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 DSS Engage عبر استضافتھا تتم أسئلة نماذج
 

 لمؤسسة؟ كممثل أم كفرد االستبیان ھذا على تجیب ھل

 كفرد االستبیان على أجیب  مؤسسة عن نیابة االستبیان على أجیب 

���� ��� ��������� (�) �������� ������ ��������� ����� ��� 

������� ��� ���� "���"� ����� ���� ����� ����� ��������� ����� 

��� ������� ��� ���� "������ ����� �� �����" ��� ��������� (�)  

 

لعنفا من للحد استراتیجیة وضع على إجاباتك ستساعدنا .األسئلة ھذه على لإلجابة وقتك تكریس على نشكرك  

 .المستقبل في حدوثھ ومنع أسترالیا في والجنسي والمنزلي األسري

 

 األفراد إجابات ـ (أ) االستبیان

 

 محاولتھم عند والجنسي والمنزلي األسري للعنف یتعرضون الذین األشخاص یواجھھا التي الرئیسیة المشكالت برأیك ھي ما .1-أ

 الدعم؟ على الحصول

 ���� ������ ����� (��� ���� 250 ����) 

 

 

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 

 یتصل فیما والجنسي والمنزلي األسري للعنف یتعرضون الذین األشخاص یواجھھا التي الرئیسیة المشكالت برأیك ھي ما .2-أ
 بالخدمات؟

 ���� ������ ����� (��� ���� 250 ����) 
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 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 

 

   والجنسي؟ والمنزلي األسري العنف لمنع وطنیة الستراتیجیة التالیة األولویات مالءمة مدى ما .3-أ

  :(منفردةً  األولویات من أولویة كل ترتیب یتم :مالحظة) المقیاس

5 4 3 2 1 

 مالئمة غیر مالءمةً  أقل محایدة مالئمة كبیرة بدرجة مالئمة
 

  

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 العنف من وخالیة آمنة المجتمعات 

 باالحترام تتسم العالقات 

 والجنسي والمنزلي األسري للعنف الخاصة استجاباتھم یعزز بما األصلیین السكان مجتمعات تمكین یتم 

 والجنسي والمنزلي األسري للعنف یتعرضون الذین السكان احتیاجات تلبي الخدمات 

 بعضھا مع وفعالیة بكفاءة تعمل والجنسي والمنزلي األسري للعنف یتعرضون الذین األشخاص تدعم التي األنظمة 

 وفعّالة التوقیت جیدة العدالة استجابات 

 جیدًا تقییمھا ویتم قویة العنف لوقف الجناة ضد الموجھة البرامج أن كما ،للمساءلة الجناة یخضع 

 عرضونیت الذین األشخاص إلى االستماع یتم  .بتجاربھم االعتراف ویتم والجنسي والمنزلي األسري للعنف 

 والدعم للوقایة یصلح ما حول والجنسي والمنزلي األسري العنف یخص فیما األدلة قاعدة بناء 

 متنوعین وأفراد متنوعة مجموعات عبر العنف یخص فیما األفراد تجارب فھم 

 

م أخرى أولویات أي ھناك ھل .4-أ ش ن نأ ه ت نأ ا ح د ف ث ا��ر ك  ب ا��ي ف  م ي ن لا ع نع لا ف سأ  ير

و لا م ن لز و ي لا ج ن س ب ي لخ لا فا وأ ل يو لا تا و درا ف ة لا ي س ؤ قر لا 2 م  ؟

 ���� ������ ����� (��� ���� 250 ����) 
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 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 

 ������ ����  والجنسي؟ والمنزلي األسري العنف منع في رأیتھا التي المفیدة االستجابات أو التحسینات ھي ما .5-أ

����� (��� ���� 250 ����) 

 

 

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 

 أسترالیا؟ في لھ والتصدي والجنسي والمنزلي األسري العنف منع في للمساعدة تحسینھ یمكن شيء أي ھناك ھل .6-أ

 ���� ������ ����� (��� ���� 250 ����) 

 

 

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 

 والمنزلي؟ والجنسي األسري للعنف یتعرضون الذین األشخاص لدعم بھا القیام یمكننا التي األشیاء أھم ھي ما .7-أ

  :(منفردةً  األولویات من أولویة كل ترتیب یتم :مالحظة) المقیاس

5 4 3 2 1 

 مالئمة غیر مالءمةً  أقل محایدة مالئمة كبیرة بدرجة مالئمة
 

  

 السؤال ھذا تخطي في أرغب  

 معقولة تكلفتھ وتكون إلیھ الوصول یمكن الذي العاطفي والدعم العقلیة الصحة على سریري تركیز 

 المجتمعي الدعم 

 األعمال أصحاب من الدعم 

 اآلمن اإلسكان 
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 المالي األمان 

 اآلخرین المجتمع أفراد قبل من أفضل بشكل وفھمك ودعمك إلیك االستماع 

 تجاه ومستنیرة مثقفة استجابة) إضافیة صدمات أي یسبب وال واالستنارة بالعطف یتسم السلطات من رد على الحصول 

 (اإلبالغ عملیة في تفریط أو إفراط دون أي ،الصدمات

 الناجین/الضحیة منازل عن الجناة عزل 

 الجناة نحو الموجھة التدخل برامج 

 جدیدة منطقة إلى الناجین/الضحیة نقل 

 المنزلي العنف من الناجین/للضحایا الموجھة بالصدمات یتصل فیما والمستنیرة المتخصصة والتوجیھ اإلرشاد برامج 
 والجنسي واألسري

 التأھیل إعادة/اإلرشاد ذلك في بما للجناة المقدمة والبرامج الخدمات 

 العاملة القوة ضمن أو العاملة القوة إلى والعودة والجنسي واألسري المنزلي للعنف یتعرضون الذین األشخاص لدعم برامج 

 الروحي اإلرشاد 

 الشخصیة اإلنذار أجھزة إلى الوصول من الناجین/الضحیة تمكین أو/و منزلیة أمنیة أنظمة تركیب 

 (التحدید یُرجى) ذلك غیر 

 

 ،والجنسي والمنزلي األسري العنف لمنع وطنیة استراتیجیة لتتضمنھا أمور ثالثة إلى یصل بما توصي أن فرصة لك أتیحت إذا .8-أ
 األمور؟ ھذه ستكون فماذا

 ���� ������ ����� (��� ���� 250 ����) 

 

 

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 

  التالیة؟ الوطنیة الخطة تتناولھ أو تتضمنھ أن تودّ  آخر شيء أي ھناك ھل .9-أ

 ���� ������ ����� (��� ���� 250 ����) 

 

 

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 
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 [������ ��������] وصف؟ أفضل تصفك اآلتیة العبارات من أي .10-أ

  

  ّالجنسي أو/و المنزلي أو/و األسري العنف مع شخصیة تجربة لدي 

 الجنسي أو/و المنزلي أو/و األسري للعنف تعرض عزیز صدیق/عزیز شخص لي 

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 الجنسي أو/و المنزلي أو/و األسري للعنف یتعرضون الذین األشخاص مع مباشرة أعمل/دعم أخصائي أنا 

 رئیسي خدمات مقدم أو جمعیة لدى أعمل/محام أنا 

 محلیة حكومة أو ،إقلیم أو والیة حكومة أو ،فیدرالیة حكومة لدى موظف أنا 

 (ترید كنت إذا التحدید یُرجى) ذلك غیر [�� �����] 

 

 

 [������ ��������] تعیش؟ إقلیم أو والیة أي في .11-أ

  

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 األسترالیة العاصمة إقلیم 

 ویلز ساوث نیو 

 الشمالي اإلقلیم  

 كوینزالند  

 أسترالیا جنوب  

 تسمانیا   

 فیكتوریا  
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 أسترالیا غرب 

 

 ����� �� �� ����  یلي؟ مما أیًا تُعتبر ھل .12-أ

  

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 األصلیین السكان من  

 توریس مضیق جزر سكان من 

 ولغویًا ثقافیا متنوع 

 المیم مجتمع من 

 اإلعاقة ذوي من شخص 

 سبق مما شيء ال  

  (ترید كنت إذا التحدید یُرجى) ذلك غیر [�� �����] 

 

 (1) واحدًا ������ ���  إلیھا؟ تنتمي التي العمریة الفئة ھي ما .13-أ

  

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 سنة 18 من أقل  

 سنة 29 إلى 19 من 

 سنة 39 إلى 30 من 

 سنة 49 إلى 40 من 

 سنة 59 إلى 50 من 

  سنة 69 إلى 60 من 

  سنة 70 من أكبر 
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A.14. جنسك؟ ھو ما  

  

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 أنثى   

 ذكر 

 الجنسانیة الھویة مغایر 

 الجنس ثنائي غیر 

 (ھنا شيء أي أو شخص أي أغفلنا قد كنا إذا إخبارنا یُرجى) ذلك غیر [�� �����] 

 

 (�������) :البریدي الرمز .15-أ

    

 

 

 ھذه سنستخدم .معنا وآرائك أفكارك لمشاركة استغرقتھ الذي الوقت لك ونقدر .المشاركة على ونشكرك .االستبیان أنھیت لقد ،شيء كل ھذا

 القانونیة والشؤون االجتماعیة بالسیاسة المعنیة الدائمة النواب مجلس لجنة ونتائج البحثیة األدلة أحدث مع جنب إلى جنبًا ،المعلومات
 الوطنیة الخطة أولویات لتحدید المستنیرة المعلومات لتوفیر الحكومة إلى التوصیات لتقدیم ،والجنسي والمنزلي األسري العنف في للتحقیق
 .واتجاھھا التالیة

  اإللكتروني البرید عبر االجتماعیة الخدمات دائرة مع التواصل یُرجى ،االستبیان ھذا یخص فیما مالحظات أو أسئلة أیة لدیك كانت إذا
nationalplanfeedback@dss.gov.au. 

  

mailto:%20nationalplanfeedback@dss.gov.au
mailto:%20nationalplanfeedback@dss.gov.au
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  المؤسسات إجابات ـ (ب) االستبیان

 

 األسري للعنف یتعرضون الذین األشخاص تواجھ التي الرئیسیة المشكالت أنھا على مؤسستك تراھا التي األمور ھي ما .1-ب
 والجنسي؟ والمنزلي

 ���� ������ ����� (��� ���� 250 ����) 

 

 

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 
 

   األسترالیین؟ لجمیع والجنسي والمنزلي األسري العنف منع تستھدف الستراتیجیة التالیة األولویات مالءمة مدى ما .2-ب

  :(منفردةً  األولویات من أولویة كل ترتیب یتم :مالحظة) المقیاس

5 4 3 2 1 

 مالئمة غیر مالءمةً  أقل محایدة مالئمة كبیرة بدرجة مالئمة
 

  

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 العنف من وخالیة آمنة المجتمعات 

 باالحترام تتسم العالقات 

 والجنسي والمنزلي األسري للعنف الخاصة استجاباتھم یعزز بما األصلیین السكان مجتمعات تمكین یتم  

 والجنسي والمنزلي األسري للعنف یتعرضون الذین السكان احتیاجات تلبي الخدمات 

 بعضھا مع وفعالیة بكفاءة تعمل والجنسي والمنزلي األسري للعنف یتعرضون الذین األشخاص تدعم التي األنظمة  

 وفعّالة التوقیت جیدة العدالة استجابات 

 جیدًا تقییمھا ویتم قویة العنف لوقف الجناة ضد الموجھة البرامج أن كما ،للمساءلة الجناة یخضع  

 ألشخاصا إلى االستماع یتم  بتجاربھم االعتراف ویتم والجنسي والمنزلي األسري للعنف یتعرضون الذین 

 والدعم للوقایة یصلح ما حول والجنسي والمنزلي األسري العنف حول األدلة قاعدة بناء 
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م أن مؤسستك ترى أخرى أولویات أي ھناك ھل .3-ب ش ن نأ ه ت نأ ا ح د ف ث ا��ر ك  ب ا��ي ف  م ي ن  ع

لا نع لا ف سأ و ير لا م ن لز و ي لا ج ن س ب ي لخ لا فا وأ ل يو لا تا و درا ف ة لا ي س ؤ قر لا  م

2  ؟

 ���� ������ ����� (��� ���� 250 ����) 

 

 

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 

 والمنزلي؟ والجنسي األسري للعنف یتعرضون الذین األشخاص لدعم بھا القیام یمكننا التي األشیاء أھم ھي ما .4-ب

  :(منفردةً  األولویات من أولویة كل ترتیب یتم :مالحظة) المقیاس

5 4 3 2 1 

 مالئمة غیر مالءمةً  أقل محایدة مالئمة كبیرة بدرجة مالئمة
 

  

 السؤال ھذا تخطي في أرغب  

 معقولة تكلفتھ وتكون إلیھ الوصول یمكن الذي والعاطفي النفسي الدعم 

 المجتمعي الدعم 

 األعمال أصحاب من الدعم 

 اآلمن اإلسكان 

 المالي األمان 

 اآلخرین قبل من أفضل بشكل وفھمك ودعمك إلیك االستماع 

 (اإلبالغ عملیة في تفریط أو إفراط دون أي ،الصدمات تجاه ومستنیرة مثقفة استجابة) السلطات من رد على الحصول 

 الناجین/الضحیة منازل عن الجناة عزل 
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 الجناة نحو الموجھة التدخل برامج 

 جدیدة منطقة إلى الناجین/الضحیة نقل 

 الناجین/للضحیة متخصصة وتوجیھ إرشاد برامج  

 الجناة نحو الموجھة والتوجیھ اإلرشاد برامج 

 التوظیف برامج 

 الروحي اإلرشاد 

 شخصیة إنذار أجھزة على الحصول أو/و منزلیة أمان أنظمة تركیب 

 (التحدید یُرجى) ذلك غیر 

 

 أسترالیا؟ في والجنسي والمنزلي األسري العنف منع في تنجح التي السُبل ھي ما .5-ب

 ���� ������ ����� (��� ���� 250 ����) 

 

 

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 

 أسترالیا؟ في والجنسي والمنزلي األسري العنف منع لتحسین فعلھ ینبغي الذي ما .6-ب

 ���� ������ ����� (��� ���� 250 ����) 

 

 

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 

 لجمیع والجنسي والمنزلي األسري العنف لمنع وطنیة استراتیجیة في تضمینھ لیتم واحد بأمر توصي أن فرصة لك أتیحت إذا .7-ب
 األمر؟ ھذا سیكون فماذا ،األسترالیین

 ���� ������ ����� (��� ���� 250 ����) 

 

 

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 
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  بھ؟ تخبرنا أن تود آخر شيء أي ھناك ھل .8-ب

 ���� ������ ����� (��� ���� 250 ����) 

 

 

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 

 [������ ��������] وصف؟ أفضل تمثلھا التي المؤسسة تصف التالیة العبارات من أي .9-ب

  

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 (المحلي المجتمع) الجنسي أو/و المنزلي أو/و األسري العنف مواجھة خدمة 

 (الوالیة مستوى على) الجنسي أو/و المنزلي أو/و األسري العنف مواجھة خدمة 

 (الوطني المستوى على) الجنسي أو/و المنزلي أو/و األسري العنف مواجھة خدمة 

 اإلقلیم/الوالیة حكومة 

 الفیدرالیة الحكومة 

 الشباب أو/و لألطفال خدمة 

 (اإلسعاف ،الشرطة المثال سبیل على) األول المستجیب 

 بحثیة مؤسسة 

 (جامعة المثال سبیل على) تعلیمیة مؤسسة 

 (عام ممارس ،مستشفى المثال سبیل على) صحیة مؤسسة 

 التشرد/اإلسكان خدمات  

 الشركات قطاع 

 قضائیة أو قانونیة خدمات  

 (ترید كنت إذا التحدید یُرجى) ذلك غیر [�� �����] 
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 [������ ��������] مؤسستك؟ تعمل إقلیم أو والیة أي في .10-ب

  

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 األسترالیة العاصمة إقلیم  

 ویلز ساوث نیو 

 الشمالي اإلقلیم  

 كوینزالند  

 أسترالیا جنوب  

 تسمانیا   

 فیكتوریا  

 أسترالیا غرب 

 الوطني المستوى على 

 

 ����� �� �� ����  محددة؟ مجموعات مع العمل في مؤسستك تتخصص ھل .11-ب

  

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 (الناجین/الضحیة) للعنف تعرضوا الذین األشخاص  

 األصلیین السكان من  

 توریس مضیق جزر سكان من 

 ولغویًا ثقافیا متنوع 

 المیم مجتمع من 

 اإلعاقة ذوي  

 النساء 
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 الرجال 

 األطفال 

 الشباب  

 السن كبار رعایة 

 الُجناة 

 سبق مما شيء ال  

  (ترید كنت إذا التحدید یُرجى) ذلك غیر [�� �����] 

 

 المقدمة؟ الدعم خدمات أنواع في مؤسستك تتخصص ھل .12-ب

�������� ������ (��� �� �� �� �����) 

  

 السؤال ھذا تخطي في أرغب 

 الجنسي العنف  

 األسري العنف 

 المنزلي العنف  

 (األوائل المستجیبون المثال سبیل على) لألزمات االستجابة 

 العقلیة الصحة 

 والعافیة السالمة 

 اإلسكان 

 المالیة االستشارات 

 القانونیة الخدمات 

 (ترید كنت إذا التحدید یُرجى) ذلك غیر [�� �����] 

 

 (�������) :لمؤسستك البریدي الرمز.13-ب
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 ھذه سنستخدم .معنا وآرائك أفكارك لمشاركة استغرقتھ الذي الوقت لك ونقدر .المشاركة على ونشكرك .االستبیان أنھیت لقد ،شيء كل ھذا

 القانونیة والشؤون االجتماعیة بالسیاسة المعنیة الدائمة النواب مجلس لجنة ونتائج البحثیة األدلة أحدث مع جنب إلى جنبًا ،المعلومات
یملتقد ،والجنسي والمنزلي األسري العنف في للتحقیق  الوطنیة الخطة أولویات لتحدید المستنیرة المعلومات لتوفیر الحكومة إلى التوصیات 
 .واتجاھھا التالیة

 اإللكتروني البرید عبر االجتماعیة الخدمات دائرة مع التواصل یُرجى ،االستبیان ھذا یخص فیما مالحظات أو أسئلة أیة لدیك كانت إذا
nationalplanfeedback@dss.gov.au. 

 

mailto:nationalplanfeedback@dss.gov.au
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