SP2020-C1

سر

تعداد سكاني 2020

من

طاقم.

جمهورية إندونيسيا

طاقم

ع ي نة ا ل ك ت ا بة :

 .2ال

إجراءات ملء االستبانة :
استخدم قلم رصاص  2Bلملء األسئلة
امسح حّتى تنظف إذا كنت ترغب في تغير الإلجابة
حافظ على وثائق نظيفة وجافة ،وال يمكن طيها

●
●
●

 .1نعم

بلوك  .Iوصف مكان
نسخ رمز اإلجابة في األسئلة  101و  102و  103قائمة SP2020-DP

 :منطقة فرعية

 :قرية  /حي

 .101 :مقاطعة

 :مدينة*/منطقة

عنوان اإلقامة الحالي
رقم المبنى

-

رقم التسلسلي للعائلة

:

 .102اسم الوحدة البيئية المحلية  /الوحدة البيئية غير المحلية*(

:

 .103رمز وحدة البيئة المحلية  /وحدة البيئة غير المحلية*(

 .104 :عنوان

 .105 :اسم ر ّ
ب األسرة
 .106 :عدد أفراد األسرة
 .107عدو األسرة الذي يمكن االتصال به
 :ا .اسم
 :ب .رقم الهاتف الجوال
وصف المسؤول عنهم  II.بلوك
عداد  /مقّيم

منسق فريق
)(3

)(1

)(2

 .201 :اسم
 .202 :رمز

/ 2 0 2 0

/ 2 0 2 0

/

 .203 :تاريخ التنفيذ

/

بلوك ثالث .مكان السكن البيانات للبقاء اآلن
 .304هل يوجد في هذا المنزل مراحيض  /مراحيض وخزانات للصرف
ا ل ص حي ؟

 .301ما هو وضع الملكية المحتلة المنازل؟

 .1نعم ،مع خزان للصرف الصحي

 .4تابع للوكالة

 .1مملوك ذاتيا

 .5أخرى

 .2عقد  /إجار

 .2نعم ،بدون خزان للصرف الصحي

 .3إيجار المجاني

 .302هل تستخدم الكهرباء؟

 .3ال

 .1نعم  PLN ،مع أكثر من  900واط من الطاقة

 .305هل نوع البالطواسع جدا لهذا لبيت؟

 .2نعم PLN ،لديه  450واط أو  900واط من الطاقة

 .5خيزران

 .1سيراميك  /رخام  /جرانيت

 .3نعم PLN ،دون متر

 .6تربة  /أرض

 .2بالط  /الحجر والبالط  /تشققت

 .4نعم ،الكهرباء لست PLN

 .7أخرى

 .3أسمنت

 .5ال تستخدم الكهرباء

 .303ما هو المصدر الرئيسي لمياه الشرب التي تستخدمها هذه العائلة؟

 .4خشب  /مجلس

الصفحة األولى

 .5ينابيع المياه

 .1مياه المعبأة في زجاجات  /مياه الملء

 .6نهر /بحيرة

 .2أنابيب المياه

 .7مياه األمطار

 .3مضخة  /حفر اآلبار

 .8أخرى

 .4بئر
*( عبور تلك ال لزوم لها

رمز الموظيفة
 .127بنك الصرف
 .128كّواء
 .129عامل تنظيف
 .130طاقم اإلدارة
 .131الجيش الوطني اإلندونيسي
 .132البنّاء
 .133دهّان
 .134حالّق
 .135طبّاع
 .136حرف األسنان
 .137زّجاج
 .138نّجار
 .139قفّال
 .140عامل اللحام
 .141كهربائّي
 .142مدلّك
 .143سبّاك
 .144شاشة رجل الطباعة
 .145إسكاف
 .146مصلح االطارات
 .147خشاب
 .148أستاذ  /مبلّغ
 .149نائب الحاكم
 .150نائب محافظ
 .151نائب الرئيس
 .152نائب عمدة
 .153عمدة
 .154صحافّي
 .155أخرى

 .053ماكنه
 .098كاتب
 .054مسؤول المهندسي
 .099منظم األحداث
 .055وزير
 .100مذيع َمَحطَّة إَذاَعة
 .056ربّان
 .101مذيع تلفزيوني
 .057صيّاد الّسمك
 .102عّراف
 .058الكاتب العدل
 .103مصمم أزياء
 .059مشغل آلة
 .104مسؤولو القرية
 .060كاتب المعكمة
 .105ممّرض
 .061مولّدة
 .106مزارع األسماك
 .062حوارق
 .107فالّح  /بستانّي
 .063خور ّ
ي
 .108مربّي الحيوانات
 .064بيّاع
 .109طيّار
 .110بعض موظفي الخدمة المدنية وظيفية  .065باعة المتجولين غداء
 .066بياع متجول
 .111موظفي الخدمة المدنية العامة
 .067تاجر على اإلنترنت
 .112موظفي الخدمة المدنية الهيكلية
 .068تاجر المالبس  /الحمل
 .113شرطة
الحراري
 .114مضيف  /مضيفة
 .069عامل الطباعة
 .115رئيس
 .070ممّرن  /مدّرب
 .116مبرمج
 .071نادلة
 .117طبيب النفسي
 .072مساعد متجر
 .118طبيب النفسي
 .073خادمة  /مساعد العائلة
 .119عالقات عاّمة
 .074صناع الطعام
 .120موظّف استقبال
 .075صناع الشرب
 .121سكرتير
 .076صناع السجائر  /سيجار /
 .122فنّان
لفائف التبغ
 .123سائق
 .077صانع الألحذية و الحقائب
 .124مشرف  /ناظر
 .078محصلي الديون
 .125طبيب
 .126مهندس
 .079مستشار الروحي
 .080مصممة أزياء
 .081مصفف شعر
 .082منّان مكياج
 .083الق ّ
س
 .085باحث
 .085مترجم
 .086محام
 .087حاضنة
 .088سائق التاكسي على االنترنت
 .089سائق دراجة اجرة قاعدة
 .090حرفي الحجر
 .091حرفي الخشب  ،خزيران
ومحبوك
 .092حرفي الجلود والنسيج
 .093حرفي معدن
 .094حرفي المجوهرات
 .095فاخر ّ
ي  /حرفي السيراميك
 .096حارس األمن
 .097خيّاط

الصفحة الثانية

 .001محاسب
 .002مجلس الممثلين اإلقليميين
 .003مقاطعة مجلس نواب إقليمي
 .004مقاطعة مجلس نواب إقليمي
جمهورية إندونيسيا
 .005صيدالني
 .006مهندس معماري
 .007مساعد صيدلي
 .008ملحق
 .009رياضي  /العب
 .010طاقم السفينة
 .011راهب  /راهبة
 .012قابلة
 .013وسيط  /سمسرة األوراق المالية
 .014حاكم المنطقة
 .015عمال رفع البضائع
 .016عمال بناء
 .017عامل صناعي
 .018عامل صيد
 .019عامل التعدين
 .020عامل الزراغيين
 .021مربي الحيوانات
 .022حاكم
 .023طّباخ
 .024الرئيس التنفيذى
 .025خدمة الذبائن
 .026طبيب األسنان
 .027طبيب بيطري
 .028طبيب اختصاصي
 .029طبيب عام
 .030معلّم
 .031سفير
 .032مصور
 .033محافظ
 .034مدّرس
 .035القاضي
 .036قاضي المحكمة
 .037إمام مسجد
 .038مدعي
 .039المّدعي العاّم
 .040رسام فني
 .041طبّاخ
 .042مصور
 .043ربّان
 .044أمين ال ّ
صندوق
 .045عمدة القرية
 .046الزعيم العرفي
 .047رئيس المنظمة
 .048مستشالر
 .049الّساعي
 .050رئيس القرية
 .051سمسار
 .052مدير

إذا كان عمود الحالة )  (Pضع عالمة اختيار
مشفًرا  1أو  SP2020-DP 3في

رقم التسلسلي ألفراد األسرة

رقم المبنى  /رقم التسلسلي للمبنى

رقم بطاقة العائلة

قرية

رمز حدة البيئة المحلية /غير وحدة البيئة المحلية

منطقة الفرعية منطقة  /مدينة

محافظة

-

ملء بالفعل التعداد على االنترنت

س ك ان
بلوك الرابع .بيانات ال ّ
س كن
 .401االسم الكامل وفقا لبطاقة العائلة  /بطاقة ال ّ

ب األسرة
 .411حالة العالقة مع ر ّ
 .07والدان

 .01ر ّ
ب األسرة

 .08أصهار

 .02زوج

 .09عائلة أخرى

 .03زوجة

 .10خادمة

 .04طفل

 .11أخرى

 .05ابن أو ابنة في القانون  ،صهر

 .402الجنس

 .06حفيد

 .2النساء

 .403ا .رقم الهوية اإلقامة

.412ا .مدة اإلقامة في العنوان الحالي )وحدة الجوار المحلي(

إذا شغل رقم هوية السكان انتقل إلى السؤال 404

هل طول اإلقامة أكثر من سنة أو يساوي سنة واحدة؟

ب .إذا لم يتم ملء رقم تعريف السكان  ،فحدد السبب

 .1نعم ،مدة اإلقامة في السنوات

سنة

 .1فقدت  /وثيقة مفقودة

)يتم حساب مدة اإلقامة عن طريق التقريب ألسفل(

 .2ليس بعد  /ليس لديك بطاقة العائلة  /بطاقة الّسكن

مواصلة اسئلة 413

شهر

 .1الرجال

 .3بطاقة العائلة أو بطاقة الّسكن في أماكن أخرى

 .2ال ،طول اإلقامة في الشهر

 .404هل يتطابق عنوان اإلقامة الحالي )وحدة الجوار المحلي( مع العنوان

)يتم حساب مدة اإلقامة عن طريق التقريب ألسفل(

المكتوب على بطاقة العائلة؟

ب .إذا كان طول اإلقامة في العنوان الحالي هو أقل من  1سنة ،هل
تنوي البقاء؟

 .2ال

.405ا.مكان الميالد
 .1نعم

 .2ال

 .1نعم

)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

ولد في إندونيسيا

 .413دبلوم  /تعليم عالي تخرج
.06الدبلوم األول  /الثاني

 .01ال  /ليس بعد في المدرسة

 .07أكاديمية  /الدبلوم الثالث  /بكالوريا

 .02لم تنته المدرسة االبتائية  /ما يعادل

 .08الدبلوم الرابع  /الطباقات األولى.

 .03المدرسة االبتدائية  /ما يعادل

 .09الطبقات الثانية

 .04المدرسة الثناوية  /ما يعادل

 .10الطبقات الثالثة

 .05المدرسة العالية  /ما يعادل

بلوك  . Vعدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  5سنوات أو أكثر
 .501هل يستطيع التحدث باللغة اإلندونسيية
 .1نعم

 .2ال

:

منطقة  /مدينة

ولد في الخارج
 :بالد

)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

ب .هل يتطابق عنوان اإلقامة الحالي )وحدة الجوار المحلي( مع العنوان المكتوب على بطاقة العائلة؟

 .1نعم

 .2ال  /ليس لديك بطاقة العائلة  /بطاقة الّسكن

ج .تاريخ  /شهر  /سنة الميالد

عمر )سنة(

/

/

.406ا .هل لديه شهادة ميالد من مكتب السجل المدني؟

.502ا .أنشطة المعتادة للقيام بها
 .1نعم

 .2ال

:

محافظة

 .iعمل؟

مواصلة اسئلة 407

 .1نعم
 . 2لي س ل دي

مواصلة اسئلة 407

 .3ال أعرف

ب .السبب لعدم وجود شهادة ميالد

 .iiرعاية األسرة؟
 .iiiمدرسة
 .ivأخرى؟ )إذا اجبت بنعم  ،يرجى التحديد(

 .3ال أعرف فؤاد صك

.1ال رسوم

 .4أخرى

 .2صعوبة الوصول  /مكان لرعاية الفعل البعيد

 .407مواطنية
مواصلة اسئلة 409

 .2الرعايا األجانب

.1المواطن اإلندونيسي

 .408قبيلة
)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

ب .هل تقاعد؟
)استلم رواتب نهاية الخدمة  /صناديق التقاعد(

 .1نعم

 .2ال

 .409دين  /معتقد
 .5بوذية
 .6كونفوشية
 .7اعتقادي
 .8أخرى )اكتب(

إذا لم ينجح )السؤال  .a.502لقد وضعت عالمة  Ѵفي الرمز  ، (2فانتقل إلى
فرد العائلة التالي

 .503وظيفة
)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

)اكتب على أكمل وجه ممكن(

 .1اىالسالم
 .2مسيحي
 .3ك ا ث و ل ي ك ي
 .4هندوسي

.410ا .حاية االجتماعية
 .3مطلقة

مواصلة اسئلة 411

 .4أرملة أو أرمل

 .1غير متزوج  ،أعزب
 .2متزوج

ب .إذا كانت الحالة الزواجية "متزوجة" أو "مطلقة" أو "مطلقة بالموت" ،

 .504حالة الوظيفة
 .3العامل  /الموظف  /العامل /
يدفع العمال

 .1عاملين لحسابهم الخاص  /بمساعدة
العمال غير مدفوعة األجر

 .4العمال غير مدفوع األجر/عمال
األسرة

 .2بمساعدة العمال بأجر

فاكتب رقم شهادة الزواج  /شهادة الزواج  /الطالق أو شهادة الوفاة  /صك
الزوج  /الزوجة السابقة؟
الصفحة الثالثة

*( عبور تلك ال لزوم لها

إذا كان عمود الحالة )  (Pضع عالمة اختيار
مشفًرا  1أو  SP2020-DP 3في

رقم التسلسلي ألفراد األسرة

ملء بالفعل التعداد على االنترنت

س ك ان
بلوك الرابع .بيانات ال ّ
س كن
 .401االسم الكامل وفقا لبطاقة العائلة  /بطاقة ال ّ

ب األسرة
 .411حالة العالقة مع ر ّ
 .07والدان

 .01ر ّ
ب األسرة

 .08أصهار

 .02زوج

 .09عائلة أخرى

 .03زوجة

 .10خادمة

 .04طفل

 .11أخرى

 .05ابن أو ابنة في القانون  ،صهر

 .402الجنس

 .06حفيد

 .2النساء

 .403ا .رقم الهوية اإلقامة

.412ا .مدة اإلقامة في العنوان الحالي )وحدة الجوار المحلي(

إذا شغل رقم هوية السكان انتقل إلى السؤال 404

هل طول اإلقامة أكثر من سنة أو يساوي سنة واحدة؟

ب .إذا لم يتم ملء رقم تعريف السكان  ،فحدد السبب

 .1نعم ،مدة اإلقامة في السنوات

سنة

 .1الرجال

 .1فقدت  /وثيقة مفقودة

)يتم حساب مدة اإلقامة عن طريق التقريب ألسفل(

 .2ليس بعد  /ليس لديك بطاقة العائلة  /بطاقة الّسكن

مواصلة اسئلة 413

 .3بطاقة العائلة أو بطاقة الّسكن في أماكن أخرى

شهر

 .404هل يتطابق عنوان اإلقامة الحالي )وحدة الجوار المحلي( مع العنوان

)يتم حساب مدة اإلقامة عن طريق التقريب ألسفل(

المكتوب على بطاقة العائلة؟

ب .إذا كان طول اإلقامة في العنوان الحالي هو أقل من  1سنة ،هل
تنوي البقاء؟

 .2ال

.405ا.مكان الميالد
 .1نعم

 .2ال

 .1نعم

)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

ولد في إندونيسيا

 .413دبلوم  /تعليم عالي تخرج
.06الدبلوم األول  /الثاني

 .01ال  /ليس بعد في المدرسة

 .07أكاديمية  /الدبلوم الثالث  /بكالوريا

 .02لم تنته المدرسة االبتائية  /ما يعادل

 .08الدبلوم الرابع  /الطباقات األولى.

 .03المدرسة االبتدائية  /ما يعادل

 .09الطبقات الثانية

 .04المدرسة الثناوية  /ما يعادل

 .10الطبقات الثالثة

 .05المدرسة العالية  /ما يعادل

 .1نعم

 .2ال

ب .هل يتطابق عنوان اإلقامة الحالي )وحدة الجوار المحلي( مع العنوان المكتوب على بطاقة العائلة؟

 .1نعم

 .2ال  /ليس لديك بطاقة العائلة  /بطاقة الّسكن

ج .تاريخ  /شهر  /سنة الميالد

عمر )سنة(

/

/

.406ا .هل لديه شهادة ميالد من مكتب السجل المدني؟

.502ا .أنشطة المعتادة للقيام بها
 .1نعم

 .2ال

:

منطقة  /مدينة

ولد في الخارج
 :بالد

)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

بلوك  . Vعدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  5سنوات أو أكثر
 .501هل يستطيع التحدث باللغة اإلندونسيية

:

محافظة

 .iعمل؟

مواصلة اسئلة 407

 .1نعم
 .2ل ي س ل د ي

مواصلة اسئلة 407

 .3ال أعرف

ب .السبب لعدم وجود شهادة ميالد

 .iiرعاية األسرة؟
 .iiiمدرسة
 .ivأخرى؟ )إذا اجبت بنعم  ،يرجى التحديد(

 .3ال أعرف فؤاد صك

.1ال رسوم

 .4أخرى

 .2صعوبة الوصول  /مكان لرعاية الفعل البعيد

 .407مواطنية
مواصلة اسئلة 409

 .2الرعايا األجانب

.1المواطن اإلندونيسي

 .408قبيلة
)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

ب .هل تقاعد؟
)استلم رواتب نهاية الخدمة  /صناديق التقاعد(

 .1نعم

 .2ال

 .409دين  /معتقد
 .5بوذية
 .6كونفوشية
 .7اعتقادي
 .8أخرى )اكتب(

إذا لم ينجح )السؤال  .a.502لقد وضعت عالمة  Ѵفي الرمز  ، (2فانتقل إلى
فرد العائلة التالي

 .503وظيفة
)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

)اكتب على أكمل وجه ممكن(

 .1اىالسالم
 .2مسيحي
 .3كاثوليكي
 .4هندوسي

.410ا .حاية االجتماعية
 .3مطلقة

مواصلة اسئلة 411

 .4أرملة أو أرمل

 .1غير متزوج  ،أعزب
 .2متزوج

ب .إذا كانت الحالة الزواجية "متزوجة" أو "مطلقة" أو "مطلقة بالموت" ،

 .504حالة الوظيفة
 .3العامل  /الموظف  /العامل /
يدفع العمال

 .1عاملين لحسابهم الخاص  /بمساعدة
العمال غير مدفوعة األجر

 .4العمال غير مدفوع األجر/عمال
األسرة

 .2بمساعدة العمال بأجر

فاكتب رقم شهادة الزواج  /شهادة الزواج  /الطالق أو شهادة الوفاة  /صك
الزوج  /الزوجة السابقة؟
الصفحة الرابعة

*( عبور تلك ال لزوم لها

إذا كان عمود الحالة )  (Pضع عالمة اختيار
مشفًرا  1أو  SP2020-DP 3في

رقم التسلسلي ألفراد األسرة

رقم المبنى  /رقم التسلسلي للمبنى

رقم بطاقة العائلة

قرية

رمز حدة البيئة المحلية /غير وحدة البيئة المحلية

منطقة الفرعية منطقة  /مدينة

محافظة

-

ملء بالفعل التعداد على االنترنت

س ك ان
بلوك الرابع .بيانات ال ّ
س كن
 .401االسم الكامل وفقا لبطاقة العائلة  /بطاقة ال ّ

ب األسرة
 .411حالة العالقة مع ر ّ
 .07والدان

 .01ر ّ
ب األسرة

 .08أصهار

 .02زوج

 .09عائلة أخرى

 .03زوجة

 .10خادمة

 .04طفل

 .11أخرى

 .05ابن أو ابنة في القانون  ،صهر

 .402الجنس

 .06حفيد

 .2النساء

 .403ا .رقم الهوية اإلقامة

.412ا .مدة اإلقامة في العنوان الحالي )وحدة الجوار المحلي(

إذا شغل رقم هوية السكان انتقل إلى السؤال 404

هل طول اإلقامة أكثر من سنة أو يساوي سنة واحدة؟

ب .إذا لم يتم ملء رقم تعريف السكان  ،فحدد السبب

 .1نعم ،مدة اإلقامة في السنوات

سنة

 .1فقدت  /وثيقة مفقودة

)يتم حساب مدة اإلقامة عن طريق التقريب ألسفل(

 .2ليس بعد  /ليس لديك بطاقة العائلة  /بطاقة الّسكن

مواصلة اسئلة 413

شهر

 .1الرجال

 .3بطاقة العائلة أو بطاقة الّسكن في أماكن أخرى

 .2ال ،طول اإلقامة في الشهر

 .404هل يتطابق عنوان اإلقامة الحالي )وحدة الجوار المحلي( مع العنوان

)يتم حساب مدة اإلقامة عن طريق التقريب ألسفل(

المكتوب على بطاقة العائلة؟

ب .إذا كان طول اإلقامة في العنوان الحالي هو أقل من  1سنة ،هل
تنوي البقاء؟

 .2ال

.405ا.مكان الميالد
 .1نعم

 .2ال

 .1نعم

)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

ولد في إندونيسيا

 .413دبلوم  /تعليم عالي تخرج
.06الدبلوم األول  /الثاني

 .01ال  /ليس بعد في المدرسة

 .07أكاديمية  /الدبلوم الثالث  /بكالوريا

 .02لم تنته المدرسة االبتائية  /ما يعادل

 .08الدبلوم الرابع  /الطباقات األولى.

 .03المدرسة االبتدائية  /ما يعادل

 .09الطبقات الثانية

 .04المدرسة الثناوية  /ما يعادل

 .10الطبقات الثالثة

 .05المدرسة العالية  /ما يعادل

بلوك  . Vعدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  5سنوات أو أكثر
 .501هل يستطيع التحدث باللغة اإلندونسيية
 .1نعم

 .2ال

:

منطقة  /مدينة

ولد في الخارج
 :بالد

)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

ب .هل يتطابق عنوان اإلقامة الحالي )وحدة الجوار المحلي( مع العنوان المكتوب على بطاقة العائلة؟

 .1نعم

 .2ال  /ليس لديك بطاقة العائلة  /بطاقة الّسكن

ج .تاريخ  /شهر  /سنة الميالد

عمر )سنة(

/

/

.406ا .هل لديه شهادة ميالد من مكتب السجل المدني؟

.502ا .أنشطة المعتادة للقيام بها
 .1نعم

 .2ال

:

محافظة

 .iعمل؟

مواصلة اسئلة 407

 .1نعم
 . 2لي س ل دي

مواصلة اسئلة 407

 .3ال أعرف

ب .السبب لعدم وجود شهادة ميالد

 .iiرعاية األسرة؟
 .iiiمدرسة
 .ivأخرى؟ )إذا اجبت بنعم  ،يرجى التحديد(

 .3ال أعرف فؤاد صك

.1ال رسوم

 .4أخرى

 .2صعوبة الوصول  /مكان لرعاية الفعل البعيد

 .407مواطنية
مواصلة اسئلة 409

 .2الرعايا األجانب

.1المواطن اإلندونيسي

 .408قبيلة
)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

ب .هل تقاعد؟
)استلم رواتب نهاية الخدمة  /صناديق التقاعد(

 .1نعم

 .2ال

 .409دين  /معتقد
 .5بوذية
 .6كونفوشية
 .7اعتقادي
 .8أخرى )اكتب(

إذا لم ينجح )السؤال  .a.502لقد وضعت عالمة  Ѵفي الرمز  ، (2فانتقل إلى
فرد العائلة التالي

 .503وظيفة
)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

)اكتب على أكمل وجه ممكن(

 .1اىالسالم
 .2مسيحي
 .3ك ا ث و ل ي ك ي
 .4هندوسي

.410ا .حاية االجتماعية
 .3مطلقة

مواصلة اسئلة 411

 .4أرملة أو أرمل

 .1غير متزوج  ،أعزب
 .2متزوج

ب .إذا كانت الحالة الزواجية "متزوجة" أو "مطلقة" أو "مطلقة بالموت" ،

 .504حالة الوظيفة
 .3العامل  /الموظف  /العامل /
يدفع العمال

 .1عاملين لحسابهم الخاص  /بمساعدة
العمال غير مدفوعة األجر

 .4العمال غير مدفوع األجر/عمال
األسرة

 .2بمساعدة العمال بأجر

فاكتب رقم شهادة الزواج  /شهادة الزواج  /الطالق أو شهادة الوفاة  /صك
الزوج  /الزوجة السابقة؟
الصفحة الخامسة

*( عبور تلك ال لزوم لها

إذا كان عمود الحالة )  (Pضع عالمة اختيار
مشفًرا  1أو  SP2020-DP 3في

رقم التسلسلي ألفراد األسرة

ملء بالفعل التعداد على االنترنت

س ك ان
بلوك الرابع .بيانات ال ّ
س كن
 .401االسم الكامل وفقا لبطاقة العائلة  /بطاقة ال ّ

ب األسرة
 .411حالة العالقة مع ر ّ
 .07والدان

 .01ر ّ
ب األسرة

 .08أصهار

 .02زوج

 .09عائلة أخرى

 .03زوجة

 .10خادمة

 .04طفل

 .11أخرى

 .05ابن أو ابنة في القانون  ،صهر

 .402الجنس

 .06حفيد

 .2النساء

 .403ا .رقم الهوية اإلقامة

.412ا .مدة اإلقامة في العنوان الحالي )وحدة الجوار المحلي(

إذا شغل رقم هوية السكان انتقل إلى السؤال 404

هل طول اإلقامة أكثر من سنة أو يساوي سنة واحدة؟

ب .إذا لم يتم ملء رقم تعريف السكان  ،فحدد السبب

 .1نعم ،مدة اإلقامة في السنوات

سنة

 .1الرجال

 .1فقدت  /وثيقة مفقودة

)يتم حساب مدة اإلقامة عن طريق التقريب ألسفل(

 .2ليس بعد  /ليس لديك بطاقة العائلة  /بطاقة الّسكن

مواصلة اسئلة 413

 .3بطاقة العائلة أو بطاقة الّسكن في أماكن أخرى

شهر

 .404هل يتطابق عنوان اإلقامة الحالي )وحدة الجوار المحلي( مع العنوان

)يتم حساب مدة اإلقامة عن طريق التقريب ألسفل(

المكتوب على بطاقة العائلة؟

ب .إذا كان طول اإلقامة في العنوان الحالي هو أقل من  1سنة ،هل
تنوي البقاء؟

 .2ال

.405ا.مكان الميالد
 .1نعم

 .2ال

 .1نعم

)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

ولد في إندونيسيا

 .413دبلوم  /تعليم عالي تخرج
.06الدبلوم األول  /الثاني

 .01ال  /ليس بعد في المدرسة

 .07أكاديمية  /الدبلوم الثالث  /بكالوريا

 .02لم تنته المدرسة االبتائية  /ما يعادل

 .08الدبلوم الرابع  /الطباقات األولى.

 .03المدرسة االبتدائية  /ما يعادل

 .09الطبقات الثانية

 .04المدرسة الثناوية  /ما يعادل

 .10الطبقات الثالثة

 .05المدرسة العالية  /ما يعادل

 .1نعم

 .2ال

ب .هل يتطابق عنوان اإلقامة الحالي )وحدة الجوار المحلي( مع العنوان المكتوب على بطاقة العائلة؟

 .1نعم

 .2ال  /ليس لديك بطاقة العائلة  /بطاقة الّسكن

ج .تاريخ  /شهر  /سنة الميالد

عمر )سنة(

/

/

.406ا .هل لديه شهادة ميالد من مكتب السجل المدني؟

.502ا .أنشطة المعتادة للقيام بها
 .1نعم

 .2ال

:

منطقة  /مدينة

ولد في الخارج
 :بالد

)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

بلوك  . Vعدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  5سنوات أو أكثر
 .501هل يستطيع التحدث باللغة اإلندونسيية

:

محافظة

 .iعمل؟

مواصلة اسئلة 407

 .1نعم
 .2ل ي س ل د ي

مواصلة اسئلة 407

 .3ال أعرف

ب .السبب لعدم وجود شهادة ميالد

 .iiرعاية األسرة؟
 .iiiمدرسة
 .ivأخرى؟ )إذا اجبت بنعم  ،يرجى التحديد(

 .3ال أعرف فؤاد صك

.1ال رسوم

 .4أخرى

 .2صعوبة الوصول  /مكان لرعاية الفعل البعيد

 .407مواطنية
مواصلة اسئلة 409

 .2الرعايا األجانب

.1المواطن اإلندونيسي

 .408قبيلة
)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

ب .هل تقاعد؟
)استلم رواتب نهاية الخدمة  /صناديق التقاعد(

 .1نعم

 .2ال

 .409دين  /معتقد
 .5بوذية
 .6كونفوشية
 .7اعتقادي
 .8أخرى )اكتب(

إذا لم ينجح )السؤال  .a.502لقد وضعت عالمة  Ѵفي الرمز  ، (2فانتقل إلى
فرد العائلة التالي

 .503وظيفة
)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

)اكتب على أكمل وجه ممكن(

 .1اىالسالم
 .2مسيحي
 .3كاثوليكي
 .4هندوسي

.410ا .حاية االجتماعية
 .3مطلقة

مواصلة اسئلة 411

 .4أرملة أو أرمل

 .1غير متزوج  ،أعزب
 .2متزوج

ب .إذا كانت الحالة الزواجية "متزوجة" أو "مطلقة" أو "مطلقة بالموت" ،

 .504حالة الوظيفة
 .3العامل  /الموظف  /العامل /
يدفع العمال

 .1عاملين لحسابهم الخاص  /بمساعدة
العمال غير مدفوعة األجر

 .4العمال غير مدفوع األجر/عمال
األسرة

 .2بمساعدة العمال بأجر

فاكتب رقم شهادة الزواج  /شهادة الزواج  /الطالق أو شهادة الوفاة  /صك
الزوج  /الزوجة السابقة؟
الصفحة السادسة

*( عبور تلك ال لزوم لها

إذا كان عمود الحالة )  (Pضع عالمة اختيار
مشفًرا  1أو  SP2020-DP 3في

رقم التسلسلي ألفراد األسرة

رقم المبنى  /رقم التسلسلي للمبنى

رقم بطاقة العائلة

قرية

رمز حدة البيئة المحلية /غير وحدة البيئة المحلية

منطقة الفرعية منطقة  /مدينة

محافظة

-

ملء بالفعل التعداد على االنترنت

س ك ان
بلوك الرابع .بيانات ال ّ
س كن
 .401االسم الكامل وفقا لبطاقة العائلة  /بطاقة ال ّ

ب األسرة
 .411حالة العالقة مع ر ّ
 .07والدان

 .01ر ّ
ب األسرة

 .08أصهار

 .02زوج

 .09عائلة أخرى

 .03زوجة

 .10خادمة

 .04طفل

 .11أخرى

 .05ابن أو ابنة في القانون  ،صهر

 .402الجنس

 .06حفيد

 .2النساء

 .403ا .رقم الهوية اإلقامة

.412ا .مدة اإلقامة في العنوان الحالي )وحدة الجوار المحلي(

إذا شغل رقم هوية السكان انتقل إلى السؤال 404

هل طول اإلقامة أكثر من سنة أو يساوي سنة واحدة؟

ب .إذا لم يتم ملء رقم تعريف السكان  ،فحدد السبب

 .1نعم ،مدة اإلقامة في السنوات

سنة

 .1فقدت  /وثيقة مفقودة

)يتم حساب مدة اإلقامة عن طريق التقريب ألسفل(

 .2ليس بعد  /ليس لديك بطاقة العائلة  /بطاقة الّسكن

مواصلة اسئلة 413

شهر

 .1الرجال

 .3بطاقة العائلة أو بطاقة الّسكن في أماكن أخرى

 .2ال ،طول اإلقامة في الشهر

 .404هل يتطابق عنوان اإلقامة الحالي )وحدة الجوار المحلي( مع العنوان

)يتم حساب مدة اإلقامة عن طريق التقريب ألسفل(

المكتوب على بطاقة العائلة؟

ب .إذا كان طول اإلقامة في العنوان الحالي هو أقل من  1سنة ،هل
تنوي البقاء؟

 .2ال

.405ا.مكان الميالد
 .1نعم

 .2ال

 .1نعم

)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

ولد في إندونيسيا

 .413دبلوم  /تعليم عالي تخرج
.06الدبلوم األول  /الثاني

 .01ال  /ليس بعد في المدرسة

 .07أكاديمية  /الدبلوم الثالث  /بكالوريا

 .02لم تنته المدرسة االبتائية  /ما يعادل

 .08الدبلوم الرابع  /الطباقات األولى.

 .03المدرسة االبتدائية  /ما يعادل

 .09الطبقات الثانية

 .04المدرسة الثناوية  /ما يعادل

 .10الطبقات الثالثة

 .05المدرسة العالية  /ما يعادل

بلوك  . Vعدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  5سنوات أو أكثر
 .501هل يستطيع التحدث باللغة اإلندونسيية
 .1نعم

 .2ال

:

منطقة  /مدينة

ولد في الخارج
 :بالد

)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

ب .هل يتطابق عنوان اإلقامة الحالي )وحدة الجوار المحلي( مع العنوان المكتوب على بطاقة العائلة؟

 .1نعم

 .2ال  /ليس لديك بطاقة العائلة  /بطاقة الّسكن

ج .تاريخ  /شهر  /سنة الميالد

عمر )سنة(

/

/

.406ا .هل لديه شهادة ميالد من مكتب السجل المدني؟

.502ا .أنشطة المعتادة للقيام بها
 .1نعم

 .2ال

:

محافظة

 .iعمل؟

مواصلة اسئلة 407

 .1نعم
 . 2لي س ل دي

مواصلة اسئلة 407

 .3ال أعرف

ب .السبب لعدم وجود شهادة ميالد

 .iiرعاية األسرة؟
 .iiiمدرسة
 .ivأخرى؟ )إذا اجبت بنعم  ،يرجى التحديد(

 .3ال أعرف فؤاد صك

.1ال رسوم

 .4أخرى

 .2صعوبة الوصول  /مكان لرعاية الفعل البعيد

 .407مواطنية
مواصلة اسئلة 409

 .2الرعايا األجانب

.1المواطن اإلندونيسي

 .408قبيلة
)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

ب .هل تقاعد؟
)استلم رواتب نهاية الخدمة  /صناديق التقاعد(

 .1نعم

 .2ال

 .409دين  /معتقد
 .5بوذية
 .6كونفوشية
 .7اعتقادي
 .8أخرى )اكتب(

إذا لم ينجح )السؤال  .a.502لقد وضعت عالمة  Ѵفي الرمز  ، (2فانتقل إلى
فرد العائلة التالي

 .503وظيفة
)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

)اكتب على أكمل وجه ممكن(

 .1اىالسالم
 .2مسيحي
 .3ك ا ث و ل ي ك ي
 .4هندوسي

.410ا .حاية االجتماعية
 .3مطلقة

مواصلة اسئلة 411

 .4أرملة أو أرمل

 .1غير متزوج  ،أعزب
 .2متزوج

ب .إذا كانت الحالة الزواجية "متزوجة" أو "مطلقة" أو "مطلقة بالموت" ،

 .504حالة الوظيفة
 .3العامل  /الموظف  /العامل /
يدفع العمال

 .1عاملين لحسابهم الخاص  /بمساعدة
العمال غير مدفوعة األجر

 .4العمال غير مدفوع األجر/عمال
األسرة

 .2بمساعدة العمال بأجر

فاكتب رقم شهادة الزواج  /شهادة الزواج  /الطالق أو شهادة الوفاة  /صك
الزوج  /الزوجة السابقة؟
الصفحة السابعة

*( عبور تلك ال لزوم لها

إذا كان عمود الحالة )  (Pضع عالمة اختيار
مشفًرا  1أو  SP2020-DP 3في

رقم التسلسلي ألفراد األسرة

ملء بالفعل التعداد على االنترنت

س ك ان
بلوك الرابع .بيانات ال ّ
س كن
 .401االسم الكامل وفقا لبطاقة العائلة  /بطاقة ال ّ

ب األسرة
 .411حالة العالقة مع ر ّ
 .07والدان

 .01ر ّ
ب األسرة

 .08أصهار

 .02زوج

 .09عائلة أخرى

 .03زوجة

 .10خادمة

 .04طفل

 .11أخرى

 .05ابن أو ابنة في القانون  ،صهر

 .402الجنس

 .06حفيد

 .2النساء

 .403ا .رقم الهوية اإلقامة

.412ا .مدة اإلقامة في العنوان الحالي )وحدة الجوار المحلي(

إذا شغل رقم هوية السكان انتقل إلى السؤال 404

هل طول اإلقامة أكثر من سنة أو يساوي سنة واحدة؟

ب .إذا لم يتم ملء رقم تعريف السكان  ،فحدد السبب

 .1نعم ،مدة اإلقامة في السنوات

سنة

 .1الرجال

 .1فقدت  /وثيقة مفقودة

)يتم حساب مدة اإلقامة عن طريق التقريب ألسفل(

 .2ليس بعد  /ليس لديك بطاقة العائلة  /بطاقة الّسكن

مواصلة اسئلة 413

 .3بطاقة العائلة أو بطاقة الّسكن في أماكن أخرى

شهر

 .404هل يتطابق عنوان اإلقامة الحالي )وحدة الجوار المحلي( مع العنوان

)يتم حساب مدة اإلقامة عن طريق التقريب ألسفل(

المكتوب على بطاقة العائلة؟

ب .إذا كان طول اإلقامة في العنوان الحالي هو أقل من  1سنة ،هل
تنوي البقاء؟

 .2ال

.405ا.مكان الميالد
 .1نعم

 .2ال

 .1نعم

)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

ولد في إندونيسيا

 .413دبلوم  /تعليم عالي تخرج
.06الدبلوم األول  /الثاني

 .01ال  /ليس بعد في المدرسة

 .07أكاديمية  /الدبلوم الثالث  /بكالوريا

 .02لم تنته المدرسة االبتائية  /ما يعادل

 .08الدبلوم الرابع  /الطباقات األولى.

 .03المدرسة االبتدائية  /ما يعادل

 .09الطبقات الثانية

 .04المدرسة الثناوية  /ما يعادل

 .10الطبقات الثالثة

 .05المدرسة العالية  /ما يعادل

 .1نعم

 .2ال

ب .هل يتطابق عنوان اإلقامة الحالي )وحدة الجوار المحلي( مع العنوان المكتوب على بطاقة العائلة؟

 .1نعم

 .2ال  /ليس لديك بطاقة العائلة  /بطاقة الّسكن

ج .تاريخ  /شهر  /سنة الميالد

عمر )سنة(

/

/

.406ا .هل لديه شهادة ميالد من مكتب السجل المدني؟

.502ا .أنشطة المعتادة للقيام بها
 .1نعم

 .2ال

:

منطقة  /مدينة

ولد في الخارج
 :بالد

)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

بلوك  . Vعدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  5سنوات أو أكثر
 .501هل يستطيع التحدث باللغة اإلندونسيية

:

محافظة

 .iعمل؟

مواصلة اسئلة 407

 .1نعم
 .2ل ي س ل د ي

مواصلة اسئلة 407

 .3ال أعرف

ب .السبب لعدم وجود شهادة ميالد

 .iiرعاية األسرة؟
 .iiiمدرسة
 .ivأخرى؟ )إذا اجبت بنعم  ،يرجى التحديد(

 .3ال أعرف فؤاد صك

.1ال رسوم

 .4أخرى

 .2صعوبة الوصول  /مكان لرعاية الفعل البعيد

 .407مواطنية
مواصلة اسئلة 409

 .2الرعايا األجانب

.1المواطن اإلندونيسي

 .408قبيلة
)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

ب .هل تقاعد؟
)استلم رواتب نهاية الخدمة  /صناديق التقاعد(

 .1نعم

 .2ال

 .409دين  /معتقد
 .5بوذية
 .6كونفوشية
 .7اعتقادي
 .8أخرى )اكتب(

إذا لم ينجح )السؤال  .a.502لقد وضعت عالمة  Ѵفي الرمز  ، (2فانتقل إلى
فرد العائلة التالي

 .503وظيفة
)تم تعبئة الرمز بواسطة منسق الفريق(

)اكتب على أكمل وجه ممكن(

 .1اىالسالم
 .2مسيحي
 .3كاثوليكي
 .4هندوسي

.410ا .حاية االجتماعية
 .3مطلقة

مواصلة اسئلة 411

 .4أرملة أو أرمل

 .1غير متزوج  ،أعزب
 .2متزوج

ب .إذا كانت الحالة الزواجية "متزوجة" أو "مطلقة" أو "مطلقة بالموت" ،

 .504حالة الوظيفة
 .3العامل  /الموظف  /العامل /
يدفع العمال

 .1عاملين لحسابهم الخاص  /بمساعدة
العمال غير مدفوعة األجر

 .4العمال غير مدفوع األجر/عمال
األسرة

 .2بمساعدة العمال بأجر

فاكتب رقم شهادة الزواج  /شهادة الزواج  /الطالق أو شهادة الوفاة  /صك
الزوج  /الزوجة السابقة؟
الصفحة الثامنة

*( عبور تلك ال لزوم لها

