
 

 

  تاریخ  التنفیذ    رقم ھویة العضو

 التركیبة السكانیة والخلفیة 
ً من قبل العضو أو الطبیب  تم تنفیذه ذاتیا

 ما ھو تاریخ میالدك؟  .1
 )سنة___ ___ ___ ___ ( )شھر___ ___ (

 ما ھو جنسك البیولوجي  الذي تم تعیینھ لك عند الوالدة؟  .2
 .اختر جواب واحد

 انثى 
 ذكر 
  خنثى 
 ال شيء من أعاله یصفني 
 أفضل أن ال أقول 

 كیف تحدد ھویتك الجنسیة؟  .3
 .اختر جواب واحد

 ذكر 
 انثى 
 غیر ثنائي 
  أنثى عند الوالدة(ذكر متحول جنسیا( 
  ذكر عند الوالدة(أنثى متحولة جنسیا( 
 ال أعرف/غیر متأكد 
 أفضل أن ال أقول 
  حدد(غیر ذلك :   ( 

 ما ھو توجھك الجنسي؟ .4
 .اختر جواب واحد

 متغایر الجنس أو مستقیم 
 مثلي أو مثلیة 
 ثنائي الجنس 
 ال أعرف/غیر متأكد 
 أفضل أن ال أقول 
  حدد(غیر ذلك :   ( 
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 ما ھو عرقك؟ .5
  .أشر على كل ما ینطبق

 أسود أو أمریكي من أصل أفریقي 
 أبیض 
 آسیوي 
 ھندي أمریكي أو من سكان أالسكا األصلیین 
 من سكان ھاواي أو جزر المحیط الھادئ األصلیین 
 أفضل أن ال أقول 
 ال أعرف/غیر متأكد 

 ما ھي ساللتك العرقیة؟  .6
  .اختر جواب واحد

 اسباني 
 غیر اسباني 
 أفضل أن ال أقول 
 ال أعرف/غیر متأكد 

 ما ھي لغتك المفضلة؟  .7
 . ینطبقأشر على كل ما 

  انجلیزي 
 اسباني كریولي /اسباني 
  لغات أفریقیة 
 عربیة 
 أرمنیة 
 كمبودیة 
 كانتونیة 
 فارسیة 
 فرنسیة كریولیة/فرنسیة 
  عبریة 
 ھمونغ 
  المثال ، الھندیة  على سبیل(الھندیة

 ) واألردیة والسندیة
 ایطالیة 

  كوریة 
 ماندرینیة 
  غیرھا من لغات الھندو األوروبیة 
  بولونیة 
 برتغالیة كریولیة /برتغالیة 
 روسیة 
 فلبینیة/تاغالوغ 
  فیتنامیة 
  یدیشیة 
 غیرھا من اللغات األسیویة 
 لغة االشارة 
  حدد(غیر ذلك :   ( 
 أفضل أن ال أقول 
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 ما ھو وضع العائلي حالیاً؟  .8
 .اختر جواب واحد

  ًلم أتزوج أبدا 
 متزوج 
 شراكة عائلیة 
 منفصل إنما غیر مطلق 
 مطلق 
 مترملة/مترمل 
 أفضل أن ال أقول 
  حدد(غیر ذلك :   ( 

 ھل لدیك أطفال؟  .9
 .أشر على كل ما ینطبق

 لیس لدي أطفال 
  ًأترقب طفال 
  عاًما في عھدتي 18لدي أطفال أعمارھم أقل من 
  عاًما إنما لیسوا في عھدتي 18لدي أطفال أعمارھم أقل من 
  سنة أو أكبر 18أطفال في عمر 
 أفضل أن ال أقول 
 ال أعرف/غیر متأكد 

 ما ھو أعلى مستوى تعلیمي أكملتھ والدتك؟  .10
 .اختر جواب واحد

 الصف الثامن أو أقل 
  بعض فصول الثانویة 
 ثقافة عامةھایسكول أو /شھادة ثانویة 
  أنھت عض الفصول الجامعیة بما في ذلك شھادةAA ) وشھادات فنیة أو دبلوم) وحدة دراسیة 60اكمال 
  سنوات 4تخرجت من جامعة مدة الدراسة فیھا 
  مثالً (شھادة جامعیة علیاMA، MD، PhD( 
 ال أعرف/غیر متأكد 
 أفضل أن ال أقول 
  ال ینطبق12 انتقل للسؤال رقم 
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 ما نوع العمل الذي تقوم بھ والدتك حالیًا أو قامت بھ مؤخًرا؟  ]اختیاري[ .11
 .اختر جواب واحد

  على سبیل المثال، طبیبة، محامیة، محاسبة، مدرسة، مدیرة مشروع(إدارة  /تقنیة  /اخصائیة( 
 وظائف مكتبیة ودعم إداري ومناصب مبیعات 
  لمدفوعات، تمشیة الكالب، إعداد الطعامعلى سبیل المثال، عاملة ماكینة تسجیل ا(عنایة شخصیة وخدمات( 
  صیانة /عاملة مصنع  /میكانیكیة  /إنشاءات 
  على سبیل المثال، مزرعة، مؤسسة أسماك، حراجة(زراعة ( 
  مثال سائقة باص أو تكسي(نقلیات( 
  أو األمن) مثل الشرطة أو رجال اإلطفاء(خدمات عسكریة أو طوارئ 
  ربة منزل /أعمال منزلیة 
  تم إجازتھا /عاطلة عن العمل 
  حدد(غیر ذلك :   ( 
 ال أعرف/غیر متأكد 
 أفضل أن ال أقول 
 ال ینطبق 

 ما ھو أعلى مستوى تعلیمي أكملھ والدك؟  .12
 .اختر جواب واحد

 الصف الثامن أو أقل 
  بعض فصول الثانویة 
 ھایسكول أو ثقافة عامة/شھادة ثانویة 
  بعض الفصول الجامعیة بما في ذلك شھادةAA ) وشھادات فنیة أو دبلوم) وحدة دراسیة 60اكمال 
  سنوات 4تخرج من جامعة مدة الدراسة فیھا 
  مثالً (شھادة جامعیة علیاMA، MD، PhD( 
 ال أعرف/غیر متأكد 
 أفضل أن ال أقول 
  ال ینطبق12 انتقل للسؤال رقم 
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 ما نوع العمل الذي یقوم بھ والدك حالیًا أو قام بھ مؤخًرا؟  ]اختیاري[ .13
 .اختر جواب واحد

  على سبیل المثال، طبیب، محامي، محاسب، مدرس، مدیر مشروع(إدارة  /تقنیة  /اخصائي( 
 وظائف مكتبیة ودعم إداري ومناصب مبیعات 
  على سبیل المثال، عامل ماكینة تسجیل المدفوعات، تمشیة الكالب، إعداد الطعام(عنایة شخصیة وخدمات( 
  صیانة /صنع عامل م /میكانیكیة  /إنشاءات 
  على سبیل المثال، مزرعة، مؤسسة أسماك، حراجة(زراعة ( 
  مثال سائق باص أو تكسي(نقلیات( 
  أو األمن) مثل الشرطة أو رجال اإلطفاء(خدمات عسكریة أو طوارئ 
  رب منزل /أعمال منزلیة 
  تم إجازتھ /عاطل عن العمل 
  حدد(غیر ذلك :   ( 
 ال أعرف/غیر متأكد 
 أفضل أن ال أقول 
 ال ینطبق 

 ما ھو وضعك السكني حالیاً؟  .14
 .اختر جواب واحد

  بدون إشراف(وحدك أو مع رفقاء السكن( 
  تعیش مع عائلتك البیولوجیة أو  عائلة بالتبني 
 تعیش في منزل رعایة 
  أو سكن مدعوم ، أو إقامة معیشیة، بدون أفراد آخرین)بعض المسئولین(شقة خاضعة لإلشراف ، 
  سكنیة جماعیة مع أفراد آخرینرعایة منزلیة أو 
 مأوى للمشردین، أو تنام في الخارج 
  على سبیل المثال، النوم في أي مكان یتوفر لك، العیش مؤقتًا مع عائلة أو أصدقاء(في سكن مؤقت( 
  حدد(غیر ذلك :   ( 
 أفضل أن ال أقول 
 ال أعرف/غیر متأكد 
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  ھل أنت محارب قدیم؟ .15
 نعم 
 ال 
 أفضل أن ال أقول 
  ال أعرف/متأكدغیر 

  ھل كنت من أي وقت مضى تحت الرعایة؟ .16
 نعم 
 ال 
 أفضل أن ال أقول 
 ال أعرف/غیر متأكد 

 ما ھو نوع التأمین الصحي لدیك حالیا؟  .17
  بولصة من شركة تأمین 
 Medicaid 
 لیس لدي تأمین 
 ال أعرف /غیر متأكد 
  حدد(غیر ذلك :   ( 

 سماؤھم؟ ھل تحصل على دعم مالي من أي من األشخاص التالیة أ .18
 .أشر على كل ما ینطبق

 والدتك 
 والدك 
 ولي أمرك 
 زوجتك/زوجك 
  حدد(غیر ذلك :   ( 
 ال أعرف/غیر متأكد 
 ال أحصل على أي دعم مالي من أي أحد 

 ؟)SSDI(تأمین إعاقة ضمان اجتماعي ) / SSI(ھل تحصل حالیاً على أي  دخل ضمان تكمیلي  .19
  نعم 
  ال، لم أحصل علىSSI / SSDI  مطلقًا 21 انتقل للسؤال رقم 
  ال، كنت أحصل علىSSI / SSDI لكنني لم أعد أستلمھا ، 
 ال أعرف/غیر متأكد  21 انتقل للسؤال رقم 

 ؟ SSI / SSDI كم كان عمرك تقریباً عندما بدأت في الحصول على مساعدات .20
 سنة_______ 
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 خالل األشھر الستة الماضیة؟ SSI / SSDIھل قدمت طلباً للحصول على مساعدات  .21
 نعم 
 ال 

 ھل تحصل حالیًا أیًا من أشكال الدعم المالي األخرى التالیة؟  .22
 .أشر على كل ما ینطبق

  مساعدات إعاقة غیرSSDI / SSI 
  مساعدات االسر المحتاجة المؤقتة)TANF (أو مساعدات الدخل األخرى 
 بطالة 
  برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة)SNAP / (كوبونات طعام 
  حدد(غیر ذلك :   ( 
 ال أعرف/غیر متأكد 
 ال أحصل على أي منھا 

 من أحالك إلى ھذا البرنامج؟  .23
 .اختر جواب واحد

  الوكالة  /شخص من برنامج آخر داخل ھذه المنشأة 
  غرفة الطوارئ 
  مثالً منشأة لیست مستشفى تعمل على مدار الساعة(وحدة موازنة األزمات( 
  إقامة في محیط طبي عاموحدة  -مستشفى 
  وحدة إقامة من وحدة للطب النفسي -مستشفى 
 مدرسة أو جامعة 
  طبیب رعایة رئیسي /طبیب رعایة األسرة 
  ًعلى سبیل المثال، طبیب نفسي، أخصائي اجتماعي، (مقدم خدمات الصحة النفسیة للمرضى بدون اقامة محلیا

 )أخصائي نفسي
  الشرطة، مركز االحتجاز، محكمة األحداثعلى سبیل المثال، (النظام القانوني( 
 أحد أفراد العائلة أو صدیق 
 بنفسك 
  حدد(غیر ذلك(_____________________ : 
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