .A housing complex with services for older people (residential home or sheltered housing, but not a nursing

home)
8 .A nursing home

IV012_StepstoEntrance
للشقة؟ الرئيسي المدخل الى للوصول نزولھا أو صعودھا يجب التي الدرجات عدد كم

:المقابلة يجري لمن
.مصعد وجود بسبب تفاديه يمكن الذي الدرج تحسب ال

NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE
1 .Up to 5
2 .6to 15
3 .16to 25
4 .More than 25

IV019_InterviewerID
المقابلة ُيجري الذي للشخص الھوية بطاقة رقم

INTERVIEWER ID
STRING

IV017_Outro
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ENDIF
IF XT_active = 1

ENDBLOCK

System preset value IV902_TimeStampEnd
IF IV902_TimeStampEnd = EMPTY AND IV017_Outro <> EMPTY
ENDIF

.القسم ھذا استكمال على لك شكرا
OUTRA IV

أكمل/ ي

BLOCK

IF ((((MN001_Country = a11) OR (MN001_Country = a14)) OR (MN001_Country = a19)) OR (MN001_Country =
a21)) OR (MN001_Country = a23)

ENDIF

Txt_FL_XT001

System preset value XT901_TimeStampStart
IF XT901_TimeStampStart = EMPTY AND XT001_Intro <> EMPTY
ENDIF

XT601_Language

CHOOSE LANGUAGE
Arabic (Israel)

MEDIA

XT104_SexDec

:المقابلة يجري لمن
).متأكًدا تكن لم إذا ة/المجيب اسأل (ة/ المرحوم جنس سّجل

SEX OF DECENDENT
. ذكر1
. أنثى2

XT001_Intro
 .]وفاتھا/@ وفاته[@  قبل SHARE بحث في ]المتوفي اسم[@  ت/شارك

 .ھا/حياته من األخيرة السنة ]المتوفي اسم[@  قضت / قضى كيف نعرف أن يھّمنا. مھمة كانت مساھمته

.إسم غير من حفظھا وسيتم سرية ستبقى المعلومات جميع
INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW

أكمل/ ي

XT006_ProxSex

:المقابلة يجري لمن
الُمجيب وكيل جنس الى اشر

PROXY RESPONDENT'S SEX
. ذكر1
. أنثى2
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Txt_FL_XT002

IF XT002_Relation = a7

ENDIF
IF XT002_Relation = a8

ENDIFTxt_FL_XT005

IF XT002_Relation <> a1

XT002_Relation
 .]المتوفي اسم[@  حياة من األخيرة السنة عن بالحديث نبدأ أن قبل

ة؟/بالمرحوم عالقتك عن تخبريني/تخبرني أن ين/تستطيع ھل

:المقابلة يجري لمن
}FL_XT002_5{ كنت ھل : حّدد واضًحا، السؤال يكن لم إذا

RELATIONSHIP TO THE DECEASED
1 .Husband or wife or partner
2 .Son or Daughter
3 .Son- or Daughter-in-law
4 .Son or Daughter of husband, wife or partner
5 .Grandchild
6 .Sibling
7 .Other relative (specify)
8 .Other non-relative (specify)

XT003_OthRel

:المقابلة يجري لمن
.آخر عائلة بقريب المقصود ما استفسر

OTHER RELATIVE
STRING

XT004_OthNonRel

:المقابلة يجري لمن
.األقرباء أحد ليس بآخر، المقصود ما فّصل

OTHER NO-RELATIVE
STRING

XT005_HowOftCont
الھاتف، عبر مباشر، بشكل }]Name of the deceased[{ ب االتصال على حافظت وتيرة بأي ، ]حياتھا/@ حياته[@  من األخيرة شھرا 12 ال فترة خالل
أخرى؟ الكترونبة وسيلة أي او اإلكتروني البريد البريد،

HOW OFTEN CONTACT LAST TWELVE MONTHS
يومًيا

عدة مرات في األسبوع
مرة في األسبوع تقريًبا
مرة كل أسبوعين تقريًبا
مرة في الشھر تقريًبا
أقل من مرة في الشھر
لم يكن ھناك أي إتصال

Txt_FL_XT007

XT007_YearBirth
ُولدت؟ سنة أي في لي تقول أن تستطيع ھل
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ENDIFTxt_FL_XT101

IF XT101_ConfDecYrBirth = a5

ENDIFTxt_FL_XT008

YEAR OF BIRTH PROXY
1900..1999

XT101_ConfDecYrBirth
وسنة شھر[@  سنة في ت/ولد ]بأنھا/@ بأنه[@  لنا تؤكد ھل صحيحة، ]المتوفي اسم[@  عن لدينا المتوّفرة المعلومات أّن من للتأكد. المتوفى عن اآلن لنتحدث
؟ ]المتوفي ميالد

CONFIRMATION DECEASED YEAR OF BIRTH
. نعم1
. ال5

Txt_FL_XT102

Txt_FL_XT103

XT102_DecMonthBirth
]المتوفي اسم[@  ت/ولد سنة أي وفي شھر أي في

:الشھر

:المقابلة يجري لمن
الوالدة شھر سجل

DECEASED MONTH OF BIRTH
. كانون الثاني1
. شباط2
. آذار3
. نيسان4
. أيار5
. حزيران6
. تموز7
. آب8
. أيلول9

. تشرين األول10
. تشرين الثاني11
. كانون األول12

XT103_DecYearBirth
؟ ]المتوفي اسم[@  ت/ولد سنة أي وفي شھر أي في

سنة في }XT102_DecMonthBirth{: شھر

:المقابلة يجري لمن
الوالدة سنة أدخل

DECEASED YEAR OF BIRTH
1900..2008

XT008_MonthDied
وفاة ظروف عن المزيد نعرف أن نود

]المتوفي اسم[@ 

السنة الشھر، توفيت؟/توفى سنة أي وفي شھر أي في
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Txt_FL_XT009

Txt_FL_XT010

Txt_FL_XT109

Txt_FL_XT039

:المقابلة يجري لمن
الوفاة شھر أدخل

MONTH OF DECEASE
. كانون الثاني1
. شباط2
. آذار3
. نيسان4
. أيار5
. حزيران6
. تموز7
. آب8
. أيلول9

. تشرين األول10
. تشرين الثاني11
. كانون األول12

XT009_YearDied
FL_XT009_1 ^ت/توفي سنة أي وفي شھر أي في

XT008_MonthDied ^شھر في

:المقابلة يجري لمن
الوفاة سنة سجل

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

10 .2015

XT010_AgeDied
توفيت؟/توفي عندما العمر من ]المتوفي اسم[@  تبلغ/يبلغ ت/كان كم

:المقابلة يجري لمن
بالسنوات الجيل

AGE AT THE MOMENT OF DECEASE
20..120

XT109_DecMarried
؟ ]وفاتھا/@ وفاته[@  عند ة/متزوج ]المتوفي اسم[@  ت/ كان ھل

:المقابلة يجري لمن
ا/وفاته عند ة/متزوج ت/كان اة/ المتوفى

DECEASED MARRIED AT TIME OF DEATH
. نعم1
. ال5
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Txt_FL_XT011

IF XT011_CauseDeath = a97

ENDIF
IF XT011_CauseDeath <> a8

XT039_NumChild
.ة/الزوج وأبناء المحتضنين المتبنين، األبناء إدراج الرجاء , ]وفاتھا/@ وفاته[@  عند الحياة قيد على كانوا الذين ]المتوفي اسم[@  أبناء عدد كم

NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END
-100000000000000000..1000000000000000000

XT011_CauseDeath
؟ ]وفاتھا/@ وفاته[@  ل الرئيسي السبب ما

:المقابلة يجري لمن
الحاجة عند عاٍل بصوٍت قرأ‘

THE MAIN CAUSE OF DEATH
1 .Cancer
2 .A heart attack
3 .A stroke
4 .Other cardiovascular related illness such as heart failure, arrhythmia
5 .Respiratory disease
6 .Disease of the digestive system such as gastrointestinal ulcer, inflammatory bowel disease
7 .Severe infectious disease such as pneumonia, septicemia or flu
8 .Accident

97 .Other (Please specify)

XT012_OthCauseDeath

:المقابلة يجري لمن
للوفاة اآلخر السبب حدد

OTHER CAUSE OF DEATH
STRING

Txt_FL_XT013

Txt_FL_XT014

XT013_HowLongIll
؟ ]وفاتھا/@ وفاته[@  قبل مريًضا ]المتوفي اسم[@  خاللھا/كان التي الزمنية المدة ھي ما

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوٍت إقرأ

HOW LONG BEEN ILL BEFORE DECEASE
1 .Less than one month
2 .One month or more but less than 6 months
3 .6months or more but less than a year
4 .One year or more

XT014_WhereDied
 ...في ]ھي/@ ھو[@  ت/توفى ھل

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

PLACE OF DYING
1 .at^FL_XT014_2 own home
2 .at another person's home
3 .in a hospital
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ENDIFTxt_FL_XT017

LOOP cnt:= 1 TO 9

Txt_FL_XT615

IF XT615_TimesInHosp > 1

ENDIF

4 .in a nursing home
5 .in a residential home or sheltered housing
6 .in a hospice

97 .at some other place

XT615_TimesInHosp
تمريض؟/مسنين دار أو نزل في ت/مكث المستشفى، }]Name of the deceased[{ ت/دخل مرة كم ، ]he/�she�[ قبل االخيرة السنة في

TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING
-100000000000000000..1000000000000000000

Txt_FL_XT016

XT016_TotalTimeHosp
مسنين؟/تمريض دار أو نزل مستشفى، في ]المتوفي اسم[@  ت/قضى الوقت من كم ، ]حياتھا/@ حياته[@  من األخيرة السنة خالل

:المقابلة يجري لمن
اإلجابات تقرأ ال

TOTAL TIME IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING
1 .Less than one week
2 .One week or more but less than one month
3 .One month or more but less than 3 months
4 .3months or more but less than 6 months
5 .6months or more but less than a year
6 .A full year

XT017_IntroMedCare
األخيرة أشھر 12 الـ فترة في الطبية ]عالجاتھا/@ عالجاته[@  بسبب لتغطيتھا ]المتوفي اسم[@  ت/اضطر التي المصاريف حول األسئلة بعض توجيه اآلن أريد
يشمل ال. تكاليفھا تقدير الرجاء ، العالجات ھذه ة/المتوفي تلقى إذا . أمامك سأقرأھا اتتي القائمة من المتوفي تلقاھا التي العالجات إلى االشارة يرجى ا،/وفاته قبل

.المرضى صندوق أو الصحي التأمين من المغطاة التكاليف
INTRODUCTION EXPENSES MEDICAL CARE

أكمل/ ي

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT615_TimesInHosp > 1)

BLOCK
Txt_FL_XT018

IF XT018_TypeMedCare = a1

XT018_TypeMedCare
طبيب من مساعدة/@ عام طبيب من مساعدة[@  إلى ]حياتھا/@ حياته[@  من األخيرة شھًرا عشرة االثني فترة في ]المتوفي اسم[@  ت/احتاج ھل

مساعدة/@ منزلية رعاية/@ وأدوات مساعدات/@ رعاية مؤسسة في المكوث/@ البيت في ممرضات من مساعدة/@ المستشفى في الرقود/@ مختص
؟ ]إعاقة بسبب

HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS
. نعم1
. ال5

Txt_FL_XT119

XT119_CostsMedCare
في الرعاية/@ المستشفى في الرقود/@ مختص طبيب من رعاية/@ عام طبيب من رعاية[@  مقابل الخاص ا/جيبه من }FL_XT119_3{ ت/دفع كم
فترة خالل ]إعاقة بسبب منزلية مساعدة أو منزلية رعاية/@ وأجھزة مساعدات/@ األدوية تناول/@ للرعاية نزل في الرعاية/@ تمريض/مسنين دار
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ENDLOOPTxt_FL_XT105

Txt_FL_XT106

Txt_FL_XT107

Txt_FL_XT020

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

IF XT119_CostsMedCare = NONRESPONSE

ENDIF

؟ ]حياتھا/@ حياته[@  من األخير شھًرا عشرة االثني

:المقابلة يجري لمن
]FLDefault[9][- ب المبلغ أدخل. التكاليف جميع تغطية أو استرجاع تم إذا) 0 (سجل

COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE XT619b_Random

XT105_DiffWhere
خالل. الذاكرة في مشاكل أو عاطفية عقلية، جسدية، مشاكل بسبب حياتھم من األخيرة السنة خالل األشخاص يواجھھا التي الصعوبات عن المزيد نعرف أن نود
ا؟/وجوده مكان تذكر في صعوبات ]المتوفي اسم[@  ت/واجه ،ھل ]حياتھا/@ حياته[@  من األخيرة السنة

.أشھر لثالثة استمرت التي الصعوبات إلى فقط اإلشارة الرجاء
DIFFICULTIES REMEMBERING WHERE

. نعم1
. ال5

XT106_DiffYear
استمرت التي الصعوبات إلى اإلشارة الرجاء السنة؟ تذكر في المصاعب بعض ]المتوفي اسم[@  ت/واجه ھل ، ]حياتھا/@ حياته[@  من األخيرة السنة خالل
.األقل على أشھر ثالثة لفترة

DIFFICULTIES REMEMBERING THE YEAR
. نعم1
. ال5

XT107_DiffRecogn
تذكر أن الرجاء (المقربين؟ األصدقاء أو العائلة أفراد على التعّرف في صعوبات ]المتوفي اسم[@  ت/واجه ھل ، ]حياتھا/@ حياته[@  من األخيرة السنة خالل

).األخيرة الثالثة األشھر خالل ظھرت صعوبات
DIFFICULTIES RECOGNIZING

. نعم1
. ال5

XT020_IntroDiffADL
من األخيرة شھًرا عشرة االثني فترة خالل وذلك الذاكرة في مشاكل أو عاطفية عقلية، جسدية، مشاكل بسبب التالية المھام أحد أداء ]المتوفي اسم[@  على تعسر ھل

.فقط أشھر لثالثة استمرت التي ذكرالصعوبات الرجاء ؟ ]حياتھا/@ حياته[@ 

:المقابلة يجري لمن
^ReadOut

}CodeAll{
INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES

1 .Dressing, including putting on shoes and socks
2 .Walking across a room
3 .Bathing or showering
4 .Eating, such as cutting up your food
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CHECK NOT ((XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 1) AND (96 IN XT020_IntroDiffADL)) L17 " [ال يمكنك أن تختار "ال شيء
"[مما ذكر أعالة" باالضافة إلى اختيار إجابة أخرى، الرجاء تغيير إجابتك

IF (XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020_IntroDiffADL)

5 .Getting in or out of bed
6 .Using the toilet, including getting up or down

96 .None of these

Txt_FL_XT022

IF XT022_HelpADL = a1

XT022_HelpADL
ھذه أداء على منتظم بشكل أحد ساعده ھل ، ]حياتھا/@ حياته[@  من األخيرة شھًرا عشرة االثني خالل أدائھا ]المتوفي اسم[@  على تعّسر التي للمھام بالنسبة
؟ المھام

ANYONE HELPED WITH ADL
. نعم1
. ال5

Txt_FL_XT023

CHECK NOT (XT023_WhoHelpedADL.CARDINAL > 3) L17 " [ثالث إجابات في الحّد االقصى]"
Txt_FL_XT024

Txt_FL_XT025

XT023_WhoHelpedADL
.أقصى كحد أشخاص ثالثة إلى اإلشارة الرجاء أنت؟ ذلك في بما المھام، ھذه أداء على أساًسا ساعده من

:المقابلة يجري لمن
.أقصى كحد أشخاص 3 إلى اإلشارة يجب اإلجابات، تقرأ ال

.بالمتوفي القرابة صلة سجل
WHO HAS HELPED WITH ADL

1 .Yourself (proxy respondent)
2 .Husband or wife or partner of the deceased
3 .Mother or father of the deceased
4 .Son of the deceased
5 .Son-in-law of the deceased
6 .Daughter of the deceased
7 .Daughter-in-law of the deceased
8 .Grandson of the deceased
9 .Granddaughter of the deceased

10 .Sister of the deceased
11 .Brother of the deceased
12 .Other relative
13 .Unpaid volunteer
14 .Professional helper (e.g. nurse)
15 .Friend or neighbor of the deceased
16 .Other person

XT024_TimeRecHelp
؟ ]حياتھا/@ حياته[@  من األخيرة شھًرا عشر االثني فترة خالل المساعدة ]المتوفي اسم[@  خاللھا ت/تلقى التي الزمنية المدة ھي ما عام، بشكل

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوٍت إقرأ

TIME THE DECEASED RECEIVED HELP
1 .Less than one month
2 .One month or more but less than 3 months
3 .3months or more but less than 6 months
4 .6months or more but less than a year
5 .A full year
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ENDIFTxt_FL_XT620

CHECK NOT ((XT620_IntroDiffADLII.CARDINAL > 1) AND (96 IN XT620_IntroDiffADLII)) L17 " [" ال تستطيع إختيار إمكانية
"[ال شيء" إلى جانب إجابة أخرى. الرجاء تغيير إجابتك

IF (XT620_IntroDiffADLII.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT620_IntroDiffADLII)

ENDIF

XT025_HrsNecDay
عادي؟ يوم في المساعدة إلى }FL_XT025_1{ خاللھا ت/احتاج التي الساعات عدد كم تقديراتك، وفق

HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY
0..24

XT620_IntroDiffADLII
من األخيرة شھًرا عشر االثني فترة خالل التالية المھام أحد أداء الذاكرة في مشاكل أو نفسية جسدية، عاطفية، مشكلة بسبب }FL_XT620_1{ على تعسّر ھل

.أكثر أو أشھر لثالثة استمرت التي الصعوبات إلى فقط اإلشارة الرجاء ا؟/حياته

:المقابلة يجري لمن
.عاٍل بصوت اإلجابات إقرأ

المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر
INTRODUCTION DIFFICULTIES

1 .Preparing a hot meal
2 .Shopping for groceries
3 .Making telephone calls
4 .Taking medication
5 .Using a map to figure out how to get around in a strange place
6 .Doing work around the house or garden
7 .Managing money, such as paying bills and keeping track of expenses
8 .Leaving the house independently and accessing transportation services
9 .Doing personal laundry

10 .Continence over urination or defecation
96 .None of these

Txt_FL_XT622

IF XT622_HelpADLII = a1

XT622_HelpADLII
ا/ ساعده من ھنالك كان ھل ، ]ا/ حياته[@  من االخيرة شھًرا عشر االثني خالل صعوبات ]ة/ المرحوم اسم[@  فيھا ت/ واجه التي النشاطات في تفّكر عندما
الدوام؟ على

ANYONE HELPED WITH ADLII
. نعم1
. ال5

Txt_FL_XT623

XT623_WhoHelpedADLII
.حّد أكثر على اشخاص ثالثة فضلك من ي/ اذكر األمور؟ ھذه ف ساعد أنت، ذلك ف بما خاّص، بشكل من

:المقابلة يجري لمن
إجابات ثالث حّد اكثر على بصوت تقرأ ال

.ة/ للمجيب القرابة اكتب
WHO HAS HELPED WITH ADLII

1 .Yourself (proxy respondent)
2 .Husband or wife or partner of the deceased
3 .Mother or father of the deceased
4 .Son of the deceased
5 .Son-in-law of the deceased
6 .Daughter of the deceased
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ENDIFTxt_FL_XT026a

Txt_FL_XT026b

Txt_FL_XT027

ENDIF

CHECK NOT (XT023_WhoHelpedADL.CARDINAL > 3) L17 " [ثالث إجابات في الحّد االقصى]"
Txt_FL_XT624

Txt_FL_XT625

7 .Daughter-in-law of the deceased
8 .Grandson of the deceased
9 .Granddaughter of the deceased

10 .Sister of the deceased
11 .Brother of the deceased
12 .Other relative
13 .Unpaid volunteer
14 .Professional helper (e.g. nurse)
15 .Friend or neighbor of the deceased
16 .Other person

XT624_TimeRecHelp
مساعدة؟ على ]ة/ المرحوم اسم[@  خاللھا حصل التي المّدة كانت كم ، ]حياتھا/@ حياته[@  من األخيرة شھًرا عشر االثني خالل المجمل، في

:المقابلة يجري لمن
.عاٍل بصوٍت اقرئي/ اقرأ

TIME THE DECEASED RECEIVED HELP
1 .Less than one month
2 .One month or more but less than 3 months
3 .3months or more but less than 6 months
4 .6months or more but less than a year
5 .A full year

XT625_HrsNecDay
عادّي؟ يوم خالل ، ]المرحومة/ المرحوم اسم[@  عليھا حصل التي المساعدة ساعات عدد ھو ما تقديراتك، حسب

HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY
0..24

XT026a_Intro
االقتصادية الشؤون على االطالع يھمنا. ھا/وفاته بعد لھا حدث وماذا تملكھا،/يملكھا ]المتوفي اسم[@  كان التي الحياة وتأمينات بالممتلكات متعلقة التالية األسئلة
.للغاية سرية تبقى بھا تزودنا التي المعلومات جميع باّن إعالمك أود المقابلة، أواصل أن قبل. وفاتھم قبل لألشخاص والمالية

INTRODUCTION TO ASSETS
أكمل/ ي

XT026b_HadWill
وصية؟ ]المتوفي اسم[@  ت/كتب ھل. ممتلكاتھم تقسيم كيفية لتحديد وصية األشخاص بعض يكتب

THE DECEASED HAD A WILL
. نعم1
. ال5

XT027_Benefic
أنت؟ فيھم بما المستفيدون، الورثة ھم من

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

المالئمة اإلجابات جميع إلى اإلشارة الرجاء
THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE

1 .Yourself (proxy)
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CHECK NOT ((XT027_Benefic.CARDINAL > 1) AND (9 IN XT027_Benefic)) L17 " ["ال تستطيع إختيار اإلجابة " لم يترك أي شيء
"[.إلى جانب إجابة أخرى. الرجاء تغيير إجابتك
Txt_FL_XT030

IF XT030_OwnHome = a1

2 .Husband or wife or partner of the deceased
3 .Children of the deceased
4 .Grandchildren of the deceased
5 .Siblings of the deceased
6 .Other relatives (specify) of the deceased
7 .Other non-relatives (specify)
8 .Church, foundation or charitable organization
9 .Deceased did not leave anything at all (SPONTANEOUS)

XT030_OwnHome
جزئي؟ أو كامل بشكل ا/له ملك ]المتوفي اسم[@  شقة ت/كان ھل

THE DECEASED OWNED HOME
. نعم1
. ال5

Txt_FL_XT031

IF XT031_ValHome = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_XT032

IF a3 IN XT032_InhHome

XT031_ValHome
؟ ]المتوفي اسم[@  تملكه/يملكه كان الذي القسم او المنزل / الشقة قيمة ھي ما العقارية، الرھون خصم بعد

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سجل

ً المتوفى ترك إذا .سلبي مبلغ سجل - دينا
VALUE HOME AFTER MORTGAGES

-50000000..50000000

UB SEQUENCE XT031b_Random

XT032_InhHome
أنت؟ فيھم بما ، ]المتوفي اسم[@  شقة ورث من

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر بالمرحوم، القرابة صلة سجل

.المال من جزء على حصلوا الذي األشخاص جميع إلى أشر الشقة، أو المنزل بيع تم إذا
WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED

1 .Yourself (proxy respondent)
2 .Husband or wife or partner
3 .Sons or daughters (ASK FOR FIRST NAMES)
4 .Grandchildren
5 .Siblings
6 .Other relatives
7 .Other non-relatives

XT053_FrstNme

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

346 von 350 20.12.2016 11:23



ENDIFTxt_FL_XT033

IF XT033_OwnLifeInsPol = a1

ENDIF

:المقابلة يجري لمن
.الشقة/ المنزل ورثوا الذين األبناء أسماء سجل

FIRST NAMES CHILDREN
STRING

XT033_OwnLifeInsPol
حياة؟ تأمينات تمتلك/يمتلك ]المتوفي اسم[@  ت/كان ھل

THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES
. نعم1
. ال5

Txt_FL_XT034

Txt_FL_XT035

IF a6 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF
IF a7 IN XT035_BenLifeInsPol

XT034_ValLifeInsPol
؟ ]المتوفي اسم[@  بحوزة كانت التي الحياة لتأمينات اإلجمالية القيمة ھي ما

:المقابلة يجري لمن
 .]FLDefault[9][ ب المبلغ سجل

VALUE OF ALL LIFE INSURANCE POLICIES
-100000000000000000..1000000000000000000

XT035_BenLifeInsPol
أنت؟ فيھم بما الحياة، تأمينات من المستفيد كان من

:المقابلة يجري لمن
.المالئمة اإلجابات جميع إلى أشر بالمرحوم، القرابة صلة سجل

BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES
1 .Yourself (proxy respondent)
2 .Husband or wife or partner
3 .Sons or daughters (ASK FOR FIRST NAMES)
4 .Grandchildren
5 .Siblings
6 .Other relatives (specify)
7 .Other non-relatives (specify)

XT054_OthRel

:المقابلة يجري لمن
.آخرون أقرباء - فّصل

OTHER RELATIVE
STRING

XT055_OthNonRel
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ENDIFTxt_FL_XT036

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDIF
IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF

:المقابلة يجري لمن
األقرباء غير اآلخرين المستفيدين فّصل

OTHER NO-RELATIVE
STRING

XT056_FrstNme

:المقابلة يجري لمن
.الُمستفيدين األبناء أسماء سجل

FIRST NAMES CHILDREN
STRING

XT036_IntroAssets
خصم بعد منھا كل قيمة وتقدير ]وفاتھا/@ وفاته[@  عند منھا أي تملك/يملك ]المتوفي اسم[@  ت/كان إذا ما إعالمي الرجاء. الممتلكات أنواع بعض أمامك سأقرا
.وجدت إذا الديون،

INTRODUCTION TYPES OF ASSETS
أكمل/ ي

BLOCK
Txt_FL_XT637

IF XT637_OwnAss = a1

ENDIF

XT637_OwnAss
)/@ليسينج (المستعارة السيارات باستثناء سيارات/@ مبنية مساحات أو مناطق ذلك في بما مصالح/@ منقولة غير عقارات[@  تمتلك/يمتلك ت/كان ھل

؟ ]ثمينة أغراض أو مجوھرات/@ مالية سندات أو أسھم أموال،: مالية موارد
THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS

. نعم1
. ال5

Txt_FL_XT638

IF XT638_ValAss = NONRESPONSE

ENDIF

XT638_ValAss
)/@ليسينج (المستعارة السّيارات باستثناء السيارات/@ المبنية واألراضي المساحات ذلك في بما المصالح/@ المنقولة غير العقارات[@  قيمة ھي ما

]ثمينة أغراض أو مجوھرات/@ المالّية والسندات األسھم النقدّية، األموال: مثل: المالية الموارد

ت؟/ توّفي حين ]ة/ المرحوم اسم[@  تملكھا/ يملكھا ت/ كان التي

:المقابلة يجري لمن
FLCurr^بــ المبلغ سّجل

ا رقًما سّجل ديًنا، ة/ المرحوم ت/ ترك إذا .سلبّيً
VALUE TYPE OF ASSETS

-50000000..50000000

UB SEQUENCE XT638b_Random

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

348 von 350 20.12.2016 11:23



ENDLOOP
IF (XT039_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027_Benefic)

ENDIFTxt_FL_XT041

ENDBLOCK

Txt_FL_XT040a

IF XT040a_EstateDiv = a1

ENDIF

XT040a_EstateDiv
متساوًيا؟ ]المتوفي اسم[@  أبناء بين الميراث تقسيم كان مدى ألي

:المقابلة يجري لمن
عاٍل بصوت إقرأ

TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN
1 .Some children received more than others
2 .The estate was divided about equally among all children
3 .The estate was distributed exactly among the children
4 .The children have not received anything
5 .Estate @bnot@b divided yet (SPONTANEOUS ONLY)

Txt_FL_XT040b

Txt_FL_XT040c

Txt_FL_XT040d

Txt_FL_XT040e

XT040b_MoreForCare
السابق؟ في منحت ھدايا عن للتعويض وذلك اآلخر البعض من أكثر على حصلوا األبناء بعض أن تعتقد ھل

SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING
. نعم1
. ال5

XT040c_MoreFinSupp
مادًيا؟ لدعمھم غيرھم من أكثر على حصلوا األبناء بعض أن تعتقد ھل

SOME CHILDREN RECEIVED MORE TO GIVE THEM FINANCIAL SUPPORT
. نعم1
. ال5

XT040d_MoreForCare
ا؟/حياته نھاية حتى ا /به اھتموا أو ]المتوفي اسم[@  ساعدوا ألنھم غيرھم من أكثر على حصلوا األوالد بعض أّن تعتقد ھل

SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING
. نعم1
. ال5

XT040e_MoreOthReas
أخرى؟ ألسباب اآلخر البعض من أكثر على حصلوا األبناء بعض أّن تعتقد ھل

SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR OTHER REASONS
. نعم1
. ال5

XT041_Funeral
دينية؟ الدفن مراسيم كانت ھل ، ]المتوفي اسم[@  دفن مراسم بخصوص المعلومات بعض نعرف أن نود واخيًرا،

THE FUNERAL WAS ACCOMPANIED BY A RELIGIOUS CEREMONY
. نعم1
. ال5

Routing file:///C:/Users/scherer/AppData/Local/Temp/Temp1_paperversions w6...

349 von 350 20.12.2016 11:23



ENDIF

ENDBLOCK

Txt_FL_XT108

Txt_FL_XT042

System preset value XT902_TimeStampEnd
IF XT902_TimeStampEnd = EMPTY AND XT042_Outro <> EMPTY
ENDIF

XT108_AnyElse
آخر شيء إضافة تود ھل. تعاونك لك نشكر أن ونود ، ]المتوفي اسم[@  ل المالية واألمور الصحة بموضوع تتعلق مختلفة جوانب حول عديدة أسئلة عليك طرحنا

ا؟/حياته من سنة آخر في ]المتوفي اسم[@  حياة ظروف بخصوص

:المقابلة يجري لمن
ENTER إضغط إضافات إي لديه تكن لم إذا

ANYTHING ELSE TO SAY ABOUT THE DECEASED
STRING

XT042_Outro
.االخيرة أيامھم خالل الناس به يمر ما فھم على ذلك يساعدنا سوف. بھا زودتنا التي المعلومات على أخرى مره لك شكرا. المقابلة نھاية الى وصلنا

THANKS FOR THE INFORMATION
أكمل/ ي

XT043_IntMode

:المقابلة يجري لمن
.المقابلة نوع إلى أشر

INTERVIEW MODE
1 .Face-to-face
2 .Telephone

XT044_IntID

:المقابلة يجري لمن
.المقابلة أجرى الذي الشخص رقم

ثم ومن FORMS كلمة إختر. العينة إدارة نظام إلى والعودة المقابلة ھذه من الخروج لتسجيل ENTER واضغط رقمك أدخل. ة/المجيب ه/ھذا مع المقابلة نھاية
EXIT .المعطيات حفظ تريد أّنك إلى اإلشارة يجب تفتح التي النافذة في.

INTERVIEWER ID
STRING
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