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  تاریخ  التنفیذ    رقم ھویة العضو

 األعمال واألنشطة المتعلقة/الوظائف
ً من قبل العضو أو الطبیب  تم تنفیذه ذاتیا

ھل تعمل حالیًا نحو ھدف متعلق بالعمل في ھذا الوقت، على سبیل المثال، الحصول على عمل أو البحث عن  .1
 عمل جدید؟ 

 نعم 
 ال 
 ال أعرف/غیر متأكد 

ھل حصلت على التدریب أثناء العمل أو تدریب مھني أو قمت بعمل تطوعي في أي وقت خالل األشھر الستة  .2
 الماضیة؟ 

 نعم 
  ال  4 رقمانتقل للسؤال 
 ال أعرف/غیر متأكد 

 إذا كان الجواب نعم، ھل كان العمل مدفوع األجر؟ .3
 نعم 
 ال 

تتداول األسئلة القلیلة األولى . تغطي السلسلة التالیة من األسئلة الوظائف التي شغلتھا في أي وقت خالل األشھر الستة الماضیة
إضافیتین على األكثر ربما عملت فیھما في أي وقت خالل تتداول األسئلة الالحقة وظیفتین . وظیفتك الحالیة أو األخیرة

 .األشھر الستة الماضیة

 ؟األشھر الستة الماضیةھل حصلت على وظیفة مدفوعة األجر في أي وقت خالل  .4
 نعم 
  ال انتقل إلى الجزء التالي 
 غیر معروف انتقل إلى الجزء التالي 

 وظیفتك؟ماذا كانت  /ما ھو عملك : إذا كان نعم ]اختیاري[ .5
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 ما نوع العمل في ھذه الوظیفة؟ .6
 .اختر أفضل خیار

 تدریبي 
  على سبیل المثال، طبیب، محامي، محاسب، مدرس، مدیر مشروع(إدارة  /تقنیة  /اخصائي( 
 وظائف مكتبیة ودعم إداري ومناصب مبیعات 
  الب، إعداد الطعامعلى سبیل المثال، عامل ماكینة تسجیل المدفوعات، تمشیة الك(عنایة شخصیة وخدمات( 
  صیانة /عامل مصنع  /میكانیكي  /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 
  حدد(غیر ذلك :   ( 
 غیر معروف 

أقل (أو وظیفة بدوام جزئي ) ساعة أو أكثر في األسبوع 30(أو كانت الوظیفة بدوام كامل  /ھل العمل الحالي .7
 ؟)ساعة في األسبوع 30من 
 دوام كامل 
 دوام جزئي 
  حدد(غیر ذلك :   ( 

  تقریباً كم كان مقدار راتبك الصافي الذي تحصل علیھ في األسبوع في ھذا المنصب؟] اختیاري[ .8
 ) بدون سنتات قرب إلى الدوالر،$_______ (
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 2العمل رقم /الوظیفة

 ؟األشھر الستة الماضیةھل كان لدیك أي عمل آخر خالل  .9
  نعم 
  ال انتقل إلى الجزء التالي 

 ماذا كانت وظیفتك؟ /ما ھو عملك  ]اختیاري[ .10
  

 ما نوع العمل في ھذه الوظیفة؟ .11
 تدریبي 
  محاسب، مدرس، مدیر مشروععلى سبیل المثال، طبیب، محامي، (إدارة  /تقنیة  /اخصائي( 
 وظائف مكتبیة ودعم إداري ومناصب مبیعات 
  على سبیل المثال، عامل ماكینة تسجیل المدفوعات، تمشیة الكالب، إعداد الطعام(عنایة شخصیة وخدمات( 
  صیانة /عامل مصنع  /میكانیكي  /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 
  حدد(غیر ذلك :   ( 
 غیر معروف 

أقل (أو وظیفة بدوام جزئي ) ساعة أو أكثر في األسبوع 30(أو كانت الوظیفة بدوام كامل  /ھل العمل الحالي .12
 ؟)ساعة في األسبوع 30من 
 دوام كامل 
 دوام جزئي 
  حدد(غیر ذلك :   ( 

 تقریباً كم كان مقدار راتبك الصافي الذي تحصل علیھ في األسبوع في ھذا المنصب؟ ] اختیاري[ .13
 ) قرب إلى الدوالر، بدون سنتات$_______ (
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 ؟األشھر الستة الماضیةھل كان لدیك أي عمل ثالث خالل  .14
  نعم 
  ال انتقل إلى الجزء التالي 

 ماذا كانت وظیفتك األخرى؟ /ما ھو عملك اآلخر  ]اختیاري[ .15
  

 ما نوع العمل في ھذه الوظیفة؟ .16
 تدریبي 
  على سبیل المثال، طبیب، محامي، محاسب، مدرس، مدیر مشروع(إدارة  /تقنیة  /اخصائي( 
 وظائف مكتبیة ودعم إداري ومناصب مبیعات 
  تسجیل المدفوعات، تمشیة الكالب، إعداد الطعام على سبیل المثال، عامل ماكینة(عنایة شخصیة وخدمات( 
  صیانة /عامل مصنع  /میكانیكي  /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 
  حدد(غیر ذلك :   ( 
 غیر معروف 

أقل (أو وظیفة بدوام جزئي ) ساعة أو أكثر في األسبوع 30(أو كانت الوظیفة بدوام كامل  /ھل العمل الحالي .17
 ؟)ساعة في األسبوع 30من 
 دوام كامل 
 دوام جزئي 
  حدد(غیر ذلك :   ( 

 تقریباً كم كان مقدار راتبك الصافي الذي تحصل علیھ في األسبوع في ھذا المنصب؟ ] اختیاري[ .18
 ) قرب إلى الدوالر، بدون سنتات($_______ 
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