
Family Survey

لفط نم  رثكأ  كيدل  ناك  اذإ  .لضفأ  اًناكم  حبصت  نأ  يف  كلافطأ )  ) كلفط ةسردم  ةدعاسمل  كتاقيلعت  ىلع  فرعتلل  جاتحن  .كب  صاخلا  نايبتسالا  يف  اًبحرم 
كتيوه طبري  نأ  ةسردملا  يف  صخش  يأل  ىنستي  نلو  .ةسردملا  يف  ربكألا  كلفط  براجت  لوح  نايبتسالا  اذه  يقلت  كنم  بلطن  اننإف  ةسردملا ، يف  دحاو 

ةمّيقلا كتاباجإ  ىلع  اًمدقم  ركشلا  كل  هجون  .ةلئسألا  ىلع  ةباجإلا  دنع  ناكمإلا  ردق  قدصلا  يرحت  كنم  وجرن  كلذل  كتاباجإب ، .

ةسردملا ةئيب 
ماع هجوب  كلفط  ةسردم  نع  كتاروصت  لوح  ديزملا  ىلع  فرعتلا  دون  مسقلا ، اذه  يف  .

ال معن

؟ كلفط نأشب  كل  تاراسفتسا  يأ  ىلع  درلل  هيلإ  ءوجللا  كنكمي  كلفط  ةسردم  يف  صخش  كانه  له  . 1

؟ ةيماظنلا ةطشنألا  يف  ةكراشملا  ىلع  هتردق  مدعل  رهق  يأب  رعش  وأ  طوغض  يأل  لبق  نم  كلفط  ضرعت  له  . 2

مظتنم لكشب  ةديدع تارم  تارم عضب  ةدحاو ةرم  اًدبأ

وأ بلاطلا  سفن  نم  يندب  ءاذيإل  كلفط  ضرعت  ةرم  مك  يساردلا ، ماعلا  اذه  لالخ  . 3
دمعتم ؟ لكشب  بالطلا  ةعومجم 

سفن نم  ةيرخسلا  وأ  بابسلل  كلفط  ضرعت  ةرم  مك  يساردلا ، ماعلا  اذه  لالخ  . 4
وأ ةلزعلا  وأ  جارحإلا  وأ  جاعزإلا  هل  تببس  ةقيرطب  بالطلا  ةعومجم  وأ  بلاطلا 

؟ ءاذيإلا

بالطلا ةعومجم  وأ  بلاطلا  سفن  رشن  ةرم  مك  يساردلا ، ماعلا  اذه  لالخ  . 5
ام ؟ أطخ  فارتقاب  هومهتا  وأ  كلفط  نع  تاعئاشلا 

كلفطل بالطلا  ةعومجم  وأ  بلاطلا  سفن  هجو  ةرم  مك  يساردلا ، ماعلا  اذه  لالخ  . 6
ديربلا ربع  وأ  يعامتجالا  لصاوتلا  عقاوم  ىلع  ةيذؤم  تارابع  وأ  تاديدهت 

؟ ينورتكلإلا

؟ كلذب ةسردملا  ةرادإ  تغلبأ  لهف  ةلئسألا 6-3 ، يف  اهفصو  دراولا  براجتلا  نم  ٍيأل  رركتم  لكشب  ضرعت  دق  كلفط  ناك  اذإ  . 7

ضرعتي مل  قبطني -  ال 
هذه نم  يأل  يلفط 

براجتلا

ال معن

؟ اهب كغالبإ  متي  يتلا  ةيسردملا  دعاوقلا  حوضو  ىدم  ام  . 8

حوضولا ةديدش  اًدج ةحضاو  ام دح  ىلإ  ةحضاو  فيفط لكشب  ةحضاو  قالطإلا ىلع  ةحضاو  تسيل 

صفحة 1

 - FOR DEMO PURPOSES ONLY

0

SA
M

PL
E 

FO
R

M



تاودن ةيوناثلا ، ةسردملا  / ةيلكلا تامولعم  يلايل  لاثملا  ليبس  ىلع  ( ؟ كلفطل يميداكألا  زاجنإلا  معدب  ةصاخلا  ملعتلا  صرف  كلفط  ةسردم  رفوت  له  . 9
( كلذ ىلإ  امو  تايضايرلا ، يلايل  ةسردملا ، ىلإ  ةدوعلا  يلايل  ةيهيجوت ,

ال معن

ةقاعإلا وأ  ةنايدلا  وأ  ةرسألا  لخد  وأ  عونلا  وأ  ينثإلا  لصألا  وأ  قرعلا  ببسب  نيرخآلا  بالطلا  لبق  نم  ءيس  لكشب  كتلماعم  متي  هنأ  اهيف  ترعش  ةرم  مك  . 10
؟ يسنجلا هجوتلا  وأ 

اًبيرقت اًمئاد  ةرركتم ةفصب  اًنايحأ رخآل نيح  نم  اًبيرقت اًدبأ  اًدبأ

لماعتلا متي 
قئاف مارتحاب 

لماعتلا متي 
ريبك مارتحاب 

لماعتلا متي 
ىلإ مارتحاب 
ام ٍدح 

لماعتلا متي 
ليئض ردقب 

مارتحالا نم 

متي ال 
يأب لماعتلا 

مارتحا

؟ ماع هجوب  مارتحاب  ةسردملا  ولوؤسم  كعم  لماعتي  ىدم  يأ  ىلإ  . 11

؟ ماع هجوب  مارتحاب  نوملعملا  كعم  لماعتي  ىدم  يأ  ىلإ  . 12

؟ ماع هجوب  مارتحاب  لابقتسالا  وفظوم  كعم  لماعتي  ىدم  يأ  ىلإ  . 13

.قبطنت يتلا  تاباجإلا  عيمج  ديدحت  ىجرُي  ماع ؟ هجوب  ( APS  ) ةماعلا نوتجنيلرأ  سرادم  ىوتسم  ىلع  ثدحت  يتلا  ةمهملا  رومألا  ىلع  فرعتت  فيك  . 14

كلذ ريغ  ةيمسرلا ريغ  تاكبشلا 
، بآ ستاو  ةعومجم  )

رومألا ءايلوأ  ءاقدصألا ،
نيرخآلا )

رومألا ءايلوأ  ءارفس 
ةسردملا يف 

رومألا ءايلوأ  ةطبار 
ةسردملاب نيملعملاو 

PeachJar يتلا ةيقرولا  لئاسرلا 
ىلإ لفطلا  اهبحطصي 

لزنملا

ديربلا لئاسر 
ملعملل ينورتكلإلا 

ديربلا لئاسر 
ريدملل ينورتكلإلا 

ةيرسألا تاقالعلا 
ةغللا ةيئانث 

تاروشنم  APS ربع
بآ ستاو 

ويديف عطاقم   APS لصاوتلا لئاسو 
سرادمل يعامتجالا 

لثم  ) ةماعلا نوتجنيلرأ 
ةحفص  APS ىلع
رتيوت كوب ، سيف  )

تاشاقنلا لئاسر 
سرادمل ةيسردملا 

ةماعلا نوتجنيلرأ 

عقوم  APS ينورتكلإلا

.يلي اميف  كتباجإ  فصو  ىجرُيف  قباسلا ، لاؤسلا  يف  كلذ " ريغ   " ترتخا اذإ  . 15

صفحة 2

 - FOR DEMO PURPOSES ONLY

0

SA
M

PL
E 

FO
R

M



تاباجإلا عيمج  ديدحت  ىجرُي  ةماعلا ؟ نوتجنيلرأ  سرادم  ىوتسم  ىلع  وأ  ةسردملا  ىوتسم  ىلع  أرطت  يتلا  لئاسملا  لوح  تامولعملا  كراشت  فيك  . 16
.قبطنت يتلا 

مل قبطني -  ال 
يأب ِلدا 

تامولعم

كلذ ريغ  يقلت
تانايبتسالا

روضح
وأ تاعامتجالا 

تايدتنملا
ةيعمتجملا

ةطبارب لاصتالا 
رومألا ءايلوأ 

نيملعملاو

لاصتالا
هجوملاب

ملعملاب لاصتالا  ريدمب لاصتالا 
وأ ةسردملا 

ريدم دعاسم 
ةسردملا

لاصتالا
وأ فرشملاب 

دعاسم
فرشملا

وأ اًيصخش  )
وأ فتاهلا  ربع 

ديربلا
ينورتكلإلا )

لاصتالا
ةرادإ سلجمب 

ةسردملا
وأ اًيصخش  )

ديربلاب
ينورتكلإلا )

.يلي اميف  كتباجإ  فصو  ىجرُيف  قباسلا ، لاؤسلا  يف  كلذ " ريغ   " ترتخا اذإ  . 17

ملعتلا
هتسردم يف  كلفط  ملعت  نع  كتاروصت  لوح  ديزملا  ىلع  فرعتلا  دون  مسقلا ، اذه  يف  .

؟ كلفط يملعم  تاعقوت  فصت  فيك  ماع ، هجوب  . 18

دكأتم تسل  ةياغلل ةعفترم  ريبك ٍدح  ىلإ  ةعفترم  اًمامت ةبسانم  ريبك دح  ىلإ  ةضفخنم  ةياغلل ةضفخنم 

؟ كلفط تاجايتحا  ةيبلتل  ةدعاسملا  بلطل  ةجاحب  تنك  اذإ  معدلا  لفطلا  ةسردم  رفوت  ىدم  يأ  ىلإ  . 19

ةجاحب نكأ  مل  قبطني -  ال 
ةدعاسملا بلطل 

قلطُملا معدلا  رفوت  ريبكلا معدلا  رفوت  ام ٍدح  ىلإ  معدلا  رفوت  معدلا نم  ًاليئض  اًردق  رفوت  ىلع معد  يأ  رفوت  ال 
قالطإلا

نوثدحتملاو ةسردملا ، ريدم  عم  ةوهقلا  لوانت  / تاثداحملا لاثملا  ليبس  ىلع   ) كلفط ةمالسو  ةحص  معدب  ةصاخلا  ملعتلا  صرف  كلفط  ةسردم  رفوت  له  . 20
؟) كلذ ىلإ  امو  نيملعملاو ، رومألا  ءايلوأ  ةطبار  ةياعرب 

ال معن

؟ ديج لكشب  كلفط  ةسردمب  نوفظوملاو  نوملعملا  كعم  لصاوتي  ىدم  يأ  ىلإ  . 21

زاتمم لكشب  نولصاوتي  اًدج ديج  لكشب  نولصاوتي  ام دح  ىلإ  ديج  لكشب  نولصاوتي  ًاليلق ديج  لكشب  نولصاوتي  ئيس لكشب  نولصاوتي 
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؟ يساردلا لصفلا  يف  هملعتي  ام  هاجت  كلفط  ههجاوي  يذلا  يدحتلا  ىوتسم  ام  . 22

غلاب دحت  ةياغلل ريبك  ٍدحت  يدحتلا نم  بسانملا  ردقلا  ةياغلل ليئض  ٍدحت  ٍدحت يأ  دجوي  ال 

؟ ملعتلا ةيلمع  لالخ  همعدل  كعم  كلفط  يملعم  نواعت  ىوتسم  وه  ام  . 23

زاتمم اًدج ديج  ام دح  ىلإ  ديج  ًاليلق ديج  ئيس

؟ ةيلزنملا تابجاولا  ءادأل  كلفط  يضقي  تقولا  نم  مك  ةيساردلا ، مايألل  ةيداعلا  يلايللا  يف  . 24

رثكأ 7 وأ  تاعاس  تاعاس 4-6 تاعاس 1-3 ةدحاو ةعاس  نم  لقأ  يف ةيلزنم  تابجاو  نودؤي  ال 
مهتسردم

ةكراشملا قئاوع 
ةيلاعف وأ  عامتجا  روضح  يف  بغرت  تنك  ثيح  تارملا  ىدحإ  راضحتسا  ىجرُي  .كلفط  ةسردم  عم  لماعتلا  دنع  اههجاوت  دق  قئاوع  يأب  ةيلاتلا  ةلئسألا  قلعتت 

؟ قئاوع ةيلاتلا  لماوعلا  نم  ٌيأ  لثمت  ةجرد  يأ  ىلإ  .كلفط  ملعت  لوح  تاشقانملا  نم  ديزملا  تيرجأ  وأ  ةيسردم 

ريبك قئاع  طسوتم قئاع  طيسب قئاع 
يأ لثمت  ال 
ىلع قئاع 

قالطإلا

؟ كلفط ةسردم  يف  كتكراشم  مامأ  اًقئاع  لثمت  لفطلا  ةياعر  تاجايتحا  تناك  ةجرد  يأ  ىلإ  . 25

؟ كلفط ةسردم  يف  كتكراشم  مامأ  اًقئاع  لثمت  لاقتنالا  لئاسو  تناك  ةجرد  يأ  ىلإ  . 26

؟ كلفط ةسردم  يف  كتكراشم  مامأ  اًقئاع  لثمي  صاخلا  كلامعأ  لودج  ناك  ةجرد  يأ  ىلإ  . 27

ريبك قئاع  طسوتم قئاع  طيسب قئاع  قالطإلا ىلع  قئاع  يأ  لثمي  ال 

ريبك قئاع  طسوتم قئاع  طيسب قئاع 
يأ لثمت  ال 
ىلع قئاع 

قالطإلا

؟ كلفط ةسردم  يف  كتكراشم  مامأ  اًقئاع  لثمت  نيفظوملا  تقو  ةيدودحم  تناك  ةجرد  يأ  ىلإ  . 28

نكت مل  اذإ  كلفط ، ةسردم  يف  كتكراشم  مامأ  اًقئاع  لثمت  ةغللا  تافالتخا  تناك  ةجرد  يأ  ىلإ  . 29
؟ مألا كتغل  يه  لاثملا  ليبس  ىلع  ةيزيلجنإلا 

ريبك قئاع  طسوتم قئاع  طيسب قئاع 
يأ لثمي  ال 
ىلع قئاع 

قالطإلا
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يف كتكراشم  مامأ  اًقئاع  لثمي  هيف  بوغرم  ريغ  صخش  كنأب  كروعش  ناك  ةجرد  يأ  ىلإ  . 30
؟ كلفط ةسردم 

ةسردم يف  كتكراشم  مامأ  اًقئاع  لثمي  ةيسردملا  تايلاعفلاب  ةفرعملا  مدع  ناك  ةجرد  يأ  ىلإ  . 31
؟ كلفط

مامأ اًقئاع  لثمي  اهتيمهأ  كاردإ  مدع  وأ  صرفلاو  تايلاعفلاب  مامتهالا  مدع  ناك  ةجرد  يأ  ىلإ  . 32
؟ كلفط ةسردم  يف  كتكراشم 

ريبك قئاع  طسوتم قئاع  طيسب قئاع 
يأ لثمي  ال 
ىلع قئاع 

قالطإلا

؟ كلفط ةسردم  يف  كتكراشم  مامأ  اًقئاع  لثمت  ةسردملل  كترايز  وأ  كتكراشم  مدع  يف  كلفط  ةبغر  تناك  ةجرد  يأ  ىلإ  . 33

ريبك قئاع  طسوتم قئاع  طيسب قئاع  قالطإلا ىلع  قئاع  يأ  لثمت  ال 

ةيسردملا تاقوألا  جراخ  تقولا 
كلفط براجت  يف  ركف  ةلئسألا ، هذه  ىلع  ةباجإلا  دنع  .ةيسردملا  تاقوألا  جراخ  كلفط  هيضمي  يذلا  تقولا  لوح  كراكفأ  ىلع  فرعتلل  ةيلاتلا  ةلئسألا  فدهت 

عوبسألا ةياهن  تالطعو  ةيئاسملاو  ةيحابصلا  تاقوألا  لمشتو  ةيسردملا ، تاقوألا  جراخ  .

.قبطنت يتلا  تاباجإلا  عيمج  ديدحت  ىجرُي  ةيسردملا ؟ تاقوألا  جراخ  ماظتناب  كلفط  اهيدؤي  يتلا  ةطشنألا  يه  ام  . 34

دجوي ال  كلذ ريغ  نونف جمانرب  ةفاشكلا ةمدخلا
لمعلا / ةيعمتجملا

يعوطتلا

بابش ةعومجم 
دبعملا / ةسينكلا
دجسملا / يدوهيلا

جمانرب
ءانغلا / لاروكلا

حرسملا جمانرب 

لثم  ) ةيدرف ةضاير 
، ةيلاتقلا نونفلا 

صقرلا )

تاضايرلا قيرف 
ةيسردملا

تاضاير قيرف 
رفسلا /select/AAU/ تاضايرلا

ةيومنتلا

تاضايرلا قيرف 
ةيهيفرتلا

ةيميلعت ةسلج 
ةسردملا جراخ 

يف ةيميلعت  ةسلج 
ةسردملا

ءاهتنا دعب  جمانرب 
يساردلا مويلا 
ةسردملا جراخ 

لثم ) YMCA
Aspireو

Phoenixو
Bikes وReach

Far)

ءاهتنا دعب  جمانرب 
يف يساردلا  مويلا 

لثم  ) ةسردملا
Extended
Day، وCheck

In)

.يلي اميف  كتباجإ  فصو  ىجرُيف  قباسلا ، لاؤسلا  يف  كلذ " ريغ   " ترتخا اذإ  . 35
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.قبطنت يتلا  تاباجإلا  عيمج  ديدحت  ىجرُي  ةيسردملا ؟ تاقوألا  جراخ  ةماقملا  ةطشنألا  يف  كلفط  ةكراشم  نود  لوحت  ةيلاتلا  قئاوعلا  نم  ٌيأ  . 36

ال قبطني -  ال 
قئاوع يأ  دجوت 
انل ةبسنلاب 

كلذ ريغ  يلفطل
ىرخأ تايلوؤسم 

تاجايتحا يلفطل 
اهيبلت ةصاخ ال 

جماربلا كلت 

ةيفيك فرعأ  ال 
يلفط قاحلإ 

طاشنلاب

ةياغلل لوغشم  انأ  لعفلاب يلفط 
ةياغلل لوغشم 

طاشنلا فلكي 
لاملا نم  ريثكلا 

يلفطل ىنستي  ال 
ىلإ لوصولا 

طاشنلا

.يلي اميف  كتباجإ  فصو  ىجرُيف  قباسلا ، لاؤسلا  يف  كلذ " ريغ   " ترتخا اذإ  . 37

؟) داوملا مادختسا  ةءاسإ  وأ  ةدعاوملا  وأ  ةسردملا  يف  رمنتلا  لثم   ) ةساسحلا عيضاوملا  لوح  كلفط  عم  ثدحتلا  دنع  ةقثلاب  رعشت  ىدم  يأ  ىلإ  . 38

ةمات ةقث  قثاو  اًدج قثاو  ام دح  ىلإ  قثاو  ًاليلق قثاو  قالطإلا ىلع  قثاو  ريغ 

جراخ APS؟ كتلئاعل  ةحاتملا  دراوملا  مهف  يف  كلفط  ةسردم  كدعاست  لهف  ةيعمتجملا ، دراوملا  ىلإ  ةجاحب  تنك  اذإ  . 39

ةجاحب تسل  قبطني -  ال 
ةيعمتجملا دراوملا  ىلإ 

ال معن

؟ ديزملا ءارشل  لاملا  ىلع  لصحت  نأ  لبق  ماعطلا  دافن  نأشب  قلقلاب  ترعش  له  ةيضاملا ، اًرهش  رشع  ينثالا  لالخ  . 40

ال معن

كلذ ريغ  ةعومجم
ةرايس
اهدوقي )
بلاطلا )

ةرايس
اهدوقي )
يصولا )

لقن ةليسو 
ةماع

ىلع اًريس 
مادقألا

ةلفاح
ةسردملا

يف اًحابص  ةسردملا  ىلإ  كلفط  بهذي  فيك  . 41
؟ داتعملا

؟ داتعملا يف  لزنملا  ىلإ  كلفط  دوعي  فيك  . 42

؟ كلفط ةسردم  نع  كلزنم  دعبي  مك  . 43

لايمأ نم 5  رثكأ  لايمأ نيب 5-2  ليم نيب 2-1  دحاو ليم  نم  لقأ 
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ةيفلخلا ةلئسأ 
نايبتسالا اذه  لمكتست  يتلا  رسألا  عاونأ  فصو  اننكمي  ىتح  كب  ةصاخلا  تامولعملا  ضعب  ىلع  فرعتلا  يف  بغرنو  ريخألا ، مسقلا  ىلإ  انلصو  دق  اه  .

قبطني ام  لك  رتخا  كلضف  نم  ينثإلا ؟ كلصأ  \ كقرع وه  ام  . 44

كلذ ريغ  ءاضيب ةرشب  وذ  ينيتال وأ  ينابسإ  لصأ  نم  يقيرفإ يكيرمأ  وأ  دوسأ  يويسآ ناكس نم  وأ  يكيرمأ  يدنه 
نييلصألا اكسالأ 

.لفسألاب ةغرافلا  ةحاسملا  يف  حيضوتلا  ىجري  كلذ ،" ريغ   " ترتخا اذإ  . 45

؟ كسنج عون  ام  . 46

ددحم ريغ  ركذ ىثنأ

.اهيلع تلصح  ةيسارد  ةداهش  ىلعأ  ديدحت  ىجرُي  . 47

ةداهش
هاروتكدلا

ةينهم ةداهش 
(JD، MD)

ةداهش
ريتسجاملا

ةداهش
سويرولاكبلا

ةلامزلا ةداهش  ميلعتلا ضعب 
يعماجلا

ميلعتلا ضعب 
وأ ينهملا 
ينفلا بيردتلا 

ةيوناثلا ة  داهش
ام وأ  ةماعلا 

اهلداعي

ميلعتلا ضعب 
يوناثلا

ميلعتلا قلتأ  مل 
يمسرلا

.يبيرقتلا ةرسألا  لخد  طسوتم  ديدحت  ىجرُي  . 48

وأ 200001 رالود 
رثكأ

ىلإ 150001
رالود  200000

ىلإ 110001
رالود  150000

ىلإ 87001
رالود  110000

ىلإ 72001
رالود  87000

ىلإ 51001
رالود  72000

ىلإ 24001
رالود  51000

ىلإ 24000 0
رالود
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