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Ülke istihdam piyasası ve sosyal politikalar için
AB eş finansmanlı teşvik tedbirleri
Katılımcının teşvik tedbirine katılımına ilişkin anket formu (katılımcı
tarafından doldurulur)
GENEL BİLGİLER

Doldurma tarihi:
Dosya numarası (D.No.):
ABBA’da katılımcı No.:

20
..
E S F 



İSİM VE ADRES BİLGİLERİ (* işaretli bilgiler isteğe bağlıdır)


Adı:

Sokak:

Bina no.:
Posta kodu:

Şehir:

Telefon no.: 
E-posta*:



Soyadı:

Sabit bir ikamet yerim yok (uygunsa lütfen işaretleyiniz):

Veri gizliliği nedenlerinden dolayı kişisel bilgilere sadece veri gizliliğine ilişkin beyanda anılan kurumlar erişebilir. Ayrıntılı
açıklamaları orada bulabilirsiniz.

Yayın tarihi Mayıs 2019

Anket giriş
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Kişisel bilgilerinize ilişkin sorular
1. Doğum tarihiniz nedir?
1.1

Doğum tarihi

..
Gün

Ay

Yıl

5. Alman vatandaşlığınız var mı?
5.1

Evet

5.2

Hayır

6. Siz veya anne babanız yurt dışından göç
ettiniz mi?

2. Cinsiyetiniz nedir?
2.1

2.2

6.1

Evet

6.2

Hayır

Kadın
Erkek

Aşağıdaki sorularla ilgili bilgi: Yurt dışında okul
veya meslek diplomasına sahipseniz lütfen listeden
eşdeğer bir diploma seçiniz. Doktora durumunda
lütfen 4. soruda "Yüksek lisans/diploma" seçiniz.

Yaşam koşullarınız hakkında sorular
7. Uygulamaya başlamadan önce sizin için
hangisi geçerliydi? (Lütfen uygun olanı
işaretleyin)
7.1

3.

En son hangi okulu bitirdiniz?
7.2

3.1

(Henüz) diplomam yok

3.2

Özel eğitim okul diploması
7.3

3.3

Ortaokul diploması
7.4

3.4

3.5

3.6

Orta dereceli okul diploması
(teknik yüksekokul diploması, lise
diploması)
Uygulamalı bilimler yüksekokulu öğrencisi
(teknik diploma)
Üniversite öğrencisi (lise diploması)

4. En yüksek mesleki eğitiminiz nedir?
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

7.5

Teknik meslek okulu (okul
meslek eğitimi)
Meslek okulu (ör. ustalık, teknisyen)/
Sağlık Yüksekokulu
Lisans
(üniversite veya uygulamalı bilimler
yüksekokulu)
Yüksek lisans/diploma
(üniversite veya uygulamalı bilimler
yüksekokulu)
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Çalışıyordum (serbest veya
tam zamanlı olarak sigortalı veya yarı
zaman çalışan)
Küçük bir işte çalışıyorum (Mini Job)
Bir işgücü piyasası önlemine katıldım
(örn. Jobcenter’ın veya İş Kurumu’nun)
Mesleki eğitim görüyordum
(okulda/işletmede)

7.6

Yüksek öğrenim görüyordum

7.7

İleri eğitim görüyordum

7.8

İşsiz olarak kayıtlıydım

7.9

(Henüz) tamamlanmış
meslek eğitimi yok
İşletme içi/dışı
meslek eğitimi (çıraklık)

Eğitim okulunda öğrenciydim (örn. genel
eğitim okulunda)

7.10

Çalışmıyordum
(örn. ev erkeği, ev kadını, uzun süre hasta,
diğerleri)
İş arıyordum

8. İş Kurumu’ndan (Arbeitsagentur) veya
Jobcenter'den işsizlik yardımı alıyor
musunuz?
8.1

8.2

8.3

8.4

Hayır
Evet, İş Kurumu’ndan
(Arbeitsagentur, İşsizlik parası I)
Evet, Jobcenter’den
(İşsizlik parası II)
Evet, İş Kurumu’ndan (Arbeitsagentur) ve
Jobcenter’den (ALG II destekli ALG I)

Anket giriş
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9. İşsiz olarak kayitliysanız: Ne kadar
süredir işsizsiniz?
9.1

Altı aydan kısa

9.2

Altı ay ile bir yıl arası

9.3

Bir yıldan uzun

9.4

Geçerli değil

Olası bir mağduriyete ilişkin sorular
Not: Aşağıdaki sorular çok özeldir. Bunlar,
daha iyi bir yardım hizmeti sunmak için
toplanır. Cevaplama isteğe bağlıdır.
13. Engelli kimlik belgeniz veya "eşdeğer bir
değerlendirme belgeniz" var mı?
13.1

Evet

Ev durumunuzla ilgili sorular

13.2

Hayır

10. Evinizde başka çalışan var mı?

13.3

Bilgi yok

10.1

Evet

10.2

Hayır

10.3

Geçerli değil, yalnız yaşıyorum

11. Evinizde toplamda kaç kişi yaşıyor?
(Lütfen kendinizi de dahil edin. Yalnız
yaşıyorsanız, lütfen 1 yazın)
11.1

12.2

14.1

Yaş

14.2

Özürlülük

14.3

Gelir

14.4

Cinsiyet

14.5

Köken

14.6

Din

14.7

Azınlık üyesi

14.8

Diğer sebepler

14.9

Hayır, kendimi dezavantajlı hissetmiyorum

14.10

Bilgi yok

Kişi sayısı

12. Evinizde toplamda bakmakla yükümlü
olduğunuz kaç çocuk yaşıyor? (Bakmakla
yükümlü olduğunuz çocuk yoksa lütfen 0
yazın)

12.1

14. Aşağıdaki sebeplerin birinden dolayı
diğer insanlara karşı kendinizi
dezavantajlı hissediyor musunuz?

6 yaş altındaki
çocukların sayısı
6 veya daha büyük yaştaki
çocukların sayısı

Doğruluk beyanı
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve
eksiksizliğini doğrularım.

Yer, Tarih

Katılımcının imzası
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