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 نيكراشملل نايبتسا ويام يف ثيدحتلا مت 2019

 

 
 دورات دعم آليات سوق العمل بالوالية والسياسة االجتماعية

 بتمويل مشترك من االتحاد األوروبي
 

 استبيان خاص بمؤسسي المشروع في حالة خروج أحد المشاركين من دورة الدعم

 )يُمأل بواسطة مؤسس المشروع نفسه،

 (7و 5يمكن التواصل مع المشارك، إذا لزم األمر، لإلجابة عن األسئلة رقم 

 
 بيانات عامة

 .. تاريخ ملء االستبيان:
  (:GZالرمز المرجعي )

  رقم المشارك:
 

 
 بيانات االسم والعنوان

  اللقب/اسم العائلة:
  االسم األول:

 
 
 
 

ات أخرى إال تلك الجهات المذكورة في بيان الخصوصية من الوصول إلى بياناتكم الشخصية. يمكنكم الحصول على تفاصيل ألسباب تتعلق بحماية البيانات لن تتمكن أي جه
 أكثر في هذا البيان.
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 - 2من  2صفحة 

 نيكراشملل نايبتسا ويام يف ثيدحتلا مت 2019

 

 المدعومة ESFأسئلة تتعلق بدورة 

 متى بدأت المشاركة في الدورة؟ .1

 .. تاريخ البدء 1.1
 سنة شهر  يوم  

 متى انتهت المشاركة في الدورة؟ .2

 .. تاريخ الخروج 2.1
 سنة شهر  يوم  

هل كان المشارك حاضًرا طوال فترة الدورة حتى نهايتها المخططة أم أنه  .3

 خرج منها مبكًرا؟

 خرج منها مبكًرا   3.1
    4تُستكمل اإلجابة في السؤال 

 هاية الدورة المخططةكان حاضًرا حتى ن   3.2
    6تُستكمل اإلجابة في السؤال 

 ما هو موعد انتهاء الدورة المخطط؟ .4

 .. تاريخ الخروج 4.1
 سنة شهر  يوم  

 ما هو أقوى سبب دفع المشارك إلى الخروج المبكر من الدورة؟ .5

 )يُرجى ذكر سبب واحد(

 مباشرة عمل   5.1
   

 ة خروج بعد عملي   5.2

  
 اختيار أولية 

 )جمع معلومات وتشخيص مثًًل(  

 غياب لفترات طويلة/أمراض   5.3
   

 نقص األداء/التكليف الزائد عن الحد   5.4
   

 التبديل لدورة دعم أخرى   5.5
   

 أسباب أخرى   5.6

 

 

 

ما هي الشهادة التي حصل عليها المشارك من خالل مشاركته في  .6

 الدورة؟

 (10أو  9تعليم أساسي )الصف    6.1
   

 شهادة المرحلة اإلعدادية   6.2

  
)شهادة تأهيل لمعهد عالي متخصص، شهادة ثانوية  

 تخصصية(

 شهادة في مهنة تدريب    6.3

 معترف بها   

 امتحان الدولة أو شهادة    6.4

 معترف بها من قبل الدولة أو شهادة معادلة   

 يامتحان داخل   6.5
   

 امتحان آخر   6.6
   

 وثيقة تأكيد المشاركة )بدون امتحان(   6.7
   

 ال يملك شهادة/وثيقة تأكيد مشاركة   6.8
   

ما الذي ينطبق على األوضاع المهنية للمشارك في أول شهر بعد  .7

 االنتهاء من الدورة؟ )يجوز اإلجابة أكثر من مرة(

 مدرسة التعليم العام( طالب )على سبيل المثال في   7.1
   

 عاِمل )مستقل أو    7.2

  
بدوام  عامل ملزم بالتأمينات االجتماعية بدوام كامل أو  

 جزئي(

 عامل بشكل خفيف )وظيفة صغيرة(   7.3
   

 في مقياس سوق العمل    7.4

 )مثل مكتب التوظيف أو مكتب التوظيف(   

 مصنع(يجري تدريبًا مهنيًا )في مدرسة/   7.5
   

 يدرس في الجامعة   7.6
   

 يجري تدريبًا مهنيًا تكميليًا   7.7
   

 عاطل عن العمل   7.8
   

 ال يعمل )مثًًل ربة منزل،    7.9

 شيء آخر( رب منزل، مريض،    

 يبحث عن عمل   7.10
   

   

 ال يمكن التواصل مع المشارك   7.11
   

 اإلدالء ببياناتيمتنع المشارك عن    7.12
   

 


