الأ�سئلة اخلا�صة بالأ�سر ،رب الأ�سرة �أو احد املجيبني البالغني على الأ�سئلة
�أ

ا�ستمارة تعداد �أبوظبي )الأ�سر(

ب

عدد املقيمني بامل�سكن ب�صفه معتاده
*املقيم املعتاد هو كل فرد متواجد و حمل اقامته املعتادة يف �إمارة �أبوظبي و عا�ش بها مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر متوا�صلة �أو ينوي العي�ش ملدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر.
*الأفراد الذين لديهم �أكرث من م�سكن يف الإمارة فيعتربوا مقيمني يف امل�سكن الذي ق�ضوا �أو باتوا به معظم ليايل �أيام الإ�سبوع.

ج

عدد الزوار يف ليلة الإ�سناد الزمني
)من مغيب �شم�س يوم الإثنني � 4/3أكتوبر(2011

نوع احليازة:

*الزائر هو كل فرد ت�صادف تواجده و بات ليلة الإ�سناد الزمني
بامل�سكن هو غري مقيم ب�صفة معتادة

ليلة الإثنني � 4/3أكتوبر2011

رقم الأ�سرة يف جهاز الآي باد :

د

ملك

يوفره العمل

ايجار

�أخرى

هاتف رب اال�سرة

-

�أ�سئلة عن كل مقيم ب�صورة معتادة
اال�سم الكامل

ا�سم العائلة

اليوم  /ال�شهر  /ال�سنة
ال �أعرف
انتقل �إىل ال�س�ؤال

العمر بال�سنوات
الكاملة

 .1مل يتزوج �أبداً

 .1ذكر
� .2أنثى

 .2عقد قران

 .1حا�ضر
انتقل �إىل ال�س�ؤال 9

)لأول مرة(

 .3متزوج
 .4مطلق
� .5أرمل
 .6متزوج

ب4

)منف�صل(

 .2غائب

حمل التواجد ليلة اال�سناد الزمني

� .1أقل من � 6أ�شهر
� 6 .2أ�شهر ف�أكرث

3

�إذا كان العمر �أقل من � 3سنوات� ،شكر�أ لك ال يوجد املزيد من الأ�سئلة

4أ

4ب

5

6

7

8أ

8ب

8ج

9

 .3مل يلتحق �أبدا
انتقل �إىل ال�س�ؤال رقم 11

 .4جامعي )البكالوريو�س(
 .5دبلوم فوق اجلامعي
 .6ماج�ستري
 .7دكتوراه

10أ

10ب

10ج

�إذا كان عمرك �أقل من � 10سنوات� ،شكر�أ ،ال مزيد من الأ�سئلة

الأفراد � 15سنة ف�أكرث

� .2سبق له االلتحاق
)ترك(
انتقل �إىل ال�س�ؤال رقم 11

 .3فوق الثانوية و دون
اجلامعي
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مركز االتصال الحكومي 800 555

للتعاريف المستخدمة و أي استفسارات من التعداد يرجى زيارة www.scad.ae

1
2
3
4

 .2متعطل �سبق له العمل
 .3متعطل مل ي�سبق له العمل
 .4متفرغ لالعمال املنزلية
 .5طالب
 .6غري راغب يف العمل

�إذا كان عمرك �أقل من � 15سنة� ،شكر�أ ،ال مزيد من الأ�سئلة

� .1إقليم �أبوظبي
� .2إقليم العني
� .3إقليم املنطقة الغربية
 .4جزر �إمارة �أبوظبي
 .5دبي
 .6ال�شارقة
 .7عجمان
� .8أم القيوين
 .9ر�أ�س اخليمة
 .10الفجرية
 .11خارج الدولة
 .12ال �أعرف

مدة الغياب

� .1إقليم �أبوظبي
� .2إقليم العني
� .3إقليم املنطقة
الغربية
 .4جزر �إمارة �أبوظبي
 .5دبي
 .6ال�شارقة
 .7عجمان
� .8أم القيوين
 .9ر�أ�س اخليمة
 .10الفجرية
 .11خارج الدولة
 .12ال �أعرف

 .1ملتحق حاليا
انتقل �إىل ال�س�ؤال رقم
ب 10

 .1ريا�ض الأطفال  1و  2املرحلة
الدرا�سية
 .2املرحلة الدرا�سية

.1امـــــي
 .2يقر�أ ويكتب
 .3ابتدائــي  /حلقة �أوىل
 .4اعــدادي  /حلقة ثانية
 .5ثانــوي
 .6فوق الثانوية ودون
اجلامعي
 .7جامعي) البكالوريو�س(
 .8دبلوم فوق اجلامعي
 .9ماج�ستري
 .10دكتوراه

 .1م�شتغل

 .7غري قادر على العمل
 .8متقاعد

انتقل �إىل 13

22

تاريخ امليالد

احلالة التعليمية

� .1صاحب عمل
 .2يعمل حل�سابه
 .3يعمل ب�أجـر
 .4يعمل بدون �أجر

املهنة الرئي�سية

*

�أمثلة ) :عمال الزراعة ،مهنيون م�ساعدون يف جمال
الإدارة العامة  .مندوب مبيعات ،ميكانيكي �سيارات،
�سائقو �سيارات النقل الثقيلة(
 �أمثلة :مدر�س تعليم ابتدائي ،مهند�س مدين ،مديرمايل� ،سائق مركبات ثقيلة

*

�أمثلة :التعليم االبتدائي و الإعدادي  ،البيع بالتجزئة
للأجهزة و ال�سلع و املعدات املنزلية� ،صناعة اخلر�سانة
و اجلب�س و الإ�سمنت ،ت�صفيف ال�شعر و �أنواع التجميل
الأخرى
 �أمثلة :تعليم ثانوي ،االن�شاءات املدنية ،بيع ال�سيارات)جديدة و م�ستعملة) ،املمار�سة الطبية

�شكرا لك ،ال مزيد من الأ�سئلة

 .1رب اال�سرة
 .2زوج /زوجه
 .3ابن  /ابنة
� .4أب�/أم
 .5زوجة ابن /زوج بنت
 .6حفيد/حفيده
� .7أخ/اخت
 .8اجلد  /اجلدة
 .9قرابه اخرى
 .10خادم  /خادمة
 .11ال توجد �صلة قرابة

*يرجى تعبئة البيانات كاملة لكل الأفراد املتواجدين
يف م�سكن الأ�سرة يف ليلة الإثنني � 4/3أكتوبر .2011
*ويرجى �أي�ضاً ذكر الأطفال والر�ضع واخلدم املرافقني
لل�ضيوف.

1

العالقة برب اال�سرة

النوع

اجلن�سية

احلالة الزواجية

�صفة التواجد )حا�ضر  .غائب ( ليلة اال�سناد الزمني من مغيب
�شم�س يوم الإثنني � 3أكتوبر حتى �صباح يوم � 4أكتوبر

حمل الإقامة املعتاد قبل
�سنة من الإثنني
� 3أكتوبر 2011

حالة االلتحاق بالتعليم

املرحلة للملتحقني حاليا

العالقة بقوة العمل خالل ال�سبعة
�أيام ال�سابقة لليلة
يوم الإثنني � 4/3أكتوبر 2011

احلالة العملية

الن�شاط االقت�صادي الرئي�سي

القطـــاع
 .1حكومي
 .2خا�ص
 .3م�شرتك
)حكومي �أو خا�ص(
� .4أجنبي
 .4هيئة دبلوما�سني
 .4بدون من�ش�أة
� .4أ�سر خا�صة
� .4أخرى

� 65 .9سنة ف�أكرث وال يعمل
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14

5

مركز االتصال الحكومي 800 555
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Questions for family household head or responsible adult
B Number of guests on Census Reference

A Count of usual residents

*A usual resident has lived here for 6 months or more, or intends to live here for 6 months or more.
*For people with 2 or more houses: the usual residence is the house where the person usually sleeps the most

Family Household Questions

*A guest is anyone who is not a usual resident,
but who slept the night here on Census
Reference Night

nights each week.

Census Reference Night: Monday 3 October 2011

D Household head’s telephone number

C Tenure

Night Monday 3 October 2011

Own

Rent

Provided by employer

Other

-

Reference Number for Household in IPAD ................................................................................................

Questions for each usual resident

here for 6 months or more,
or intends to live here for 6
months or more.

* For people with 2 or more

houses: the usual residence is
the house where the person
usually sleeps the most nights
each week.

2

Date of birth

1.Day/Month/Year

Sex

Age

Nationality

Legal marital
status
1. Never
married
2. Marriage
officially
documented
for first time
(but no
wedding)
3. Married
4. Divorced
5. Widowed
6. Separated
but not
divorced

1. Male
2. Female

2. Don’t know
Go to 4B

Present or absent on Census Reference Night
Monday 3 October 2011
1. Present
Go to 9

2. Absent

For 15 year old
or above

4A
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/

2

/

/
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Abu Dhabi government contact centre 800 555

4B

5

6

7

8A

Location on Census Reference
Night (3 October 2011)

Length of
absence

1. Abu Dhabi region
2. Al Ain region
3. Western Region
4. Abu Dhabi Emirate Islands
5. Dubai
6. Sharjah
7. Ajman
8. Umm Al Quwain
9. Ras Al Khaimah
10. Fujairah
11. Abroad
12. Don’t know

1. Less than 6
months
2. 6 Months or
more

8B

8C

Usual residence
1 Year ago on
3 October 2010
1. Abu Dhabi region
2. Al Ain region
3. Western Region
4. Abu Dhabi
Emirate Islands
5. Dubai
6. Sharjah
7. Ajman
8. Umm Al Quwain
9. Ras Al Khaimah
10. Fujairah
11. Abroad
12. Don’t know

9

Educational
enrolment
status

Stage of enrolment

3. Never enrolled
Go to 11

1. Kindergarten 1
and 2
2. School grades
3. Above secondary
and below
university
4. Bachelor’s Degree
5. Higher Diploma
6. Master’s Degree
7. Ph.D.

10A

10B

1. Currently
enrolled
Go to 10B
2. Enrolled
previously
Go to 11

For definitions and other census information - www.scad.ae

Which
grade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10C

Relationship to labour force in
the last 7 days before Census
Reference Night (Monday 3
October 2011)

Highest level of
education
1. Illiterate
2. Read and write
3. Primary / cycle 1
4. Preparatory /
Cycle 2
5. Secondary/
High School
6. Over secondary
and below
university
7. Bachelor’s
Degree
8. Higher Diploma
9. Master’s Degree
10. Ph.D.

11

If you are aged under 15, thank you, no more questions.

1. Head of
household
2. Husband/wife
3. Son/daughter
4. Father/mother
5. Son-in-law/
daughter-in-law
6. Grandson/
granddaughter
7. Brother/sister
8. Grandfather/
grandmother
9. Other kinship
10. Servant
11. No kinship

*A usual resident has lived

1

Relationship to
household head

If you are aged under 10, thank you, no more questions.

Family name

If you are aged under 3, thank you, no more questions.

First name

1. Employed
2. Unemployed, but
worked before
3. Unemployed, and
never worked before
4. Household duties
5. Student
6. Unwilling to work
7. Unable to work
8. Retired
9. Over 65 and not
working

12

Go to 13

Thank you,
no more
questions

Employment
status in main
(last main) job

Occupation in main
(last main) job

* For example: agriculture
1. Employer
worker, assistant
2. Own- account
professional, public
worker /
administration, auto
self-employed /
mechanic, driver of heavy
freelance
transport vehicles.
3. Paid employee
4. Unpaid
employee

13

14

Abu Dhabi government contact centre 800 555

Main economic
activity
* For example: primary
education, retail sale of
kitchen goods, concrete
goods manufacturing,
hairdressing.

15

Sector
1. Government
2. Private
3. Joint
(Government
and private)
4. Foreign
5. Diplomatic
authority
6. Without
establishment
7. Private
households
8. Other

16

