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Introduction		
 تعریف:

 .سیساھمون في ھذا االستبیانستكون األسماء مخفیة وغیر معلنة لألشخاص الذین 
 المتواجدة في طاولة الحوار ومنظمات المجتمع المدني ستكون اإلجابات متاحة للقائمین على ھذا االستبیان

 Ronnen	Desch  ُ  سلطة عامة. ألي رسلولن ت
وساعدوا أصحاب المبادرة وطاولة الحوار على فھم مشاكلكم ومقترحاتكم إلیجاد الحلول المناسبة شاركوا في ھذا االستبیان 

 .لكم
 شكرا على مساھمتك
Ronnen	Desch	

 
 
	
	

	إجابة إجباریة 	 	إجابة غیر اجباریة	 	 	 یسمح بتعدد االجابات	
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Question	1	 	 	  وقت وصولي الى لوكسمبورغ ( شھر/ سنة) 
Question	2		 	 امرأة  �		

رجل  �		
اخرى  �			

	الجنس

Question	3	 	 سنة ١٨أقل من   �		
سنة ٢٥سنة الى  ١٨من   �		
سنة ٢٥أكثر من   �		

	العمر

Question	4	 	 أعزب  �		
مع عائلتي  �		
عائلتي في موطني  �		

	الحالة االجتماعیة

Question	5	 	 	 	بلدك االصلي
Question	6	 	 طالب الحمایة الدولیة  �		

حاصل على الحمایة الدولیة الجئ  �		
طرد  �		

	وضعك القانوني في لوكسمبورغ

Question	7	 	 جید جدا  �		
جید  �		
ُمرضي  �		
ُمرضي قلیالً   �		
غیر جید  �		

	كان وصولي واستقبالي في لوكسمبورغ :

Question	8	 	 	 تجربتي االیجابیة عند وصولي الى لوكسمبورغ كانت  	
Question		9		 	 	 إیجابیة عند وصولي الى لوكسمبورغ تجربتي األقل 

	كانت
Question	10	 	 	 ھمي االول عند وصولي الى لوكسمبورغ  	
Question	11	 	 	 	اقتراحي بما یخص استقبال الالجئین
Question		12		 	 	 	أتحدث اللغة  / أتحدت اللغات/ التالیة
Question		13	 	 لدي معرفة جیدة باألبجدیة الالتینیة  �		

لقد درست لغة في لوكسمبورغ  �		
ادرس حالیا اللغة االنجلیزیة  �		
ادرس حالیا اللغة الفرنسیة  �			
ادرس حالیا اللغة اللوكسمبورغیة   �		
أرید ان اتعلم اللغة االنجلیزیة  �		
أرید ان اتعلم اللغة الفرنسیة  �		
أرید ان اتعلم اللغة اللوكسمبورغیة  �		

	اتقن اللغات التالیة

Question	14	 	 	 	المستوى التعلیمي
Question	15	 	 	 	اخر مھنة مارستھا

Question	16	 	 حالیا انا طالب في مدرسة/ ثانویة   �		
		� / مھنةحالیا اتعلم حرفة  
حالیا طالب دراسات علیا  �		
ان أتعلم حرفة/ مھنة أتمنى  �		
أرغب في دراسة متخصصة  �		
أرغب للحصول على دراسات علیا  �		
بعد أعلمال   �		

	وضعي الحالي في لوكسمبورغ
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حالیا أعمل   �		

		�حالیا لدي عمل یتوافق مع شھادتي وخبراتي
لدي ترتیب خاص للعمل في اطار ارمجي   �		

Question		17		 	 	 في لوكسمبورغ خططي المھنیة 	
Question	18		 	 اشارك في مجموعة ریاضیة  �		

یشارك اطفالي في مجموعة ریاضیة  �		
أشارك في نشاطات ثقافیة  �		
ارغب في التعرف اكثر على لوكسمبورغ  �		
لدي بعض المعارف من الشعب اللوكسمبورغي  �		
ارغب في التواصل اكثر مع سكان لوكسمبورغ  �		

	حیاتي االجتماعیة

Question	19		 	 	 	انا في لوكسمبورغ مع .... افراد من عائلتي
Question	20		 	 نعم  �		

سأقوم بطلب لم الشمل  �		
ال  �		

	طلبت لم الشمل لعائلتي	

Question	21		 	 أعیش في مخیم الالجئین   �		
أبحث عن سكن خارج مخیم الالجئین   �		
أعیش مع عائلة لوكسمبورغیة  �		
مستأجر سكن خاص   �		
مستأجر سكن اجتماعي  �		
أخرى  �		

	سكني

Question	22	 	 	 	لدیكم أي تعلیق او مقترح؟
Question	23	 	 	 	شكرا للمشاركة


