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 االستطالع السنوي للمتطوعین 
 ): ضع دائرة رجاءً العمر ( .1

ل عدم  أٌفضّ  75+ 74-65 64-45 44-35 34-26 25-20 19-15 14-12 11-9 8-5 4-0
 ذكر عمري 

 ):ضع عالمة صح رجاءً الجنس ( .2

o  انثى 
o  ّعدم ذكر الجنس لأفض  

o  ذكر 
o   ما ھو متنوع الجنس، الرجاء ان تذكر : 

 

 ) ضع عالمة صح رجاءً (ز؟ جزر مضائق تورَ من ھل انت من سكان استرالیا األصلیین أو   .3
o  زتورَ  مضائق أصلیین وجزر سكان  
o  ّل عدم ذكر ذلكأفض 

o ال  
o  أصلیین  سكان 
o ز تورَ   مضائق جزر 

 

 ) ضع عالمة صح رجاءً (في أي بلد ولدت؟  .4
o  استرالیا 
o   الرجاء ذكر البلد:   –غیرھا______________________ 
o  ّل عدم ذكر ذلكأفض 

 

  : )ضع عالمة صح رجاءً ( ما ھي اللغة التي تتحدث بھا بشكل رئیسي في البیت؟  .5
o  اإلنكلیزیة 
o   لغةالرجاء ذكر ال –غیرھا :______________________ 
o  ّل عدم ذكر ذلكأفض 

 

،  )DHS(  الخدمات البشریة شریحتین من المجتمع تمثالن أولویة بالنسبة لوزارة ب تالیان یتعلق السؤاالن ال
ضع عالمة صح  یرجى وتساھم بتمویل المركز المجتمعي خاصتنا. إذا كانت ال ترغب في اإلجابة،   يالت

 ". ذلك ذكر عدم   لأفضّ أمام عبارة "
 

إعاقة، أو حالة صحیة   بسببم رعایة بغیر أجر ألحد أفراد العائلة أو لشخص آخر ھل تقدّ  .6
العمل التطوعي ضمن منظمة أو   یُستثنى من ذلك(  ؟سنال كبر طویلة األمد، أو مشكلة تتعلق ب

 . مجموعة معینة)
o  نعم o ال o ذلك ذكر عدم   أفّضل   

 
األساسیة: العنایة   نشطةھل تحتاج للعون أو المساعدة في واحد أو أكثر من مجاالت األ .7

تستمر لمدة  حالة صحیة طویلة األمد (أو االتصال بسبب إعاقة، أو /الحركة وأو الشخصیة 
   أو كبر السن؟ )،ستة أشھر أو أكثر

 
o  نعم o ال o ذلك ذكر عدم   أفّضل   
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 : )ضع عالمة صح رجاءً (ما ھو السبب الرئیسي لتطوعك؟  .8
o  أنا طالب 
o  للحصول على عمل  طرق ابحث عن 
o تنفیذ متطلبات سنترلنك ل 
o  و/أو أنا متقاعد  ألجل العطاء 
o ذلك ذكر عدم  أفّضل 
 

 : )ضع عالمة صح رجاءً (منذ شھر تموز/یولیو الماضي؟   نتطوعیمھل أكملت أي تدریب لل .9
o  نعم o ال o ذلك ذكر عدم   أفّضل   

 
 

ضع  (منذ شھر تموز/یولیو الماضي؟ في دورة تدریب أو دراسة اضافیة أو دخلت ھل سجلت  .10
 : ) عالمة صح رجاءً 

o  نعم 
o   ال 
o (أنا ال أبحث عن تدریب أو دراسة إضافیة) ال ینطبق علّي 
o  ذلك ذكر  عدم أفّضل 

 
 : ) ضع عالمة صح رجاءً (منذ شھر تموز/یولیو الماضي؟  ھل حصلت على عمل   .11
o  نعم 
o  (ولكني أبحث عن عمل) ال 
o   عملال ینطبق علّي (أنا ال أبحث عن ( 
o  ذلك ذكر  عدم أفّضل 

 

 .  ما ھو مذكور فیھما ل تك معارضأو  اتفاقك خبرنا في السؤالین التالیین عن مدى ن تأیرجى 
 

 : )ضع دائرة رجاءً (ساھم العمل التطوعي في تعزیز شعوري بوجود ھدف في حیاتي.  .12
 

  ذكر عدم   أفّضل أتفق بقوة  أتفق  محاید أعارض  أعارض بشدة 
 ذلك

 
 : )ضع دائرة رجاءً (المجتمعي.  للمركز  نتیجةاآلخرین   أشعر بارتباط أفضل مع  .13

 
 

 

 

  ذكر عدم   أفّضل أتفق بقوة  أتفق  محاید أعارض  أعارض بشدة 
 ذلك
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بإمكانك اختیار اإلجابة على جمیع  نود ان نسألك بضعة أسئلة حتى نتمكن من قیاس مدى فائدة خدماتنا. 
األسئلة أو عدم اإلجابة على أي منھا، حیث أن عدم اإلجابة لن تؤثر على حصولك على أي من خدماتنا  

 األمور التالیة:  یمكنك عند إجابتك على األسئلة ان تأخذ بعین االعتباربأي شكل كان. 

 ال یوجد جواب صحیح وجواب خاطئ  •
 تك اا تماما في إجاب ریحنود ان تكون ص •
بصورة عامة  حالیا  كما ھيعند اإلجابة على األسئلة، سیكون من األفضل ان تفكر في حیاتك  •

 (جمیعنا نمر بأیام جیدة وأیام سیئة) 

 

 : )ضع دائرة رجاءً (صداقاتي وعالقاتي. عن  راٍض أنا  .14

 
عدد كاٍف من األشخاص الذین ال أشعر بحرج عندما اطلب المساعدة منھم في أي وقت.  جد وی .15

 : )ضع دائرة رجاءً (

 : )ضع دائرة رجاءً ( ُمرضیة بالشكل الذي أریده.  ان عالقاتي مع اآلخرین  .16
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