
هذا االستبيان يحتوي على قسمين.

سوف يتم إتاحة المعلومات الواردة في القسم 1 للباحثين وغيرهم من أفراد الجمهور.

المعلومات الواردة في القسم 2 هي معلومات شخصية وسيتم حفظها بشكل آمن ولن تتم مشاركتها مع أي أحد، ما لم يكن المتحف ملزما 
بفعل ذلك ألسباب قانونية. المتحف سوف يستخدم اسمك وبيانات االتصال بك إلدارة مساهمتك. البيانات سوف تكون أيضا معشاة وسيتم 

.COVID-19 خالل جائحة )Wales( استخدامها للمساعدة في بناء ملف إحصائي عن ويلز

القسم 1

الحياة اليومية
هل غيرت الجائحة عالقاتك مع اآلخرين؟

على سبيل المثال، مع عائلتك أو أصدقائك أو جيرانك؟ 

كيف كنت تجتمع/ تتواصل مع اآلخرين خالل ذلك الوقت؟

إذا كنت تعمل أو تذهب للمدرسة أو كلية/ جامعة، فكيف أثرت الجائحة على تجربتك؟ 
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كيف كانت تجربتك مع المناسبات العائلية أو المجتمعية خالل الجائحة – مثل الجنازات أو حفالت الزواج أو االحتفاالت االجتماعية أو الدينية؟ 

خالل فترة الجائحة، هل اكتشفت أي شيء جديد يتعلق بمنطقتك المحلية – مثل البيئة الطبيعية أو التاريخ/ اآلثار؟ 

الصحة والرفاه
هل سبق أن كنت بحاجة إلى أن تصل أو لم تتمكن من الوصول إلى أي خدمات رعاية طبية أو اجتماعية أو مناطق آمنة؟ 

ما هي أفكارك عن اللقاح؟ أخبرنا عن تجربتك. 
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كيف تشعر عاطفيا؟ هل تغيرت مشاعرك على مرور الزمن، ومن خالل فترات الحظر المتعددة؟

ما هي التجربة التي كانت األصعب لك منذ بداية الجائحة؟ 

ما هي التجربة التي كانت األكثر إيجابية لك منذ بداية الجائحة؟ 

الحكومة والمعلومات
ما هو شعورك تجاه استجابة حكومة ويلز وحكومة المملكة المتحدة لهذه األزمة؟ 
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ما هي جوانب القيود المرتبطة باإلغالق التي أثرت عليك أكثر من غيرها؟ 

ما هو شعورك تجاه الرفع التدريجي للقيود وفتح المجتمع؟

المستقبل
ما هي األمور أو اللحظات التي حدثت خالل الجائحة ولن تمحى من ذهنك؟

كيف ستتغير الحياة بالنسبة لك؟ 
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 إذا قمنا بمشاركة قصتك، ما هو االسم الذي تحب أن نطلقه عليك: 

نحن نتفهم أن مشاركة قصتك قد يكون أمرا صعبا هذه المرة، للحصول على مشورة الرفاهية و الدعم ، تتوفر خطوط المساعدة والموارد التالية:

Bawso 0800 731 8147

LGBT Cymru Helpline 0800 840 2069

Live Fear Free Helpline 0808 80 10 800

Mind Cymru 0300 123 3093

Wales Learning Disability Helpline ]300 8000 0808 ]خط مساعدة صعوبات التعلم في ويلز

ال نعم 

ربما نكون بحاجة إلى استكمال أسئلتنا عن قصتك، هل ستكون سعيدا إن اتصلنا بك؟
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القسم 2
نبذة عنك

الرمز البريدي: االسم الكامل:

 برجاء تحديد الخيارات األكثر قربا لك في تعامالتك، وبشكل آخر ال تتردد في تحديد ‘وصف ذاتي’ )self-describe( ثم تعبر عن رأيك بكلماتك 
.)’prefer not to say( ’الخاصة. إذا كنت ال ترغب في المشاركة، برجاء تحديد ‘أفضل أال أقول

هل هويتك الجنسية مماثلة للجنس الذي تم إعطاءه لك عند الوالدة؟ نعم

الجنس:

التوجه الجنسي: 

الحالة االجتماعية:

أعزب

في عالقة )نعيش معا(

أفضل أال أقول

أرملمتزوج/ في شراكة مدنية

في عالقة )ال نعيش معا(

أفضل أال أقولمستقيم )عالقة جنسية طبيعية(ثنائي التوجه الجنسيمثلي الجنس/ سحاقية

أفضل أال أقولالنعم

أفضل أال أقولغير الثنائيينذكرأنثى

ما هي اللغة )اللغات( التي تتحدثها؟

ما هي اللغة التي تختارها؟

تاريخ الميالد:البريد اإللكتروني:

الجنسية:

وصف ذاتي
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األصل العرقي العام:

المعتقد الديني:

هل لديك أي من الحاالت التالية؟

اتفاقية المشاركة واالستخدام

الوطني  ويلز  متحف   –  Amgueddfa Cymru عمل  من  هاما  جزءا  يمثل  دائما  ويلز  في  الحياة  عن  الناس  ذكريات  وتسجيل  جمع   كان 
National Museum Wales[[ )المتحف(، وهو جزء من ميثاقنا الملكي وأيضا جزء ال يتجزأ من مهمتنا العامة. الهدف الذي يريده المتحف 
هو الحفاظ على هذه الذكريات، ومساهمتك سوف تشكل جزءا من المجموعة الوطنية وسيتم أرشفتها للصالح العام. هذه االتفاقية سوف تسمح 

للمتحف بشكل دائم أن يحفظ ويستخدم مساهمتك وضمان أن تتم إضافتها إلى مجموعة المتحف.

أنا أوافق على أن مساهمتي سوف تصبح جزءا من المجموعة الوطنية التي يتولى االعتناء بها Amgueddfa Cymru – متحف ويلز الوطني. 
سوف يتم حفظها بوصفها مرجع عام كمصدر دائم، ليتم استخدامها في األبحاث والنشر والتعليم والمحاضرات والبث التلفزيوني ومصادر شبكة 

اإلنترنت والمصادر الرقمية، وكذلك االستخدام من جانب طرف ثالث إذا اعتبره المتحف مناسبا.

إذا كان عمري أقل من 18 عام فإن والدي أو الوصي القانوني المسؤول عني قد وافق على مساهمتي، وعلى استخدام أي صور )لي أو قمت 
بالتقاطها(، وعلى أي مساهمات صوتية/ مرئية، وهو قد قام بإكمال المعلومات الديموغرافية نيابة عني.

 اتفاقية حقوق التأليف والنشر

أنا أعلن أني المالك القانوني، بدون أي التزامات، للمادة المرفوعة، وأنا بموجب هذه الوثيقة أهب تلك المواد للمتحف بوصفها هدية مجردة وأبدية.

أنا حائز حقوق التأليف والنشر للمساهمة التي قمت برفعها وأنا أعهد بشكل تام ودائم إلى Amgueddfa Cymru – متحف ويلز الوطني بكل حقوق 
التأليف والنشر. بالرغم من ذلك، وإذا كانت هذه رغبتي، فإنه ما زال من حقي أن أستخدم المادة التي قمت برفعها ألغراض استخدامي الشخصي.

أنا أفهم أن المتحف سوف يستخدم اسمي وبيانات االتصال بي إلدارة هذا العقد.

سيخيمسلميهوديهندوسيمسيحيبوذي

مجموعة عرقية مختلطةروماني/ غجري/ رحالةأسودعربيآسيوي

وصف ذاتيأفضل أال أقولأبيض

وصف ذاتيال دينيأفضل أال أقول

أخرى، برجاء وصفها ذاتيا

أفضل أال أقولإعاقة جسديةحالة صحة عقلية

إعاقة في الحواسمرض/ حالة طويلة األجلإعاقة تعليمية 
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بياناتك الشخصية

لن يتم استخدام اسمك إال على النحو الذي حددته في االستبيان. سوف يقوم المتحف بالتعامل بشكل مسؤول وبنزاهة في كل مرة يتم فيها استخدام 
مساهمتك وسوف يحرص على توسيع نطاق هذا النهج إلى المساهمين حسب االقتضاء.

 لمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام المتحف لبياناتك الشخصية يمكنك مراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بنا عبر 
.https://museum.wales/privacy-notice

شكرا لك على المشاركة
يرجى إعادة االستبيان المكتمل واتفاقية المشاركة الموقعة بالبريد أو البريد اإللكتروني.

Collecting Covid
St Fagans National Museum of History

St Fagans, Cardiff, CF5 6XB

CollectingCovid19@museumwales.ac.uk

نتقدم بالشكر للمجموعات والهيئات التالية على ما قدموه من مساعدة ودعم في إقامة هذا االستبيان.

منتدى شباب Amgueddfa Cymru-متحف ويلز الوطني | Millie Bethel )ميلي بيثيل( | Elisabeth Bunker )إليزابيث بنكر(
 Kirsten Scoggins | )ديالن ماكاندليس( Dylan Mccandless | )مليحة حسين( Meliha Hussain | )هولي ديكنز( Holly Dickens

 | )Cathays High School Parent Learning Group( مجموعة تعليم اآلباء في مدرسة كيتايز الثانوية | )كيرستن سكوجينز( 
 Innovate صندوق | ]Easy Read Wales[ التاريخ والتراث الويلزي | سهولة القراءة ويلز + LGBT الترويج لمبادرة ،Draig Enfys

 ]Pride Cymru | Platfform | Oasis Cardiff | Mencap Cymru | Trust ]Innovate Trust | مجلس األعراق 
Stonewall Cymru | Sight Life | Romani Cultural and Arts Company | Re-Live | Cymru ]Race Council Cymru[

.Wales Puja Committee لجنة | Sub-Sahara Advisory Panel

التاريخ: التوقيع:
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