
( Nieuw in Nederland   استمارة تسجیل لمبادرة الجدید في ھولندا (
 

 كالكما لدیھ النیة في التواصل لمدة نصف سنة و المقابلة مرة واحدة في الشھر على األقل . الدردشة
 حول كیفیة حیاتك الجدیدة في ھولندا و تطوراتھا . یمكن القیام بذلك في أي وقت باستخدام مجموعة من

 األسئلة .
 

 یمكنك التأكد أن كل المعلومات سوف تعامل بثقة.
 

 األسئلة التي یجب اإلجابة علیھا من قبل العضو في المراسل :
 

 ما ھو اسمك األول و اسمك األخیر ؟1.

 ) ؟ (المشاركة لألعضاء فقط)2.
( 

 ھل أنت عضو في المراسل ( 
 ما ھو ایمیلك المستخدم في المراسل ( ؟3.
 في أي مدینة تقیم ؟4.
 ما ھو عمرك ؟ تحت 30 ؟ بین 30 و 49 ؟ فوق 49 ؟5.
  ما ھو جنسك ؟ ذكر ؟ أنثى ؟ غیر ذلك ؟6.
 في أي مدینة ولدت ؟ ھولندا ؟ غیر ذلك ؟7.
 ھل أنت أعذب ؟ ھل تعیش مع أحد ؟8.
 ما ھي لغتك التي تستخدمھا للتواصل ؟ الھولندیة ؟ االنكلیزیة ؟ غیر ذلك ؟9.

محلیة ؟ من خالل أصدقاء أو10.  كیف وصلت إلى ھنا ؟ من خالل منظمة أو من خالل مبادرة 
 أناس تعرفھم ؟ أو من خالل وسائل االعالم االجتماعیة ؟ طرق أخرى مثل …

 مساحة للمالحظات و المعلومات التي تود مشاركتھا (200 كلمة كحد أقصى)11.
 

 األسئلة التي یجب اإلجابة علیھا من قبل صاحب الحالة :
 

  ما ھو اسمك األول و اسمك األخیر ؟1.

 في أي مدینة تقیم ؟2.

 منذ متى و أنت تعیش في ھولندا ؟3.

 منذ متى و أنت تقیم في مدینتك الحالیة ؟4.

 ما ھو عمرك ؟ تحت 30 ؟ بین 30 و 49 ؟ فوق 49 ؟5.

 ما ھو جنسك ؟ ذكر ؟ أنثى ؟ غیر ذلك ؟6.

 في أي مدینة ولدت ؟ سوریا ؟ اریتریا ؟ العراق ؟ افغانستان ؟ ایران ؟ غیر ذلك ؟7.

 ھل أنت أعذب ؟ ھل تعیش مع أحد ؟8.

 مساحة للمالحظات و المعلومات التي تود مشاركتھا (200 كلمة كحد أقصى)9.
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