
 )Family Self-Sufficiency) (FSS) برنامج اإلكتفاء الذاتي لألسرة
نموذج طلب المشارك

اإلسم الكامل:

الشقة:العنوان:

الرمز البريدي :الوالية:المدينة:

هاتف المنزل:هاتف خليوي:

البريد اإللكتروني:

بتوقيع إسمك أدناه، أنت تدرك أن كومباس ستتحقق مع موفر اإلسكان المحلي أنك مستأجر ذات سمعة حسنة.

التاريخ:وّقع هنا:

3.  كم عدد البالغين الذين يعيشون في منزلك (18 سنة وأكثر)؟ يرجى تضمين نفسك.

4.  كم عدد األوالد الذين يعيشون في منزلك؟
ضّمن األوالد في سن 17 عاماً أو أقّل

5.  ما هي أعمار أوالدك دون 18؟

2.  متى ولدت؟

M M D D Y Y

1.  ما هو جنسك؟
F أنثى

F ذكر

F أفّضل عدم اإلجابة

6.  كم عدد األطفال في منزلك الذين هم في رعاية األطفال، بما في ذلك الحضانة، 
والرعاية النهارية، والرعاية ما بعد المدرسة، أو مجالسة األطفال؟

إذا لم يكن لديك أوالد، إنتقل إلى السؤال 7

7.  ما هي اللغة التي تتكلمها في المنزل؟

9.  ما هو أصلك العرقي؟
F هسباني

F غير هسباني

F أفّضل عدم اإلجابة

10.  ما هو عرقك؟     الرجاء تحديد كافة الخيارات الصحيحة.
F أفريقي-أمريكي/أسود

F أمريكي من الشعوب األصلية/أالسكا

F أسيوي

F قوقازي/ أبيض

F جزر المحيط الهادئ/ هاواي

F أخرى

F أفّضل عدم اإلجابة

8.  إذا لم تكن اللغة اإلنجليزية، هل تشعر بالراحة بالتحدث 
عن أحوالك المالية في اللغة اإلنجليزية؟

F نعم

F كال

إذا كانت هي اللغة اإلنجليزية، إنتقل إلى السؤال 9
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19.  ما هو أعلى مستوى تعليمي وصلت إليه؟    
الرجاء اختيار واحد.

F صف الروضة إلى الصف الخامس

F الصف السادس إلى الصف الثامن

F الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر

F GED دبلوم الثانوية العامة أو

F بعض من المدرسة المهنية /التجارة

F  دبلوم أو شهادة التعليم المهني/التجارة

F بعض من الدراسة الجامعية

F شهادة معهد متوسط

F شهادة البكالوريوس

F بعض من الدراسات العليا

F شهادة جامعية عليا

20.  ما هو إسم المدرسة أو البرنامج حيث حصلت على أعلى مستوى من التعليم؟

21.  ما هي الحالة الوظيفية الحالية؟
F موظف بدوام كامل

F موظف بدوام جزئي

F طالب، ال يعمل

F غير موظف

F متقاعد

F أخرى

22.  إذا كنت موظفاً، من هو رب العمل الحالي؟

23.  إذا كنت موظفاً، ما هي وظيفتك الحالية؟

24.  إذا كنت موظفاً، كم مضى عليك في عملك؟
F أقل من سنة واحدة

F سنة إلى سنتين

F 3 -4 سنوات

F 5 سنوات أو أكثر

25.  ما هو إسم موفر االسكان الخاص بك؟ 
إذا كنت ال تعيش في مساكن مدعومة من الحكومة، يرجى الكتابة "ال يوجد موفر إسكان"

26.  هل من المقبول أن نتصل بك عن طريق رسالة نصّية؟ على سبيل المثال، يمكن أن 
نرسل لك رسالة نصّية إلعالمك عن المواعيد المقبلة؟

F نعم

F كال

إنتقل الى السؤال 25

إنتقل الى السؤال 25

إنتقل الى السؤال 25

إنتقل الى السؤال 21

إنتقل الى السؤال 21

إنتقل الى السؤال 21

إنتقل الى السؤال 21

12.  هل سبق أن شاركت في برنامج اإلكتفاء الذاتي لألسرة (FSS)؟
F )FSS) لم أتسجل أبداً في برنامج اإلكتفاء الذاتي لألسرة

F )FSS) نعم أنا حالياً مسّجل في برنامج اإلكتفاء الذاتي لألسرة

F نعم، وتخّرجت

F نعم، ولكن لم أتخّرج

13.  إذا كانت اإلجابة بنعم، في أي سنة إلتحقت في برنامج اإلكتفاء الذاتي لألسرة 
(FSS) الذي أنت مسّجل فيه حالياً؟ 

14.  في حال تخرجت، أية سنة تخرجت من 
برنامج اإلكتفاء الذاتي لألسرة (FSS)؟

F في العام الماضي

F من سنة إلى 3 سنوات

F من 4 - 5 سنوات

F أكثر من 5 سنوات

F ال أتذكر

15.  في حال تخرجت، كم وضعت في حساب الضمان عندما كنت 
في برنامج اإلكتفاء الذاتي لألسرة (FSS)؟

16.  إذا لم تتخرج، ما الذي منعك من التخرج من برنامج اإلكتفاء الذاتي 
لألسرة (FSS) الذي كنت مسجال فيه؟

17.  هل أنت مسجل حاليا في أي من البرامج التالية؟    
الرجاء تحديد كافة الخيارات الصحيحة.

F )GED) برنامج تعليم الدبلوم العام

F برنامج التدريب المهني

F شهادة المدرسة التجارية/ المهنية أو برنامج الترخيص

F برنامج شهادة معهد متوسط

F برنامج شهادة البكالوريوس

F برنامج شهادة جامعية عليا

F ال يوجد، غير مسجل حاليا في أي من هذه البرامج

18. إذا كانت االجابة بنعم، ما هو إسم المدرسة/البرنامج الملتحق فيه حاليا؟

إنتقل الى السؤال 17

11.  ما هي حالتك اإلجتماعية الحالية؟
F ًأعزب، لم يتزوج أبدا

F متزوج

F مطلق

F منفصل

F أرمل


