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نالرایشمالوالیةمنمكلفوھوبریمنفياالجتماعیةللبحوثمعھدعنعبارةGISSإن
.منھماالستفھامووسؤالھممأوىبالھمالذینالناسأعدادإلحصاءوستفالیا

للناسالمساعدةنظامتحسینفيتساعدأنینبغي)االستبیان (االستقصائیةالدراسةإن
.التعاونحضرتكممننرجولذلك, مأوىبالھمالذین

.دقائقشرعتقریبایستغرقاالستبیانإن. االستبیانأسئلةعلىتجیبأنجدایسعدنا
.كعربون شكر وتقدیر ستحصلون على قسیمة

األسئلةيفالمحتملةالثالثةاإلجاباتخیاراتإحدىعلیكمینطبقعندماالمشاركةتستطیع
الالحقة

… بقمتأنالماضیةالسبعةاللیاليلیلة من إحدىفيمعكحصلھل

مدخلفيأوحدیقةفي،ماجسرتحت،الشارعفيالمثالسبیلعلى،الخالءفيالمبیت-1
؟مامنزل

كال⃝ نعم⃝

عربة،ةعلی،خیمة،قبو،كوخ،مھدممنزل،ثكنة،تعریشةمثلبدیلسكنفيالمبیت-2
؟سیارةحطامأو

كال⃝ نعم⃝

قارب المبیت عند األصدقاء أو المعارف أو عند شریك حیاة أو شریكة حیاة أو عند أحد األ-3
؟على الرغم من أنھ ال یوجد لك ھناك عقد إیجار و ھو لیس  مكان إقامتك الثابتة

كال⃝ نعم⃝

Gesellschaft für 
innovative Sozialforschung 
und Sozialplanung e.V.
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توضيح لحما�ة الب�انات 
ي االستب�ان �ي اخت�ار�ة وتتبع لموافقتك•

من القانون ١الفقرة ٦المادة ( إن مشاركتك �ف
ر لم) األسا�ي لحما�ة الب�انات صالحككما أن عدم مشاركتك ال ينجم عنها أ�ة مشا�ل أو �ف

مون �شكل صارم بالقواعد القانون�ة ف�ما �خص حما�ة المعلومات  • ف نحن مل�ت
صيتك ولن �كون ممكن أن نقوم بتحد�د ه��تك و شخ.نحن النرغب بمعرفة اسمك ال�امل •

بعد االستب�ان 
ي معالجة الب�انات•

ي مدينة بون �ف
كة أوز�ون �ف كة أوز�ون وكذلك األمر فإ. سوف �ساعدنا  �ش ن �ش

مة ا�ضا بقواعد حما�ة الب�انات ف مل�ت
إن معلوماتك الشخص�ة لن تمرر وتقدم  إ� السلطات أو إ� منظمات أخرى •
ف سيتم �شك�ل كود ع� نحو �ح�ي ب�اناتك وال •  �مكن  ألحد لتجنب إحصاء وعد الناس مرتني

اء  ال�ود بعد استبعاد األعداد المزدوجة سيتم إلغ. آخر من معرفة أنك قمت ب�عطاء الب�انات
نهائ�ا بال رجعة 

إن تقي�م الب�انات يتم و�حدث دون االستناد ع� أشخاص منفردين •
لس�د  لمعلومات إضاف�ة ف�ما �خص حما�ة الب�انات �مكنك الحصول عليها من موظفنا  ا•

آ�س�ل شت�فن 
Herr Axel Steffen (Telefon: 0421/3347083, E-Mail: as@giss-ev.de).

لد�ك أ�ضا الخ�ار ان تقدم شكوى لدى الس�دة ه�لدا بلوك•
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in 

Nordrhein-Westfalen, Helga Block  (Tel.: 0211/38424-0, E-Mail: 
poststelle@ldi.nrw.de).

!البدایة من ھنا

الولكيمجھولةمعلوماتكتبقىلكيالكاملاسمكعننسألكالنحن. 1
أحدتعرف علیكی

________:الحرف األول من اسمك

________: النسب/الحرف األول من اسم العائلة 

________:في أي یوم من الشھر ولدت

السنة________:في أي عام ولدت

بحیثإنشاؤهتمالكودھذا
اللكيومحمیةبیاناتكتبقى

تاستنتاجاأیةاعطاءیتم
شخصكعن

31الى 1من : مثال
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؟آخرینأناسمعتعیشھل. 2

.أنا أعیش بمفردي⃝

.شریك حیاة معا/أنا أعیش مع شریكة حیاة ⃝

.18و أطفال دون سن شریك حیاة/أنا أعیش مع شریكة حیاة ⃝

______:عدد األطفال

.18أنا أعیش بمفردي مع أطفال دون سن ⃝

______.عدد األطفال

.مع أفراد االسرة بال مأوى /أنا أعیش مع أناس أخرین بال مأوى ⃝

أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

التالیة في حال كنت ال تعیش لوحدك یرجى تعبئة بیانات. 3
.شخص األكبر عمرا والذي تعیش معھ لل

_______:الحرف األول من األسم

________: النسب/الحرف األول من اسم العائلة 

________:في أي یوم من أیام الشھر ولد ھذا الشخص

________:في أي عام ولد ھذا الشخص

نحن نرید أن نعرف اذا
كان لدیك عائلة او 

الذین ھم بال , أقارب
.مأوى أیضا

نسألك عن نحن ال
مضیفتك أو مضیفك أو

عن األشخاص اآلخرین 
معھمتتشاركالذین 

/ النوم في الشارع 
. الخیمة
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حزیران ۳۰تاریخ من أمضیت اللیلةمكان/ في أیة مدینة . 4
؟تموز۱حتى 

_________________________________________:المكان / المدینة 

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

ھل كنت في ھذا التاریخ في سكن جماعي، مأوى للمشردین، مكان . 5
نوم للحاالت الطارئة ،مكان للمبیت او في أیة منشأة أخرى 

؟عمومیة

نعم⃝ كال⃝

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

كم ھو عمرك ؟ . 6
______العمر 

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

الجنس ؟ . 7
أنثى⃝

رجل⃝

مختلف/ آخر ⃝

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

من فضلك اكتب عمرك ھنا
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في أي بلد ولدت؟ . 8
في ألمانیا⃝

_________________________________في ⃝

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

؟الجنسیة التي تحملھاماھي . 9
األلمانیة⃝

______________________________:أخرى⃝

أنا بال وطن⃝

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

؟منذ متى وأنت في ألمانیا. 10
دائما⃝

منذ أقل من ثالثة أشھر⃝

سنةأقل منفي فترة بین ثالثة أشھر و⃝

من سنة إلى خمس سنوات ⃝

أكثر من خمس سنوات ⃝

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

ء ؟ىھل أنت  الج. 11
نعم⃝ كال⃝

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

ذي من فضلك اكتب اسم البلد ال
.ولدت فیھ

ة من فضلك أكتب ماھي الجنسی
التي تحملھا ھنا

قمت. انت قادم من بلد خارج االتحاد األوروبي
دراسةإجراءاتوانتھتاللجوءبتقدیم طلب 

.الخاص بكاللجوءطلب
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ھم؟معتعیشماھو مصدر رزقك أنت واألشخاص الذین . 12

)رسنتالجوب( معونة من مكتب العمل  / نقود ⃝

معونة  من مكتب الرعایة االجتماعیة  السوسیال آمت / نقود ⃝

نقود لطلبة المداس والجامعات والمعاھد المتوسطة⃝

)   آغینتور فور أربایت (من  وكالة التوظیف ۱نقود البطالة ⃝

التقاعد⃝

االستحقاقات االجتماعیة للوالدین واألطفال⃝

نفقة ألطفالك أو لنفسك⃝

راتب العمل/ دخل ⃝

ن عنھا أو معلإیرادات من أعمال غیر مسجلة ⃝

.ألخ.... نقود من التسول وجمع الزجاجات الفارغة⃝

______________________________________:أخرى⃝

.ال یوجد لدي أي دخل⃝

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

، میاوم، ۲، نقود البطالة عن العمل ٤ھارتز 
عمل الواحد یورو،  كوبونات 

مساعدة اجتماعیة ،تأمین 
أساسي لكبار السن وغیر 

القادرین على العمل

المعونة االتحادیة لدعم : مثال
أو التعلیم BAföG

شة كیندرغیلد ، ایلتیرن غیلد ، سلفة نفقة المعی
)الیوغیند أمت(مركز رعایة الشباب المقدمة من 

من والدیك أو من والد أو : مثال
والدة أبنائك 

عمل الضمان االجتماعي ، میني جوب، : مثال
یورو ، العمل المستقل٤٥۰عمل ال 

تقاعدیة الشیخوخة ، األرامل و األیتام وتقاعدیة العجز : مثال

للنقاط ×  ضع إشارة 
.ذات الصلة
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صالحة؟ھل لدیك في ألمانیا بطاقة تأمین صحي .13

نعم⃝ كال⃝

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

یعانون من مرضكثیر من الناس الذین لیس لدیھم منزل. 14
كیف ھي الحال بالنسبة لك ؟ . خطیر

؟جسديھلء تعاني من اي مرض 

الیوجود معطیات⃝ نعم⃝ كال⃝

في حالة اإلجابة بنعم ھل أنت لھذا السبب بمرحلة العالج ؟ 

الیوجود معطیات⃝ نعم⃝ كال⃝

؟نفسيھل تعاني من أي مرض 

الیوجود معطیات⃝ نعم⃝ كال⃝

في حالة اإلجابة بنعم ھل أنت لھذا السبب بمرحلة العالج ؟ 

الیوجود معطیات⃝ نعم⃝ كال⃝

؟إدمانھل تعاني من أي مرض 

الیوجود معطیات⃝ نعم⃝ كال⃝

في حالة اإلجابة بنعم ھل أنت لھذا السبب بمرحلة العالج ؟ 

الیوجود معطیات⃝ نعم⃝ كال⃝

للنقاط  ذات×  ضع إشارة 
.الصلة 
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د متى كانت آخر مرة لك سكنت فیھا في شقة خاصة بعق. 15
إیجار؟ 

2021في حزیران ⃝

2021و شھر أیار لعام 2020بین شھر حزیران لعام ⃝

2020قبل شھر حزیران لعام ⃝

وال مرة⃝

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

في أي مدینة أو مكان كان ذلك ؟ في أي بلد كان ذلك ؟ . 16

:  المكان/ المدینة ⃝

:البلد⃝

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

ھل سبق لك أن فقدت شقة بسبب إنھاء العقد أو اإلخالء.17
دون سابق إنذار؟

كال⃝

.نعم، كان لدي دیون إیجار⃝

.اإلخالء/ نعم ، كان لي دیون اإلیجار ، وكانت ھناك أسباب أخرى إلنھاء العقد ⃝

.اإلخالء/ نعم، لكن دیون اإلیجار لم تكن ھي السبب في إنھاء العقد ⃝

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝
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عندما فقدت شقتك مرة، ھل حاولت سابقا الحصول على . 18
المساعدة؟ 

.أنا لم أخسر أیة شقة⃝

.كال، لم أحاول الحصول ع� المساعدة⃝

...نعم، أنا ⃝

.وطلبت المساعدة) الجوب سنتر(كنت في مكتب العمل □

.كنت لدى دائرة حكومیة و طلبت المساعدة□

.كنت في إحدى مراكز لالستشارة و النصح□

.حاولت التفاوض مع المؤجر ولكن بدون فائدة□

.حاولت أن استدین النقود□

___________________________أخرى، وبالتحدید □

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

یجب أن یتوفر مساكن طوارئ لألشخاص الذین ھم بال . 19
ھل كنت مرة  في إحدى  ھذه . مأوى  او مراكز إیواء

المساكن؟ 
الیوجد معطیات⃝ نعم⃝ كال⃝

متى كان ذلك آخر مرة ؟ . 20
2021في حزیران لعام ⃝

2021و شھر آیار لعام 2020بین شھر حزیران لعام ⃝

2020قبل شهر ح��ران ⃝

وال مرة⃝

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

المرافق التي تم 
استضافتك 

سبیل على(فیھا،
من المثال 

إحدى  األماكن 
والجھات 

)العامة

ألخ ......كاریتاس، دیاكوني، جمعیات

آمتالسوسیال : مثال : مثال

للنقاط × ضع إشارة 
ذات الصلة 
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تنام  حالیا في مثل أماكن اإلقامة ھذه ؟ / لماذا ال تعیش.21

.أنا لم أكن أعلم، بوجود مثل ھذه األماكن ھنا⃝

.ھذا المسكن ممتلء وال أحصل على مكان⃝

.یسمح للشخص دائما بالبقاء عدة أیام فقط⃝

.لدي حظر بالدخول للمكان⃝

.ال أحصل على مكان لسبب أخر⃝

.أنا أجد أماكن أفضل للنوم⃝

.بالنسبة لي، یوجد الكثیر جدا من الناس⃝

.بالنسبة لي، إنھا متسخة جدا⃝

.بالنسبة لي، إنھا خطیرة جدا⃝

.قواعد المكان صارمة جدا⃝

.شریكتي لن یتم تسجیلھ معي/ شریكي ⃝

.ال استطیع ھناك أن أتقاسم مع عائلتي غرفة واحدة⃝

.لن یتم تسجیل الناس أصحاب الحیوانات األلیفة⃝

_______________________________________أخرى ⃝

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

المخدرات , ممنوع الكحول, ممنوع الزیارات. مثال
ممنوعة

الخوف من السرقة، العنف، التحرش: مثال
.....الجنسي 

للنقاط ذات × ضع عالمة 
الصلة 
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نحن نرغب في معرفة أي من العروض التالیة والتي  . 22
تستخدمھا أنت بشكل منتظم، وفي حالة عدم حدوث ذلك نرغب 

بمعرفة السبب لماذا ال ؟  

للعروض التي × ضع عالمة 
تستخدمھا

عندما ال تستخدم العرض، ماھو السبب؟

أنا استخدم عروض ⃝
اإلقامة خالل النھار .أنا ال أحتاج ھذا⃝

.من الممكن أن أحتاجھ، لكني ال أعرف أي عرض⃝
أنا أعرف إحدى العروض، ولكني ال استطیع ⃝

.الحصول علیھ
.لدي تجارب سیئة⃝
.______________أخرى، وبالتحدید ⃝
.ال یوجد معطیات⃝

أنا استخدم عروض ⃝
اإلقامة في العطلة 

األسبوعیة
.أنا ال أحتاج ھذا⃝
.من الممكن أن أحتاجھ، لكني ال أعرف أي عرض⃝
أنا أعرف إحدى العروض، ولكني ال استطیع ⃝

.الحصول علیھ
..لدي تجارب سیئة⃝
.______________أخرى، وبالتحدید ⃝
.ال یوجد معطیات⃝

انا استفید من مركز ⃝
المساعدات الغذائیة 

Tafel و مطبخ الحساء ،
Suppenküche و ،

خزانة المالبس 
Kleiderkammer و من

عروض مشابھة

.أنا ال أحتاج ھذا⃝
.من الممكن أن أحتاجھ، لكني ال أعرف أي عرض⃝
أنا أعرف إحدى العروض، ولكني ال استطیع ⃝

.الحصول علیھ
.لدي تجارب سیئة⃝
.______________أخرى، وبالتحدید ⃝
.ال یوجد معطیات⃝

ھذا یعطي على 
سبیل المثال 
معلومات و 

مؤشرات ماھي 
. المساعدة المطلوبة
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للعروض التي × ضع عالمة 
تستخدمھا عندما ال تستخدم العرض، ماھو السبب؟

ارة االستشانا استفید من  ⃝
االجتماعیة .أنا ال أحتاج ھذا⃝

.من الممكن أن أحتاجھ، لكني ال أعرف أي عرض⃝
أنا أعرف إحدى العروض، ولكني ال استطیع ⃝

.الحصول علیھ
.لدي تجارب سیئة⃝
.______________أخرى، وبالتحدید ⃝
.ال یوجد معطیات⃝

العنوانعرضانا استخدم ⃝
Postadresseالبریدي .أنا ال أحتاج ھذا⃝

.من الممكن أن أحتاجھ، لكني ال أعرف أي عرض⃝
أنا أعرف إحدى العروض، ولكني ال استطیع ⃝

.الحصول علیھ
.لدي تجارب سیئة⃝
.______________أخرى، وبالتحدید ⃝
.ال یوجد معطیات⃝

انا استخدم إحدى عروض ⃝
االستشارة المتعلقة 

باإلدمان 
Suchtberatung

.أنا ال أحتاج ھذا⃝
.من الممكن أن أحتاجھ، لكني ال أعرف أي عرض⃝
أنا أعرف إحدى العروض، ولكني ال استطیع ⃝

.الحصول علیھ
.لدي تجارب سیئة⃝
.______________أخرى، وبالتحدید ⃝
.ال یوجد معطیات⃝

انا استخدم عرض ⃝
المساعدة الصحیة .أنا ال أحتاج ھذا⃝

.من الممكن أن أحتاجھ، لكني ال أعرف أي عرض⃝
أنا أعرف إحدى العروض، ولكني ال استطیع ⃝

.الحصول علیھ
.لدي تجارب سیئة⃝
.______________أخرى، وبالتحدید ⃝
.ال یوجد معطیات⃝
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للعروض التي × ضع عالمة 
تستخدمھا عندما ال تستخدم العرض، ماھو السبب؟

انا استخدم عرض ⃝
/  المساعدة في إدارة المال 

الوصایة على الحساب 
)  حساب ائتماني(

.أنا ال أحتاج ھذا⃝
.من الممكن أن أحتاجھ، لكني ال أعرف أي عرض⃝
أنا أعرف إحدى العروض، ولكني ال استطیع ⃝

.الحصول علیھ
.لدي تجارب سیئة⃝
.______________أخرى، وبالتحدید ⃝
.ال یوجد معطیات⃝

استخدم عرض الدعم في ⃝
البحث عن مسكن .أنا ال أحتاج ھذا⃝

.من الممكن أن أحتاجھ، لكني ال أعرف أي عرض⃝
أنا أعرف إحدى العروض، ولكني ال استطیع ⃝

.الحصول علیھ
.لدي تجارب سیئة⃝
.______________أخرى، وبالتحدید ⃝
.ال یوجد معطیات⃝

ن؟ھل تعرضت مرة للعنف، و من حینھا ال تملك مكان للسك. 23
كال⃝

نعم، وبالتحدید⃝
اإلھانة، الشتم أو التھدید□
السرقة أو السلب□
األذى الجسدي□
التحرش الجنسي أو االعتداء أو االغتصاب□
اإلكراه على البغاء□
شكل آخر من أشكال العنف□

.أنا ال أرغب بإعطاء أیة معلومات⃝

!شكرا جزیال لتعاونك

للنقاط ذات × ضع إشارة 
الصلة 
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