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نویس پیش  

 
 برای جواب دادن به سواالت این پرسشنامه نیازی به ذکر نام نمی باشد.

 ، نگهداری می شود و در دسترس هیچ ارگان Ronnen Desch  ،جامعه مدنی و سازمان های   هپرسشنام  نجواب ها نزد تهیه کنند گا 

 د.ی قرار نمی گیردولت
 آن در شناخت نگرانی ها ، ارزیابی ها و پیشنهاد های تان کمک کنید. نکنند گاجواب دادن به این پرسشنامه به تهیه با 

 با تشکر از همکاری تان
Ronnen Desch 

 
 

 رنگ سبز : جواب دادن الزامی است
 

 بی رنگ ) سفید( :  جواب دادن الزامی نیست  
 

 رنگ زرد : چند گزینه  
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 تاریخ ورود به لوکزامبورگ )ماه/ سال(   سوال 1

2 سوال      زن   
  مرد

   غیره

 جنیست

3 18زیر     سوال     
25تا  18بین    

25باالی    

 سن

4 سوال       تنها/ مجرد  
  با خانواده

  خانواده در کشور مبدا

 وضعیت تاهل

5 سوال   محل تولدکشور      

6 سوال   پناهندگی  متقاضي     
  درخواست پناهندگی قبول شده

  مردود شده

 وضعیت حقوقی

7 سوال     خیلی خوب  
  خوب

  رضایت بخش
  متوسط

  بد

...بوددر لوکزامبورگ  ی من ورود و پذیرش اولیه  

8 سوال    بهترین تجربه ی من در بدو ورود   

9سوال  در بدو ورود  تجربه ی نه چندان خوب     

10 سوال   بیشترین نگرانی در بدو ورود   

11 سوال   ورود برخورد در بدو من در ارتباط با  پیشنهاد     

سوال  12  به زبان / زبانهای زیر حرف می زنم   

13 سوال     الفبای التین را می شناسم  
  در کالس های زبان لوکزامبورگ شرکت کرده ام

  در حال حاضر زبان انگلیسی را یاد می گیرم
   در حال حاضر زبان فرانسوی را یاد می گیرم

   در حال حاضر زبان لوکزامبورگی یاد می گیرم
  می خواهم انگلیسی یاد بگیرم
  می خواهم فرانسوی یاد بگیرم

  می خواهم  لوکزامبورگی یاد بگیرم  

 تسلط به زبان

14سوال   تحصیالت   

15 سوال     آخرین شغل   

16 سوال     در حال حاضر به مدرسه/دبیرستان می روم  
فراگیری یک حرفه هستم در حال    

  در حال حاضر مشغول تحصیالت عالیه هستم
  امیدوارم یک حرفه یاد بگیرم

  امیدوارم تحصیالت تخصصی را پیگیری کنم
  امیدوارم  تحصیالت عالیه را پیگیری کنم  

  هنوز نمی دانم
  شاغل هستم

  کار مرتبط با تخصصم دارم
در غالب  RMG ار می کنمک  

 وضعیت فعلی من در لوکزامبورگ
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.سپاسگزاریمهمکاری تان از   
 

در  می خواهم ای که تخصصی پروژه های   17سوال 
دنبال کنم لوکزامبورگ  

18سوال  فعال هستم در یک گروه ورزشیمن       
  فرزندانم در گروه ورزشی فعال هستند

   یت های فرهنگی شرکت می کنمفعالدر
  می خواهم لوکزامبورگ را بهتر بشناسم

لوکزامبورگی ها ارتباط هایی دارمبا    
اط بیشتری داشته باشمبمی خواهم با ساکنین ارت   

 زندگی اجتماعی

19سوال  ید؟ازافراد فامیل در لوکزامبورگ هستند نفرچبا      
20سوال    بله  

  در آینده 
  خیر

را داده ام مدرخواست ملحق شدن فامیل   

21سوال    در یک کمپ )محل اسکان موقت(  
  به دنبال محلی غیر از کمپ هستم

  با یک فامیل لوکزامبورگی زندگی می کنم
  در یک محل اجاره ای خصوصی زندگی می کنم 

  در یک محل اجاره ای سوسیال زندگی می کنم
  غیره

 محل سکونت

22سوال   آیا توضیح و پیشنهادی دارید؟   


