குடும்ெமும் மாறும் ொைிை ொத்திரங்களும் IV
R1

பதாடங்கும்ெடிோ,அ எங்களிடம் பெண்கலள குறித்த ெிை யகள்விகள் இருக்கின்றை. எந்த
அளவுக்கு இலத நீங்கள் ஏற்றுக்பகாள்கிறீர்கள் அல்ைது நிராகரிக்கிறீர்கள்?
ஒவ்பவாரு வரிேிலும் ஒரு பெட்டிலே டிக் பெய்ேவும்

R1a

வேலைக்கு செல்ைாத தாயாலை வ ாைவே, வேலைக்கு
செல்லும் தாயாரும் தன் குழந்லதகவ ாடு இதமான
ாதுகாப் ான உறலே ஏற் டுத்த முடியும்.

1 உறுதியாக ஏற்றுக்சகாள்கிவறன்

R1b

ள் ிப் ருேத்லத அலையாத குழந்லதயின் தாய் வேலைக்கு
செல்லும்வ ாது, அக்குழந்லத அேதிப் டும்.

2 ஏற்றுக்சகாள்கிவறன்

R1c

ச ண்ணுக்கு முழு வேை வேலை இருக்கும்வ ாது, குடும் த்தில்
உள்
அலனேருவம ாதிக்கப் டுகிறார்கள்.

3

R1d

வேலை எல்ைாம் ெரிதான், ஆனால் ச ரும் ான்லமயான
ச ண்களுக்கு உண்லமயில் வதலேப் டுேது ஒரு ேடும்
ீ
குழந்லதகளும் தான்.

4 ேிைாகரிக்கிவறன்

R1e

இல்ைத்தைெியாக இருப் து, ெம்
த்திற்கு வேலை
வ ாைவே ேிலறலே அ ிக்க்க்கூடியது.

5 உறுதியாக ேிைாகரிக்கிவறன்

ார்ப் லத

ஏற்றுக்சகாள் வும் இல்லை,
ேிைாகரிக்கவும் இல்லை

8 தீர்மானிக்க முடியேில்லை
TN: 1e: "நிலறலவ” என்றால் “திருப்தி பெய்வது” என்று அர்த்தம், “யநரம் விரேமாவது”, “முக்கிேம்”
உள்ளிட்ட அர்த்தங்கள் கிலடோது.
R2

எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஏற்றுக்பகாள்கிறீர்கள் அல்ைது நிராகரிக்கிறீர்கள் ...?
ஒவ்பவாரு வரிேிலும் ஒரு பெட்டிலே டிக் பெய்ேவும்

R2a
R2b

ேட்டு
ீ
ேருமானத்திற்கு ஆண் ச ண் இருேருவம
செய்ய வேண்டும்.

ங்க

ிப்பு

ணம் ஈட்டுேது ஆணின் வேலை, ேட்லையும்
ீ
குடும் த்லதயும்
ார்த்துக்சகாள்ேது ச ண்ணின் வேலை

1 உறுதியாக ஏற்றுக்சகாள்கிவறன்
2 ஏற்றுக்சகாள்கிவறன்
3

ஏற்றுக்சகாள் வும் இல்லை,
ேிைாகரிக்கவும் இல்லை

4 ேிைாகரிக்கிவறன்

5 உறுதியாக ேிைாகரிக்கிவறன்
8 தீர்மானிக்க முடியேில்லை
R3

கீ ழ்காணும் சூழ்நிலைகளில் பெண்கள் வட்டுக்கு
ீ
பவளியே முழு யநரமாக, ெகுதி யநரமாக
யவலை பெய்ே யவண்டும் என்று நிலைக்கிறீர்களா அல்ைது யவலையே பெய்ே கூடாது என்று
நிலைக்கிறீர்களா?
ஒவ்பவாரு வரிேிலும் ஒரு பெட்டிலே டிக் பெய்ேவும்

R3a
R3b

ள்

ிப் ருேத்லத அலையாத குழந்லத ேட்டில்
ீ
இருக்கும்வ ாது.

கலைெி குழந்லத

ள்

1 முழுவேைம் வேலை
2

ிக்கு செல்ை சதாைங்கியதும்.

குதி வேைம் வேலை

3 ேட்டிவைவய
ீ
இருத்தல்
8 தீர்மானிக்க முடியேில்லை
R4

எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஏற்றுக்பகாள்கிறீர்கள் அல்ைது நிராகரிக்கிறீர்கள் ...?
ஒவ்பவாரு வரிேிலும் ஒரு பெட்டிலே டிக் பெய்ேவும்

R4a

திருமணமானேர்கள் ச ாதுோக
மகிழ்ச்ெியாக இருப் ார்கள்

R4b

குழந்லத ச ற ேிரும் ிகிறேர்கள், திருமணம் செய்துசகாள்
வேண்டும்.

2 ஏற்றுக்சகாள்கிவறன்

R4c

திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்கிற உள்வோக்கம் இல்ைாமல்
ஒரு தம் தியர் வெர்ந்து ோழ்ேதில் தேறில்லை.

3

R4d

தங்கள் திருமண ிைச்ெலனகல
தீர்க்க முடியாத
தம் திகளுக்கு ச ாதுோக ேிோகைத்துதான் ெிறந்த தீர்ோக
அலமயும்.

4 ேிைாகரிக்கிவறன்

N5

திருமணமாகாதேர்கல

ேிை

1 உறுதியாக ஏற்றுக்சகாள்கிவறன்

ஏற்றுக்சகாள் வும் இல்லை,
ேிைாகரிக்கவும் இல்லை

5 உறுதியாக ேிைாகரிக்கிவறன்
8 தீர்மானிக்க முடியேில்லை

ெல்யவறு வலகோை குடும்ெங்களில் வளரும் குழந்லதகள் கீ ழ்க்காணும் வாக்கிேங்கலள எந்த
அளவுக்கு நீங்கள் ஏற்றுக்பகாள்கிறீர்கள் அல்ைது நிராகரிக்கிறீர்கள் ...?
ஒவ்பவாரு வரிேிலும் ஒரு பெட்டிலே டிக் பெய்ேவும்

5Na

இைண்டு ச ற்வறார்கள் ஒரு குழந்லதலய ே ர்ப் லத
வ ாைவே, ஒவை ஒரு ச ற்வறாரும் ே ர்க்க முடியும்.

1 உறுதியாக ஏற்றுக்சகாள்கிவறன்

5Nb(N)

ஆண்-ச ண் தம் திகள் ஒரு குழந்லதலய ே ர்ப் லத
வ ாைவே ஓரின ச ண் தம் திகளும் ே ர்க்க முடியும்couple.

2 ஏற்றுக்சகாள்கிவறன்

5Nc(N)

ஆண்-ச ண் தம் திகள் ஒரு குழந்லதலய ே ர்ப் லத
வ ாைவே ஓரின ஆண் தம் திகளும் ே ர்க்க முடியும்

3

ஏற்றுக்சகாள் வும் இல்லை,
ேிைாகரிக்கவும் இல்லை

4 ேிைாகரிக்கிவறன்
5 உறுதியாக ேிைாகரிக்கிவறன்
8 தீர்மானிக்க முடியேில்லை
R6

ஒட்டுபமாத்தமாக, ஒரு குடும்ெத்தில் இருக்கக்கூடிே குழந்லதகளின் ெரிோை எண்ணிக்லக எது?
தேவுபெய்து கீ யழ எழுதவும்
_____________

N7

எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஏற்றுக்பகாள்கிறீர்கள் அல்ைது நிராகரிக்கிறீர்கள் ...?
ஒவ்பவாரு வரிேிலும் ஒரு பெட்டிலே டிக் பெய்ேவும்
TN6e: ”ெமுதாே நிலை” என்ெலத “ெமுதாே மதிப்பு”, ெமுதாே அந்தஸ்து (பொருளாதாரம் இல்லை)
அல்ைது “பகௌரவம்” என்று அர்த்தப்ெடுத்தைாம்.

N7a

குழந்லதகள் ே
மகிழ்ச்ெி

ர்ேலத கேனிப் து, ோழ்க்லகயின் ெிறந்த

N7b

குழந்லதகல
ச றுதல். ச ற்வறாரின் சுதந்திைத்தில் அதிகமாக
இலைப் டும் டி செய்யும்.

2 ஏற்றுக்சகாள்கிவறன்

N7c(N)

குழந்லதகள் அேர்களுலைய ச ற்வறார்கள் மீ து உள்
சுலம

3

N7d(N)

ச ற்வறார்க ில் ஒருேர் அல்ைது இருேருக்கும்
வேலைோய்ப்பு மற்றும் ணிக்கான ோய்ப்புகல
ச ற்றுக்சகாள்ளுதல் கட்டுப் டுத்துகின்றது.

N7e(N)

குழந்லதகள் ச ற்றுக்சகாள்ேது ெமுதாயத்தில் மக்களுக்கு
இருக்கும் ெமுதாய ேிலைலய அதிகரிக்கும்.

5 உறுதியாக ேிைாகரிக்கிவறன்

N7f(N)

ேயது முதிர்ந்த ச ற்வறாருக்கு உதவுேதற்கான முக்கியமான
ஆதாைங்க ாக ேயதுேந்த குழந்லதகள் இருக்கிறார்கள்.

8 தீர்மானிக்க முடியேில்லை

ேிதி

குழந்லதகள்

1 உறுதியாக ஏற்றுக்சகாள்கிவறன்

ஏற்றுக்சகாள் வும் இல்லை,
ேிைாகரிக்கவும் இல்லை

4 ேிைாகரிக்கிவறன்

N8

இருவரும் முழுயநர ெணிேில் இருக்கும் தம்ெதிகளுக்கு இப்யொது ஒரு ெச்ெிளம் குழந்லத
இருப்ெதாக லவத்துக்பகாள்ளுங்கள். அவர்களில் ஒருவர் ெிை காைம் குழந்லதலே
ொர்த்துக்பகாள்வதற்காக யவலை பெய்வலத நிறுத்திவிடுகிறார்.

N8a

ஊதிேத்துடன் விடுப்பு இருக்க யவண்டும் என்று நிலைக்கிறீர்களா?
( N8b வகட்டுேிட்டு அலத சதாைர்ந்து

1

ஆம்

2

இல்லை ஊதியத்துைன் ேிடுப்பு இருக்கக் கூைாது

N8b

N9, N10)
N 11aவுக்கு செல்ைவும்

அப்ெடிோைால், எவ்வளவு காைம்?
தேவுபெய்து மாதங்களின் எண்ணிக்லகலே இங்யக எழுதவும்
/

/ மாதங்கள்

TN: “ஊதிேத்துடன் விடுப்பு” என்ெதில் ஊதிேத்துடன் மகப்யெறு விடுப்பு, ஊதிேத்துடன்
தந்லதலமக்கு பகாடுக்கும் விடுப்பு, ஊதிேத்துடன் பெற்யறாருக்கு பகாடுக்கும் விடுப்பு ஆகிேலவ
உள்ளடங்கும்.
ஊதிேத்துடன் விடுப்லெ ஆதரித்தால் தேவுபெய்து யகள்விகள் என்9 & என்10 ஆகிேவற்றுக்கு
ெதிைளிக்கவும். இல்லை எைில் என்11க்கு யநரடிோக பெல்ைவும்.
N9

இந்த விடுப்புக்கு ோர் ஊதிேம் பகாடுக்க யவண்டும்?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும்
TN: ”அரொங்கம்” என்ெது “மாநிைம்”, “பொதுத்துலற” எைவும் பொருட்ெடும்; மத்திே அல்ைது
உள்ளூர் அரொங்கமும் இதில் அடங்கும்.

1
2

அைொங்கம்
ணியமர்த்தியேர்

3

அைொங்கமும்

4

மற்ற ஆதாைங்கள்

8

தீர்மானிக்க முடியேில்லை

N10

ணியமர்த்தியேரும்

அயத தம்ெதிகலள நிலைத்து, அவர்கள் இருவரும் ஒயர மாதிோை ெணி சூழ்நிலைேில்
இருக்கிறார்கள், இருவரும் ஊதிேத்துடன் விடுப்பு பெற தகுதியுலடேவர்கள் என்று
லவத்துக்பகாண்டால், தாய்க்கும் தந்லதக்கும் இலடயே இந்த ஊதிேத்துடன் ஊடிே விடுப்பு
எவ்வாறு ெிரித்துக்பகாள்ளப்ெட யவண்டும்?
TN: “ஊதிேத்துடன் விடுப்பு” என்ெதில் ஊதிேத்துடன் மகப்யெறு விடுப்பு, ஊதிேத்துடன்
தந்லதலமக்கு பகாடுக்கும் விடுப்பு, ஊதிேத்துடன் பெற்யறாருக்கு பகாடுக்கும் விடுப்பு ஆகிேலவ
உள்ளடங்கும்.
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும்

1

ஊதியத்துைன் கூடிய ேிடுப்பு முழுேலதயும் தாய் எடுத்துக்சகாள்
எடுத்துக்சகாள்
கூைாது. .

வேண்டும், தந்லத எலதயும்

2

ஊதியத்துைன் கூடிய ேிடுப் ில் ச ரும் ான்லமயான காைத்லத
மட்டும் தந்லதயும் எடுத்துக்சகாள்
வேண்டும்.

3

தாய் தந்லத இருேரும் ஊதியத்துைன் கூடிய ேிடுப் ில்

ாதிக்கு

4

ஊதியத்துைன் கூடிய ேிடுப் ில் ச ரும் ான்லமயான கா
தாயும் எடுத்துக்சகாள்
வேண்டும். .

த்லத தந்லதயும், ெிை காைம் மட்டும்

5

ஊதியத்துைன் கூடிய ேிடுப்பு முழுேலதயும் தந்லத எடுத்துக்சகாள்
எடுத்துக்சகாள்
கூைாது. .

8

தீர்மானிக்க முடியேில்லை

தாயும், குலறோன காைத்லத
ாதி எடுத்துக்சகாள்

வேண்டும்.

வேண்டும், தாய் எலதயும்

அலைத்திற்கும்
N11a

ெள்ளிக்கு பெல்லும் வேதிற்கு கீ ழுள்ள குழந்லத உலடே ஒரு குடும்ெத்லத கருத்தில்பகாள்ளவும்.
உங்கள் கருத்துப்ெடி, அவர்கள் குடும்ெத்லதயும், ெணிவாழ்லவயும் ஒருங்கிலணக்க ெிறந்த வழி
எது?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும்
TN: ”ெள்ளிக்கு பெல்லும் வேதிற்கு கீ ழுள்ள” என்றால் பொதுவாை/ கட்டாே ெள்ளிக் கல்வி
வேதுக்கு கீ ழ் இருக்கிற என்று அர்த்தம்.
ணிசெய்ய வேண்டும். .

1

தாய் ேட்டில்
ீ
இருக்க, தந்லத முழுவேைம்

2

தாய்

3

தாய் தந்லத இருேருவம முழுவேைம்

ணிசெய்ய வேண்டும்.

4

தாய் தந்லத இருேருவம

ணிசெய்ய வேண்டும்.

குதி வேைமும், தந்லத முழுவேைமும்
குதிவேைம்

ணிசெய்ய வேண்டும்.

5

தந்லத

6

தந்லத ேட்டில்
ீ
இருக்க, தாய் முழுவேை

8

தீர்மானிக்க முடியேில்லை

N11b

குதிவேைமும், தாய் முழுவேைமும்

ணிசெய்ய வேண்டும்.

ணி செய்ய வேண்டும்.

உங்கள் கருத்துப்ெடி, இந்த பதரிவுகளில் எது அதிகம் விரும்ெப்ெடாது?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும்
ணிசெய்ய வேண்டும். .

1

தாய் ேட்டில்
ீ
இருக்க, தந்லத முழுவேைம்

2

தாய்

3

தாய் தந்லத இருேருவம முழுவேைம்

ணிசெய்ய வேண்டும்.

4

தாய் தந்லத இருேருவம

ணிசெய்ய வேண்டும்.

5

தந்லத

6

தந்லத ேட்டில்
ீ
இருக்க, தாய் முழுவேை

8

தீர்மானிக்க முடியேில்லை

குதி வேைமும், தந்லத முழுவேைமும்
குதிவேைம்

குதிவேைமும், தாய் முழுவேைமும்

ணிசெய்ய வேண்டும்.

ணிசெய்ய வேண்டும்.

ணி செய்ய வேண்டும்.

N12

ெள்ளிப்ெருவம் அலடோத குழந்லதகலள ெராமரிப்ெலத குறித்து மக்களுக்கு ெல்யவறு
கருத்துக்கள் இருக்கின்றை. குழந்லத ெராமரிப்லெ முதன்லமோக அளிக்க யவண்டிேவர்கள் ோர்
என்று நீங்கள் நிலைக்கிறீர்கள்?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும்
TN: ”அரொங்கம்” என்ெது “மாநிைம்”, “பொதுத்துலற” எைவும் பொருட்ெடும்; மத்திே அல்ைது
உள்ளூர் அரொங்கமும் இதில் அடங்கும்.
TN: ”ெள்ளிக்கு பெல்லும் வேதிற்கு கீ ழுள்ள” என்றால் பொதுவாை/ கட்டாே ெள்ளிக் கல்வி
வேதுக்கு கீ ழ் இருக்கிற என்று அர்த்தம்.

1

குடும்

2

அைொங்க ேிறுேனங்கள்

3

ைா ம் இல்ைா அலமப்புகள் (எ.கா சதாண்டு ேிறுேன்ங்கள், ஆையங்கள்/மத அலமப்புகள்)

4

தனியார் குழந்லத ைாமரிப் ா
ைாமரிப் ா ர் )

5
8
N13

அங்கத்தினர்கள்

ர்கள்

(எ.கா தனியார் மழலையர் ேிடுதி. செேிைித்தாய், குழந்லத

ணியமர்த்தியேர்
தீர்மானிக்க முடியேில்லை
ெள்ளிப்ெருவத்திற்கு கீ ழ் உள்ள குழந்லதகலள ெராமரிக்கும் பெைலவ முதன்லமோக ோர்
ஏற்றுக்பகாள்ள யவண்டும் என்று நீ ங்கள் நிலைக்கிறீர்கள்?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும்
TN: ”அரொங்கம்” என்ெது “மாநிைம்”, “பொதுத்துலற” எைவும் பொருட்ெடும்; மத்திே அல்ைது
உள்ளூர் அரொங்கமும் இதில் அடங்கும்.
TN: ”ெள்ளிக்கு பெல்லும் வேதிற்கு கீ ழுள்ள” என்றால் பொதுவாை/ கட்டாே ெள்ளிக் கல்வி
வேதுக்கு கீ ழ் இருக்கிற என்று அர்த்தம்.

1

குடும் ம்

2

அைொங்கம்/ச ாது ேிதி

3
8
N14

ணியமர்த்தியேர்
தீர்மானிக்க முடியேில்லை
மளிலக ொமான் வாங்குதல், வட்லட
ீ
சுத்தப்ெடுத்துதல் உள்ளிட்ட திைெரி வாழ்க்லகேில் உதவி
யதலவப்ெடும் முதியோர் இருக்கிறார்கள். ோர் அவர்களுக்கு முதன்லம உதவிலே பெய்ே
யவண்டும் என்று நீங்கள் நிலைக்கிறீர்கள்?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும்
TN: ”அரொங்கம்” என்ெது “மாநிைம்”, “பொதுத்துலற” எைவும் பொருட்ெடும்; மத்திே அல்ைது
உள்ளூர் அரொங்கமும் இதில் அடங்கும்.

1

குடும்

2

அைொங்க ேிறுேனங்கள்

3

ைா ம் இல்ைா அலமப்புகள் (எ.கா சதாண்டு ேிறுேன்ங்கள், ஆையங்கள்/மத அலமப்புகள்)

4

இலத வ ான்ற உதேிகல

8

தீர்மானிக்க முடியேில்லை

N15

அங்கத்தினர்கள்

செய்யும் தனியார் சகாலையா

ர்கள்

இந்த முதியோருக்கு உதவும் பெைவுகலள முதன்லமோக ொர்த்துக்பகாள்ள யவண்டிேவர்கள்
ோர் என்று நீங்கள் நிலைக்கிறீர்கள்?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும்
TN: “பொது நிதி” இல் அலைத்து கட்டாே ெமுதாே காப்ெீ டுகளும் உள்ளடங்கும்.

1

முதிவயார்கள்

2

அைொங்கம்/ச ாது ேிதி

அல்ைது அேர்களுலைய குடும் ம்

8

தீர்மானிக்க முடியேில்லை
இப்யொது, உங்கள் பொந்த சூழ்நிலைலே யோெிக்கவும்:

R16a

ெராெரிோக, குழந்லத ெராமரிப்பு மற்றும் ஓய்வுயநர பெேல்கலள உள்ளடக்காமல் எத்தலை
மணியநரம் நீங்கள் வட்டு
ீ
யவலைேில் தைிப்ெட்ட விதமாக பெைவு பெய்வர்கள்
ீ
? (திைமும்
எவ்வளவு என்று யகட்டு அலத 7/6/5 உடன் பெருக்கவும்)
/

/ மணி

N16b

ெராெரிோக, குடும்ெ அங்கத்திைர்கலள ொர்த்துக்பகாள்வதற்காக நீ ங்கள் எவ்வளவு யநரம் பெைவு
பெய்கிறீர்கள் (எ.கா. குழந்லதகள், முதிேவர்கள் யநாயுற்றவர்கள் அல்ைது ஊைமுற்ற குடும்ெ
அங்கத்திைர்கள்)?
/

/ மணி

தற்யொது நீங்கள் உங்கள் தம்ெதி அல்ைது துலணவருடன் வாழ்ந்து வந்தால் தேவுபெய்து
கீ ழ்காணும் யகள்விகளுக்கு ெதிைளிக்கவும். அல்ைது யகள்வி ஆர்23க்கு பெல்ைவும்)
R17a

உங்கள் தம்ெதி/ துலணவர் எப்ெடி?
ெராெரிோக, குழந்லத ெராமரிப்பு மற்றும் ஓய்வுயநர பெேல்கலள உள்ளடக்காமல் எத்தலை
மணியநரம் வட்டு
ீ
யவலைேில் தைிப்ெட்ட விதமாக அவர் பெைவு பெய்வார் ?
/

N17b

ெராெரிோக குடும்ெ அங்கத்திைர்கலள (எ.கா. குழந்லதகள், முதிேவர்கள், யநாயுற்யறார் அல்ைது
ஊைமுற்ற குடும்ெ அங்கத்திைர்கள்) ொர்த்துக்பகாள்ள அவர் எவ்வளவு யநரம் பெைவிடுகிறார்
/

R18

/ மணி

/ மணி

உங்களில் ஒருவர் அல்ைது இருவரும் பெற்றுக்பகாள்ளும் வருமாைத்லத நீ ங்களும் உங்கள்
தம்ெதி/துலணவரும் எவ்வாறு ஒருங்கிலணப்ெீ ர்கள்? தேவுபெய்து மிகவும் அருகாலமேில் வரும்
பதரிலவ குறிப்ெிடுங்கள்.
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும்

1

ோன் எல்ைா ணத்லதயும் ேிர்ோகித்து, என் தம் தி/துலணேருக்கு அேருலைய
சகாடுத்துேிடுவேன்.

2

என் தம் தி/துலணேர் எல்ைா

3

எங்கள் இருேருலைய

4

சகாஞ்ெம்

5

எங்களுக்கு சொந்தமான

R19

ணத்லதயும் ேிர்ோகித்து என்

ங்லக

ங்லக எனக்கு சகாடுப் ார்

ணத்லதயும் ோங்கள் ஒன்றுவெர்த்து, வதலேயானலத எடுத்துக்சகாள்வோம்

ணத்லத ோங்கள் ஒன்றுவெர்த்து, மீ தமிருப் லத தனிவய லேப்வ ாம்
ணத்லத ோங்கள் தனித்தனிவய லேப்வ ாம்

உங்கள் வட்டில்
ீ
கீ ழ்காணும் யவலைகலள ோர் பெய்வார்கள்?
ஒவ்பவாரு வரிேிலும் ஒரு பெட்டிலே டிக் பெய்ேவும்
1

எப்வ ாதும் ோன் தான்

2

ச ாதுோக ோன் தான்

யார்

3

ஏறத்தாழ ெமமாக அல்ைது
இருேரும் வெர்ந்து

ார்த்துக்சகாள்ோர்கள்

4

ச ாதுோக என்
தம் தி/துலணேர்

5

எப்வ ாதும் என்
தம் தி/துலணேர்

ேட்லை
ீ
சுத்தப் டுத்து ேர்

6

R19f

உணவு ெலமப் ேர்

8

ஒரு மூன்றாேது ே ைால்
செய்யப் டும்

R20

உங்களுக்கும் உங்கள் துலணவருக்கும் இலடயே வட்டு
ீ
யவலைலே ெகிர்ந்துபகாள்வதில்
கீ ழ்காணும் எது உங்களில் ெிறப்ொக பெேல்ெடுகின்றது?

R19a

யார் ெைலே செய்ோர்கள்

R19b

ேட்லை
ீ
சுற்றில் ெிறு
செய்ோர்கள்

R19c

வோயுற்ற குடும்

R19d

யார் ம

R19e

ழுது ார்க்கும் வேலைகல

அங்கத்தினர்கல

ிலக ொமான்கல

யார்

ோங்குோர்கள்

தீர்மானிக்க முடியேில்லை

ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
TN:” நிோேமாை ெங்கு” என்றால் ெதிைளிப்ெவர் ெரிோை ெங்கு என்று நிலைப்ெலத குறிக்கும்.
1

என் ேட்டு
ீ
வேலையில் ேியாயமான

ங்குக்கு அதிகமாகவே ோன் செய்கிவறன்

2

என் ேட்டு
ீ
வேலையில் ேியாயமான

ங்லக ேிை சகாஞ்ெம் அதிகமாக ோன் செய்கிவறன்

3

என் ேட்டு
ீ
வேலைக

ில் ஏறத்தாழ ேியாயமான

4

என் ேட்டு
ீ
வேலைக

ில் ேியாயமான

ங்லக ேிை சகாஞ்ெம் குலறோகவே ோன் செய்கிவறன்

5

என் ேட்டு
ீ
வேலைக

ில் ேியாயமான

ங்லக ேிை மிகவும் குலறோகவே ோன் செய்கிவறன்

R21

ங்லக ோன் செய்கிவறன்

ெகிர்ந்துபகாள்ளப்ெட்ட வாரேிறுதி பெேல்கலள ெற்றி நீ ங்களும் உங்கள் தம்ெதி/துலணவரும்
தீர்மானுக்கும்யொது, ோர் இறுதி தீர்மாைம் எடுப்ொர்கள்?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .

1

ச ரும் ாலும் ோன் தான்

2

ச ரும் ாலும் என் தம் தி/துலணேர் தான்

3

ெிைவேைம் ோன், ெிைவேைம் என் தம் தி/துலணேர்

4

ோங்கள் வெர்ந்து தீர்மானிப்வ ாம்

5

வேறு யாைாேது

R22

உங்கள் தம்ெதி/துலணவருக்கும் உங்களுக்கும் இலடயே உள்ள வருமாை ஆதாரங்கள்
அலைத்லதயும் கருத்தில்பகாண்டால் ோருய்க்கு அதிக வருமாைம் இருக்கும்?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .

1

என் தம் தி/துலணேருக்கு ேருமானம் கிலையாது

2

எனக்கு மிகவும் அதிகமான ேருமானம்

3

எனக்கு அதிகமான ேருமானம்

4

எங்களுக்கு ஏறத்தாழ ெம ேருமானம் தான்

5

என் தம் தி/துலணேருக்கு அதிகமான ேருமானம்

6

என் தம் தி/.துலணேருக்கு மிக அதிகமான ேருமானம்

7

எனக்கு ேருமானம் கிலையாது

8

சதரியேில்லை
அலைத்திற்கும்
ஒவ்பவாரு வரிேிலும் ஒரு பெட்டிலே டிக் பெய்ேவும்

R23

கடந்த மூன்று மாதங்களில் ெின்வரும் ெம்ெவங்கள் எத்தலை முலற உங்களுக்கு நிகழ்ந்துள்ளை?

R23a

செய்ய வேண்டிய வேலைலய செய்ய முடியாத அ வுக்கு
ோன் ேட்டிற்கு
ீ
மிகவும் கல ப் ாக ேந்து இருக்கிவறன்.

1 ஒரு ோைத்தில்

ைமுலற

R23b

என் வேலையில் ோன் செைேிடும் வேைத்தின் காைணமாக என்
குடும் ச ாறுப்புகல
ேிலறவேற்றுேது எனக்கு மிகவும்
கடினமாக உள் து.

2 ஒரு மாத்த்தில்

ைமுலற

R23c

ேட்டில்
ீ
செய்த வேலையின் காைணமாக ோன் வேலையில்
செயல் ை முடியாத அ வுக்கு கல ப் ாக ேந்து இருக்கிவறன்.

3 ஒன்று அல்ைது இைண்டு முலற

R23d

என் குடும் ச ாறுப்புகள் காைணமாக என் வேலையில் கேனம்
செலுத்துேது கடினமாக இருப் லத உணர்ந்திருக்கிவறன்.

4 ேிகழ்ந்த்வத இல்லை
0 ச ாருந்தாது/ வேலை இல்லை

R24

பொதுவாக உங்கள் வாழ்க்லகலே கருத்தில்பகாண்டால், ஒட்டுபமாத்தமாக நீ ங்கள் எவ்வளவு
மகிழ்ச்ெிோக அல்ைது துேரமாக இருக்கிறீர்கள்?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .

1

முற்றிலும் மகிழ்ச்ெி

5

ஓை

2

மிகவும் மகிழ்ச்ெி

6

மிகவும் துக்கம்

3

ஓை

7

முற்றிலும் துக்கம்

4

மகிழ்ச்ெியும் இல்லை துக்கமும் இல்லை

8

தீர்மானிக்க முடியேில்லை

R25

வு

மகிழ்ச்ெி

வு

துக்கம்

அலைத்து காரிேங்கலளயும் கருதும்யொது, உங்கள் (முக்கிே) யவலைேில் நீ ங்கள் எவ்வளவு
திருப்தி அலடந்து இருக்கிறீர்கள்?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .

1

முற்றிலும் திருப்த்தி

6

மிகவும் அதிருப்த்தி

2

மிகவும் திருப்த்தி

7

முற்றிலும் அதிருப்த்தி

3

ஓை

8

தீர்மானிக்க முடியேில்லை

4

திருப்த்தியும் இல்லை அதிருப்த்தியும் இல்லை

0

ச ாருந்தாது/ வேலை இல்லை

5

ஓை

R26

வு

திருப்தி

வு அதிருப்த்தி

அலைத்து காரிேங்கலளயும் கருதும்யொது, உங்கள் குடும்ெ வாழ்க்லகலே குறித்து நீ ங்கள்
எவ்வளவு திருப்த்திோக இருக்கிறீர்கள்?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .

1

முற்றிலும் திருப்த்தி

5

ஓை

2

மிகவும் திருப்த்தி

6

மிகவும் அதிருப்த்தி

வு அதிருப்த்தி

3

ஓை

4

திருப்த்தியும் இல்லை அதிருப்த்தியும் இல்லை

N27

வு

திருப்தி

7

முற்றிலும் அதிருப்த்தி

8

தீர்மானிக்க முடியேில்லை

பொதுவாக, உங்கள் உடல்நைலை குறித்து நீ ங்கள் என்ை பொல்வர்கள்...
ீ
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .

1

அருலமயாக இருக்கிறது

4

சுமாைாக இருக்கிறது

2

மிகவும் ேன்றாக இருக்கிறது

5

வமாெமாக இருக்கிறது

3

ேன்றாக இருக்கிறது

8

தீர்மானிக்க முடியேில்லை

R28

நீ ங்கள் ெிறந்து, 14 வேது அலடவதற்கு முன்ொக குலறந்த்து ஒரு ஆண்டாவது உங்கள் தாோர்
ெம்ெளத்திற்கு யவலை ொர்த்த்து உண்டா?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .

1
2
8

ஆம், அேர் ெம்

த்திற்கு வேலைசெய்தார்

இல்லை

சதரியேில்லை

உங்களுக்கு இதுவலர குழந்லதகள் இருந்தால் தேவுபெய்து இந்த யகள்விக்கு ெதில் பொல்ைவும்.
இல்லை என்றால் R 32க்கு பெல்ைவும்.
R29

வட்டுக்கு
ீ
பவளியே நீங்கள் முழுயநரம் அல்ைது ெகுதியநரம் யவலை பெய்தீர்களா இல்லைோ?
ஒவ்பவாரு வரிேிலும் ஒரு பெட்டிலே டிக் பெய்ேவும்
1

R29a

குழந்லத

R29b

கலைெி குழந்லத

R30

ள்

ிக்கு செல்லும் ேயதிற்கு கீ வழ இருந்தவ ாது?
ள்

ிக்கு சென்ற

ிறகு?

2

முழுவேைம் வேலைசெய்வதன்
குதி வேைம் வேலை செய்வதன்

3

ேட்டில்
ீ
தங்கியிருந்வதன்

8

ச ாருந்தாது

அந்த யநரத்தில் உங்கள் தம்ெதி/துலணவர் என்ை பெய்தார் - அவர் பவளியே முழுயநரமாக
அல்ைது ெகுதியநரமாக யவலை பெய்தாரா, இல்லைோ?
ஒவ்பவாரு வரிேிலும் ஒரு பெட்டிலே டிக் பெய்ேவும்
1

R30a

குழந்லத

R30b

கலைெி குழந்லத

R31

ள்

ிக்கு செல்லும் ேயதிற்கு கீ வழ இருந்தவ ாது?
ள்

ிக்கு சென்ற

ிறகு?

2

முழுவேைம் வேலைசெய்வதன்
குதி வேைம் வேலை செய்வதன்

3

ேட்டில்
ீ
தங்கியிருந்வதன்

8

ச ாருந்தாது

உங்கள் குழந்லதகலள வளர்ப்ெலத ெற்றிே தீர்மான்ங்கலள பொதுவாக ோர்
எடுப்ொர்கள்/எடுத்துள்ளார்கள்?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .

1
2
3
4
5
8

ச ரும் ாலும் ோன் தான்

ச ரும் ாலும் என் தம் தி/துலணேர் தான்
ெிைவேைங்க

ில் ோன் ெிை வேைங்க

ில் என் தம் தி/துலணவ் ர்

ோங்கள் வெர்ந்து தீர்மானிப்வ ாம்/ வெர்ந்து தீர்மானித்வதாம்
வேறு யாைாேது
ச ாருந்தாது

மக்கள்பதாலக
“ெதிைளிப்ெவரின் ொைிைம்”
BVQ_01. ொைிைம், நீங்கள்..
1 ஆண்

2 ச ண்

”ெதிைளிப்ெவரின் வேது”

BVQ_02

நீ ங்கள் எப்யொது ெிறந்தீர்கள்? (தேவுபெய்து, உங்கள் ெிறந்த ஆண்லட எழுதவும் (நான்கு
இைக்கங்கலள ெேன்ெடுத்துங்கள்).
……………/………………/………………/…………………..
“கல்வி I: ெள்ளிப்ெடிப்பு ஆண்டுகள்”
அலனத்து முதன்லம மற்றும் இைண்ைாம்ேிலை ள் ி, ல்கலைக்கழக மற்றும் ிற இைாண்ைாம்
ேிலைக்கு ின்பு டித்த கல்ேி, மற்றும் முழுவேை சதாழிற்கல்ேிகல
வெர்க்கவும், ஆனால் திரும் வும்
டித்த ஆண்டுகல
வெர்க்க வேண்ைாம். தற்வ ாது ேீங்கள் கல்ேியில் இருந்தால், இதுேலை ேீங்கள்
ேிலறவுசெய்த ஆண்டுகல
கணக்கிைவும்

எத்தலை ஆண்டுகள் (முழுயநரத்திற்கு இலணோக) முலறோை கல்வி கற்றீர்கள்?
அலைத்து முதன்லம மற்றும் இரண்டாம்நிலை ெள்ளி, ெல்கலைக்கழக மற்றும் ெிற இராண்டாம்
BVQ_03. நிலைக்கு ெின்பு ெடித்த கல்வி, மற்றும் முழுயநர பதாழிற்கல்விகலள யெர்க்கவும், ஆைால்
திரும்ெவும் ெடித்த ஆண்டுகலள யெர்க்க யவண்டாம். தற்யொது நீ ங்கள் கல்விேில் இருந்தால்,
இதுவலர நீங்கள் நிலறவுபெய்த ஆண்டுகலள கணக்கிடவும்
தயவுசெய்து ஆண்டுக ின் எண்ணிக்லகலய இடுலக
செய்யவும் ……………………………………………………….
0 ோன் முலறயான

ள்

ிக்கல்ேி

டிக்கேில்லை

“ "நாடு ொர்ந்த நிலறவுபெய்த உேர்ந்த ெட்டப்ெடிப்பு"”
BVQ_04 நீ ங்கள் பெற்றுள்ள உேர்ந்த நிலை கல்வி எது?
1 முலறொைா கல்ேி (எழுதவும்

டிக்கவும் சதரியும்)

5

ட்ைப் டிப்பு ேலை

2 ஆைம் ேிலை கல்ேி ேலை

6 முதுகலை ேலை

3 உயர்ேிலை கல்ேி ேலை

7 சதாழிற்கல்ேி

4 வமல்ேிலை

0

டிப் றிவு இல்லை(எழுதவும்
டிக்கவும் சதரியாது

"வருமாைமுள்ள யவலைேில் தற்யொது, முன்ைர் அல்ைது எப்யொதுயம இல்லை”
யவலை என்றால் வருமாைம் ஈட்டும் யவலைலே நாங்கள் கூறுகியறாம், ஒரு பதாழிைாளிோக,
சுே பதாழில் பெய்ெவராக அல்ைது உங்கள் பொந்த குடும்ெ பதாழிலை பெய்ெவராக,
குலறந்தெட்ெம் வாரத்திற்கு ஒருமணி யநரம் பெய்தல். உங்கள் தற்காைிக உடல் சுகமின்லம/
பெற்யறாருக்காை விடுப்பு/விடுமுலறகள்/ யவலைநிறுத்தம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் நீ ங்கள்
தற்காைிகமாக யவலைக்கு பெல்ைாமல் இருந்தால், உங்கள் ொதாரை யவலை சூழ்நிலைலே
குறிப்ெிடவும்.
தற்யொது நீங்கள் ெம்ெளத்திற்கு யவலை பெய்கிறீர்களா, கடந்தகாைத்தில் நீ ங்கள் ெம்ெளத்திற்கு
BVQ_05 யவலை பெய்தீர்களா, அல்ைது எப்யொதுயம வருமாைம் ஈட்டும் யவலைேில் நீ ங்கள் இருந்தது
இல்லைோ?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
ோன் ேருமானம் ஈட்டும் வேலையில் தற்வ ாது இருக்கிவறன்
1
(தேவுபெய்து BVQ_06 இல் பதாடரவும்)

ோன் ேருமானம் ஈட்டும்
வேலையில் இருந்த்வத
3
இல்லை (தேவுபெய்து BVQ_14
இல் பதாடரவும்)

தற்வ ாது ோன் ேருமானம் ஈட்டும் வேலையில் இல்லை,
2 ஆனால் கைந்தகாைத்தில் ணிசெய்து இருக்கிவறன்
(தேவுபெய்து BVQ_07 இல் பதாடரவும்)
வாரந்யதாறும் யவலை பெய்த மணியநரம்
கூடுதல் யநரத்லதயும் யெர்த்து, ொதாரணமாக வாரத்திற்கு எத்தலை மணியநரம் ெராெரிோக
வருமாைம் ஈட்டும் யவலைேில் நீ ங்கள் ஈடுெடுகிறீர்கள்? (ஒரு முதைாளிக்கு யமல் நீ ங்கள்
BVQ_06 யவலைபெய்தால், அல்ைது நீங்கள் யவலையும் பெய்து சுே பதாழிலும் பெய்தால், நீ ங்கள் பெய்யும்
ஒட்டுபமாத்த யவலைேின் யநரத்லத தேவுபெய்து கணக்கிடவும்.) (திைமும் எவ்வளவு என்று
யகட்டு அலத 7/6/5 உடன் பெருக்கவும்)
தேவுபெய்து எழுதுங்கள்
ெைாெரியாக ோன் ோைத்திற்கு……………………… மணிவேைம், கூடுதல் வேைத்லதயும் வெர்த்து
வேலைசெய்கிவறன்.
"பதாழிைாளர் உறவு"
(ஒன்றுக்கு யமற்ெட்டவர்களிடம் நீ ங்கள் ெணி பெய்தால், அல்ைது நீ ங்கள் யவலையும் பெய்து
சுேபதாழிலும் பெய்தால், உங்கள் முக்கிே பதாழிலை குறிப்ெிடவும். நீ ங்கள் ஓய்வுபெற்றவர்
அல்ைது தற்யொது யவலை பெய்ேவில்லை என்றால் உங்கள் கலடெி முக்கிே யவலைலே
குறிப்ெிடவும்)
BVQ_07

நீ ங்கள் ஒரு பதாழிைாளிோகயவா, சுே பதாழில் பெய்ெவராகயவா அல்ைது உங்கள் பொந்த
குடும்ெ பதாழிலை பெய்ெவராகயவா இருக்கிறீர்களா/இருந்தீர்களா?
(TN: "கூைித்பதாழிைாளி” மற்றும் “கூைிப்ெணிோளர்” ஆகிே நாடு ொர்ந்த வார்த்லதகள் இங்யக
“பதாழிைாளர்” என்னும் வாத்லதலே பதளிவுெடுத்துவதற்காக ெேன்ெடுத்தப்ெட்டு இருக்கைாம்.
சுேபதாழில் பெய்ெவர்கள் “ொர்ெிைாதவர்”, “சுதந்திர பதாழிைாளர்” மற்றும் தங்கல் பொந்த
கணக்கில் யவலை பெய்யும் ெதிைளிப்ெவர்கள் என்னும் வார்த்லதகலள உள்ளடக்கும். )
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .

1 ஒரு சதாழிைா

2 சதாழிைா

ி

ர்கள் இல்ைாத சுயசதாழில் செய் ேர்

"சுேபதாழில்: எத்தலை பதாழிைாளர்"

சதாழிைா ர்கள் உலைய
சுயசதாழில் செய் ேர்
3
(தேவுபெய்து BVQ_08 இல்
பதாடரவும்)
உங்கள் சொந்த குடும்
4 சதாழிலுக்காக
வேலைசெய் ேர்

உங்கலள யெர்க்காமல் உங்களிடம் எத்தலை பதாழிைாளர்கள் இருக்கிறார்கள்/இருந்தார்கள்? (
BVQ_07 இல் 3 அவது பதரிலவ யதர்ந்பதடுத்தவர்களிடம் மட்டும் யகளுங்கள் )

BVQ_08

தயவுசெய்து எழுதவும்
……………………….. சதாழிைா

ர்கள்

"மற்ற பதாழிைாளர்கலள யமற்ொர்லவேிடுதல்"
BVQ_09 நீ ங்கள் ெிற பதாழிைாளர்கலள யமற்ொர்லவ பெய்கிறீர்களா/பெய்தீர்களா?
(TN: ெிறலர கண்காணித்து, அவர்களுலடே யவலைக்கு பொறுப்ொக இருக்கும் தலைலமத்துவ
பெேைாக யமற்ொர்லவ புரிந்துபகாள்ளப்ெட யவண்டும். )
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
1 ஆம்

(தயவுசெய்து BVQ_10 இல் சதாைைவும்)

2 No
"யமற்ொர்லவ பெய்ேப்ெட்ட ஒட்டுபமாத்த பதாழிைாளர்கள்"
BVQ_10 எத்தலை பதாழிைாளர்கலள நீங்கள் யமற்ொர்லவ பெய்கிறீர்கள்/பெய்தீர்கள்?
தயவுசெய்து எழுதவும்
……………………….. சதாழிைா

ர்கள்

"ைாெம்/ைாெம் இல்ைாத அலமப்ெில் உங்கள் அலமப்ெின் வலக)
நீ ங்கள் ைாெம் ஈட்டும் அலமப்புக்கு யவலை பெய்கிறீர்களா அல்ைது ைாெம் இல்ைா அலமப்புக்கு
யவலை பெய்கிறீர்களா?

BVQ_11

(TN: யதலவப்ெட்டால், ைாெம் ஈட்டும் ைாெம் இல்ைா அலமப்புகலள உங்கள் நாட்டிற்கு ஏற்ற
உதாரணங்கலள கூறி பதளிவுெடுத்தவும்)
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
1 ைா மீ ட்டும் அலமப் ிற்கு ோன் வேலை செய்கிவறன்/செய்வதன்
2

ைா ம் இல்ைா அலமப் ிற்கு ோன் வேலை
செய்கிவறன்/செய்வதன்

"அலமப்ெின் வலக, பொது/தைிோர்"
BVQ_12 நீ ங்கள் அரொங்கத்திற்கு ெணி பெய்கிறீர்களா அல்ைது தைிோர் பதாழிைாளரா?
(TN: யதலவப்ெட்டால், பொது அல்ைது தைிோர் பதாழிைாளர்களுக்கு உங்கள் நாடு ொர்ந்த
உதாரணம் பகாடுத்து பதளிவுெடுத்தவும்)
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
1 ச ாதுப் ணியா
2 தனியார்

ர்

ணியா

ர்

பதாழில் ISCO 1988”
BVQ_13a

உங்கள் பதாழில் என்ை- தாவது, உங்கள் முக்கிே யவலைேின் பெேர் அல்ைது தலைப்பு என்ை?
(தேவுபெய்து எழுதி, இேன்றவலர பதளிவுெடுத்தவும்)
முன்பு/இப்வ ாது என் சதாழில்………………………..

BVQ_13b

உங்கள் முக்கிே பதாழிைில், பெரும்ொன்லமோை யநரங்களில் நீ ங்கள் எந்த மாதிரிோை
பெேல்கலள பெய்தீர்கள்? (தேவுபெய்து எழுதி, இேன்றவலர பதளிவுெடுத்தவும்)
தயவுசெய்து இங்வக எழுதவும் ………………………………………

நீ ங்கள் ெணி பெய்யும்/பெய்த நிறுவைம்/அலமப்பு முக்கிேமாக என்ை பெய்கிறார்கள்- அதாவது
BVQ_13c எந்த மாதிரிோை தோரிப்பு/பெேல் உங்கள் ெணிதளத்தில் நலடபெறுகின்றது? (தேவுபெய்து எழுதி,
இேன்றவலர பதளிவுெடுத்தவும்)
தயவுசெய்து இங்வக எழுதவும் ………………………………………
"முக்கிே நிலை"
BVQ_14 கீ ழ்காண்ெவற்றுள் எது உங்கள் தற்யொலதலே சூழ்நிலைலே ெிறப்ொக விவரிக்கின்றது?
உங்கள் தற்காைிக உடல் சுகமின்லம/ பெற்யறாருக்காை விடுப்பு/விடுமுலறகள்/ யவலைநிறுத்தம்
உள்ளிட்ட காரணங்களால் நீங்கள் தற்காைிகமாக யவலைக்கு பெல்ைாமல் இருந்தால், உங்கள்
ொதாரை யவலை சூழ்நிலைலே குறிப்ெிடவும்.
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
1

ேருோயீட்டும் வேலை (சதாழிைா ியாக, சுயசதாழிைா
உங்கள் சொந்த குடும் சதாழிலை செய்தல்)

ியாக,

2 வேலையில்ைாமல் வேலை வதடுதல்

3
4

ள் ியில் கல்ேி (முதைா ியால் ெம்
ம் சகாடுக்கப் ைாமல்)
மாணேர்/ேிடுமுலறயிலும் மாணேைாக
ணி யில் ேர் அல்ைது

6 ஓய்வுச ற்றேர்

7

ேட்டு
ீ
வேலை செய்தல்,
ேட்லை,
ீ
குழந்லதகல
அல்ைது மற்ற ே ர்கல
ார்த்துக்சகாள்ளுதல்

9 மற்றலே

யிற்ெிச று ேர்

5 ேிைந்தைமாக வோய்ோய் ட்ைேர் அல்ைது ஊனமுற்றேர்
“நிலைோை ெங்காளத்துவத்தில் வாழ்தல்”
BVQ_15

உங்களுக்கு ஒரு துலணவர் அல்ைது நிலைோை ெங்காளர் இருக்கிறாரா, ஆம் என்றால் ஒயர
வட்டில்
ீ
நீங்கள் தங்கி இருக்கிறீர்களா?
(TN: ”பொது ெட்ட துலணவர்”(GB) யொன்ற நாடு ொர்ந்த வார்த்லதகள் இங்யக ெேன்ெடுத்தப்ெட்டு,
“நிலைோை ெங்காளர்” என்னும் வார்த்லதேின் அர்த்தம் பதளிவுெடுத்தப்ெடைாம். )
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
ஆம், எனக்கு ஒரு துலணேர்/ ங்கா ர் இருக்கிறார், ோங்கள்
1 ஒவை ேட்டில்
ீ
ங்குேகிக்கிவறாம் (தேவுபெய்து BVQ_16 இல்
பதாடரவும்)
ஆம், எனக்கு ஒரு துலணேர்/ ங்கா ர் இருக்கிறார்,ஆனால்
2 ோங்கள் ஒவை ேட்லை
ீ
கிர்ந்துசகாள் ேில்லை தயவுசெய்து
BVQ_16 உடன் பதாடரவும்)

இல்லை, எனக்கு
துலணேர்/ ங்கா ர்
3
இல்லை(தேவுபெய்து BVQ_22
இல் பதாடரவும்)

R32

(நிலைோை ெங்காளராக இருந்தால்- துலணவலரயும் யெர்த்து) தற்யொலதலே
துலணவர்/ெங்காளரின் கல்வி: தற்யொலதலே துலணவர்/ெங்காளரின் கல்வி என்ை?
1 முலறொைா கல்ேி (எழுதவும்

N33

டிக்கவும் சதரியும்)

5

ட்ைப் டிப்பு ேலை

2 ஆைம் ேிலை கல்ேி ேலை

6 முதுகலை ேலை

3 உயர்ேிலை கல்ேி ேலை

7 சதாழிற்கல்ேி

4 வமல்ேிலை

0

டிப் றிவு இல்லை(எழுதவும்
டிக்கவும் சதரியாது

உங்கள் துலணவர்/ெங்காளர் எப்யொது ெிறந்தார்? (நிலைோை ெங்காளராக இருந்தால்துலணவலரயும் யெர்த்து)
………………….

N34

தற்யொலதே உறவின் காைம்: (நிலைோை ெங்காளராக
இருந்தால்- துலணவலரயும் யெர்த்து)
நீ ங்களும் உங்கள் துலணவர்/ெங்காளரும் எவ்வளவு காைம் ஒன்றாக வாழ்கிறீர்கள்?
…………….ஆண்டுகள்
"துலணவர், ெங்காளர்: வருமாைம் ஈட்டும் யவலைேில் தற்யொது, முன்பு அல்ைது இருந்யதன்,
அல்ைது இதுவ்லர வருமாைம் ஈட்டும் யவலை பெய்த்யத இல்லை"
யவலை என்றால் வருமாைம் ஈட்டும் யவலைலே நாங்கள் கூறுகியறாம், ஒரு பதாழிைாளிோக,
சுே பதாழில் பெய்ெவராக அல்ைது உங்கள் பொந்த குடும்ெ பதாழிலை பெய்ெவராக,
குலறந்தெட்ெம் வாரத்திற்கு ஒருமணி யநரம் பெய்தல். உங்கள் தற்காைிக உடல் சுகமின்லம/
பெற்யறாருக்காை விடுப்பு/விடுமுலறகள்/ யவலைநிறுத்தம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் நீ ங்கள்
தற்காைிகமாக யவலைக்கு பெல்ைாமல் இருந்தால், உங்கள் ொதாரை யவலை சூழ்நிலைலே
குறிப்ெிடவும்.

உங்கள் துலணவர் தற்யொது வருமாைத்திற்காக ெணி பெய்கிறாரா, அவர் கடந்த காைத்தில் ெணி
பெய்தாரா, அல்ைது அவர் எப்யொதுயம ெம்ெளத்திற்கு யவலை பெய்த்து இல்லைோ?

BVQ_16

ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
1

அேர் தற்வ ாது ெம்
ம் ச றும் வேலையில் இருக்கிறார்
(தேவுபெய்து BVQ_17 இல் பதாடரவும்)

3

அேர் எப்வ ாதுவம ெம்
ம்
ச றும் வேலையில்
இல்லை(தேவுபெய்து BVQ_21
இல் பதாடரவும்)

ெம்
ம் ச றும் வேலையில் தற்வ ாது அேர் இல்லை, ஆனால்
2 கைந்தகாைத்தில் இருந்திருக்கிறார் ((தேவுபெய்து BVQ_18 இல்
பதாடரவும்)
துலணவர் ெங்காளர்: வாரந்யதாறும் ெணிபெய்த யநரம்"
கூடுதல் யநரத்லதயும் யெர்த்து, ொதாரணமாக வாரத்திற்கு எத்தலை மணியநரம் ெராெரிோக
வருமாைம் ஈட்டும் யவலைேில் உங்கள் துலணவர்/ெங்காளர் ஈடுெடுகிறீர்கள்? (ஒரு முதைாளிக்கு
BVQ_17 யமல் அவர் யவலைபெய்தால், அல்ைது அவர் யவலையும் பெய்து சுே பதாழிலும் பெய்தால், அவர்
பெய்யும் ஒட்டுபமாத்த யவலைேின் யநரத்லத தேவுபெய்து கணக்கிடவும்.) (திைமும் எவ்வளவு
என்று யகட்டு அலத 7/6/5 உடன் பெருக்கவும்)
தேவுபெய்து எழுதவும்

ெைாெரியாக, ோைத்திற்கு ……………………… மணிவேைம் வேலை செய்கிறார், கூடுதல் வேைத்லதயும்
வெர்த்து
துலணவர், ெங்காளர்: பதாழிைாளர் உறவு"
ஒன்றுக்கு யமற்ெட்டவர்களிடம் அவர் ெணி பெய்தால், அல்ைது அவர் யவலையும் பெய்து
சுேபதாழிலும் பெய்தால், அவருலடே முக்கிே பதாழிலை குறிப்ெிடவும். அவர் ஓய்வுபெற்றவர்
அல்ைது தற்யொது யவலை பெய்ேவில்லை என்றால் அவருலடே கலடெி முக்கிே யவலைலே
குறிப்ெிடவும்
உங்கள் துலணவர்/ெங்காளர் ஒரு பதாழிைாளிோ அல்ைது சுேபதாழில் பெய்ெவரா அல்ைது தன்
பொந்த குடும்ெ பதாழிலை பெய்ெவரா?

BVQ_18

(TN: கூைித்பதாழிைாளி” மற்றும் “கூைிப்ெணிோளர்” ஆகிே நாடு ொர்ந்த வார்த்லதகள் இங்யக
“பதாழிைாளர்” என்னும் வாத்லதலே பதளிவுெடுத்துவதற்காக ெேன்ெடுத்தப்ெட்டு இருக்கைாம். )
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
1 ஒரு சதாழிைா
2 சதாழிைா

ி

ர்கள் இல்ைாத சுயசதாழில் செய் ேர்

3

சதாழிைா ர்கள் உலைய
சுயசதாழில் செய் ேர்

உங்கள் சொந்த குடும்
4 சதாழிலுக்காக
வேலைசெய் ேர்

"துலணவர், ெங்காளர்: மற்ற பதாழிைாளிகலள யமற்ொர்லவேிடுதல்"
BVQ_19 உங்கள் துலணவர்/ெங்காளர் மற்ற பதாழிைாளிகலள யமற்ொர்லவ பெய்கிறாரா/பெய்தாரா?
(TN: ெிறலர கண்காணித்து, அவர்களுலடே யவலைக்கு பொறுப்ொக இருக்கும் தலைலமத்துவ
பெேைாக யமற்ொர்லவ புரிந்துபகாள்ளப்ெட யவண்டும். )
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
1 ஆம்
2 இல்லை
“துலணவர், ெங்காளர்: பதாழில் ISCO 1988”
BVQ_20a

உங்கள் துலணவர்/ெங்காளரின் பதாழில் என்ை- தாவது, உங்கள் துலணவர்/ெங்காளரின் முக்கிே
யவலைேின் பெேர் அல்ைது தலைப்பு என்ை? (தேவுபெய்து எழுதி, இேன்றவலர பதளிவுெடுத்தவும்)
முன்பு/இப்வ ாது அேருலைய சதாழில்…………………………

உங்கள் துலணவர்/ெங்காளர் உலடே முக்கிே பதாழிைில், பெரும்ொன்லமோை யநரங்களில்
BVQ_20b உங்கள் துலணவர்/ெங்காளர் எந்த மாதிரிோை பெேல்கலள பெய்தார்கள்? (தேவுபெய்து எழுதி,
இேன்றவலர பதளிவுெடுத்தவும்)
தயவுசெய்து இங்வக எழுதவும் ………………………………………
உங்கள் துலணவர்/ெங்காளர் ெணி பெய்யும்/பெய்த நிறுவைம்/அலமப்பு முக்கிேமாக என்ை
BVQ_20c பெய்கிறார்கள்- அதாவது எந்த மாதிரிோை தோரிப்பு/பெேல் உங்கள் ெணிதளத்தில்
நலடபெறுகின்றது? (தேவுபெய்து எழுதி, இேன்றவலர பதளிவுெடுத்தவும்)

தயவுசெய்து இங்வக எழுதவும் ………………………………………
"துலணவர், ெங்காளர்: முக்கிே நிலை"
கீ ழ்காண்ெவற்றுள் எது உங்கள் துணவ்ெர்/ெங்காளரின் தற்யொலதலே சூழ்நிலைலே ெிறப்ொக
விவரிக்கின்றது? உங்கள் துலணவர்/ெங்காளரின் தற்காைிக உடல் சுகமின்லம/ பெற்யறாருக்காை
விடுப்பு/விடுமுலறகள்/ யவலைநிறுத்தம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் அவர் தற்காைிகமாக
யவலைக்கு பெல்ைாமல் இருந்தால், அவருலடே ொதாரை யவலை சூழ்நிலைலே குறிப்ெிடவும்.

BVQ_21

ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
1

ேருோயீட்டும் வேலை (சதாழிைா ியாக, சுயசதாழிைா
உங்கள் சொந்த குடும் சதாழிலை செய்தல்)

ியாக,

2 வேலையில்ைாமல் வேலை வதடுதல்

3
4

ள் ியில் கல்ேி (முதைா ியால் ெம்
ம் சகாடுக்கப் ைாமல்)
மாணேர்/ேிடுமுலறயிலும் மாணேைாக
ழகுேர் அல்ைது சதாழிற் யில் ேர்

5 ேிைந்தைமாக வோய்ோய் ட்ைேர் அல்ைது ஊனமுற்றேர்

6 ஓய்வுச ற்றேர்
ேட்டு
ீ
வேலை செய்தல்,
ேட்லை,
ீ
குழந்லதகல
7
அல்ைது மற்ற ே ர்கல
ார்த்துக்சகாள்ளுதல்
9 மற்றலே

“பதாழிற்ெங்க உறுப்ெிைர்”
நீ ங்கள் தற்யொது, அல்ைது முன்பு ஏதாவது ஒரு பதாழிற்ெங்கத்தில் அல்ைது அது யொன்ற
அலமப்ெியை இருந்தீர்களா? ஆம் என்றால்: தற்யொது அல்ைது ஒயர முன்பு என்ை?

BVQ_22

(TN: ”ெங்க உறுப்ெிைர்” என்னும் வார்த்லதலே விவரிக்க நாடு ொர்ந்த வார்த்லதகள்
ெேன்ெடுத்தப்ெடைாம்)
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
1 ஆம், தற்வ ாது

3 இல்லை, எப்வ ாதும் இல்லை

2 ஆம், முன்பு, தற்வ ாது இல்லை
“நாடு ொர்ந்த ெமே ஈடுொடு”
BVQ_23 நீ ங்கள் ஒரு ெமேம் ொர்ந்தவரா, ஆம் என்றால் எந்த ெமேத்லத ொர்ந்தவர்?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
0

எந்த ெமயமும் இல்லை

6

முஸ்லீம்

1

கத்வதாைிக்கர்

7

ச ௌத்தம்

2

ப்ைாைஸ்ைன்ட்

8

இந்துக்கள்

3

ஆர்தைாக்ஸ்

9

மற்ற ஆெிய ெமயங்கள்

4

மற்ற கிறிஸ்தேர்கள்

10

மற்ற ெமயங்கள்

5

யூதர்
“ெமே வழிொடுகளில் ெங்பகடுத்தல்”
திருமணம், இறுதிச்ெடங்கு உள்ளிட்ட ெிறப்பு நிகழ்வுகள் தவிற, எத்தலை முலற நீ ங்கள் ெமே
வழிொடுகளில் கைந்துபகாள்வர்கள்?
ீ

BVQ_24

ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
1 ோைத்தில்

ை முலற, அல்ைது அடிக்கடி

5 ஒரு ஆண்டில்

ை முலற

2 ோைத்திற்கு ஒரு முலற

6 ஆண்டுக்கு ஒரு முலற

3 மாதத்திற்கு 2 அல்ைது 3 முலற

7

4 மாதம் ஒரு முலற

8 செல்ேவத இல்லை

“யமல்-கீ ழ் சுே ெதவி

ஆண்டிற்கு ஒருமுலறக்கும்
குலறோக

நம் ெமுதாேத்தில், யமயை இருக்க்க்கூடிே குழுக்களும், கீ யழ பெல்ைக்கூடிே குழுக்களும்
BVQ_25 இருக்கின்றை. கீ யழ ஒரு அளவுயகால் இருக்கிறது அது யமைிருந்து கீ யழ பெல்கின்றது. உங்கலள
இந்த அளவுயகாளில் எங்யக லவப்ெீ ர்கள்?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
1 கீ ழ்
2
3
4
5
“ெதிைளிப்ெவர் பென்ற யதர்தைில் வாக்களித்தாரா?”

6
7
8
9
10 யமல்

ஏதாவது ஒரு காரணத்திற்காக ெிைர் இந்நாட்களில் வாக்களிப்ெது இல்லை. நீ ங்கள் பென்ற
பொதுத்யதர்தைில் வாக்களித்தீர்களா (மக்களலவ) 2009?

BVQ_26

ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
1 ஆம், ோன் ோக்க ித்வதன் (தயவுசெய்து BVQ_27 இல் சதாைைவும்)
2 இல்லை, ோன் ோக்க ிக்கேில்லை (தயவுசெய்து BVQ_28 இல் சதாைைவும்)
0 சென்ற வதர்தைில் ோக்க ிக்க ோன் தகுதிச றேில்லை (தேவுபெய்து BVQ_28 இல் பதாடரவும் )
“பென்ற ஆண்டு வாக்களித்த கட்ெி”

பென்ற பொதுத்யதர்தலை ( மக்களலவ) 2009 நிலைவுெடுத்தி, எந்த கட்ெிக்கு நீ ங்கள்
வாக்களித்தீர்கள்?

BVQ_27

ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
1 காங்கிைஸ் +
2

ஜக +

3 இைதுொரி கட்ெிகள்/கம்யூனிஸ்ட் கட்ெிகள்

5

ிைாந்திய கட்ெி
6 மற்றலே………………….
(குறிப் ிைவும்)
0 கூற முடியாது

4 மூன்றாேது அணி
“நாடு ொர்ந்து: பூர்வக
ீ நாடு / மக்கள் இைம் / இை அலடோளம் / குடும்ெ பூர்வகம்”
ீ

அடுத்த யகள்விகள் ெதிைளிப்ெவர்களின் இை ெின்ைணி அல்ைது ஒரு இை குழு/ெமுதாேத்யதாடு
பதாடர்பு உலடே உங்கள் நாடு ொர்ந்த கருத்துக்கள் ொர்ந்து இருக்கும்.
BVQ_28 தேவுபெய்து ெின்வருவைவற்றுள் நீ ங்கள் ெங்குவகிக்கும் குழு அல்ைது குழுக்கலள குறிப்ெிடவும்?
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
1 இந்து:SC (தாழ்த்தப் ட்ை ேகுப் ினர்/தைித்துகள்)

7 முஸ்லீம்: மற்றேர்கள்

2 இந்து: ST (தாழ்த்தப் ட்ை

8 கிறிஸ்தேர்கள்: ச ாது

3 இந்து: OBC (மிகவும்

ழங்குடியினர்)

9 கிறிஸ்தேர்கள்: மற்றேர்கள்

ிற் டுத்தப் ட்ை ேகுப் ினர்)

4 இந்து: வமல்ொதி இந்துக்கள்

10 ெீக்கியர்கள்: ச ாது

5 முஸ்லீம்: ஷியா

11 ெீக்கியர்கள்: தைித்

6 முஸ்லீம்: ென்னி

0 மற்றேர்கள்

“வட்டில்
ீ
எத்தலை நெர்கள் இருக்கிறார்கள்”
<TN: குழந்லதகள் vs. மழலைேலர வித்திோெப்ெடுத்த வேது ெேன்ெடுத்தப்ெடும் - [ெள்ளி வேது]
ெதுர அலடப்புக்குறிேில்- உங்கள் நாட்டில் கட்டாே கல்விேின் வேலத குறிக்கின்றது.
இந்திோவில் கட்டாே ஆரம்ெ கல்வி 5 வேதில் பதாடங்குகிறது. எையவ, 5 முதல் 17 வேது வலர
உள்ளவர்கள் குழந்லதகள் என்றும், 4 வேதுக்கும் கீ ழ் உள்ளவர்கள் மழலைேர் என்றும்
கூறப்ெடுவர்.
BVQ_29

உங்கலளயும், உங்கள் ெிள்லளகலளயும் யெர்த்து, பொதுவாக உங்கள் வட்டில்
ீ
எத்தலை யெர்
வாழ்கிறார்கள்?
தயவுசெய்து இங்வக எழுதவும் ………………………………………

BVQ_29a

உங்கள் வட்டில்
ீ
எத்தலை பெரிேவர்கள் வாழ்கிறார்கள்
யமற்ெட்டவர்கள்) ?

(18 வேது அல்ைது அதற்கு

தயவுசெய்து இங்வக எழுதவும் ………………………………………
ீ
5 முதல் 17 வேதுக்கு உட்ெட்ட குழந்லதகள் எத்தலை யெர் இருக்கிறார்கள் ?
BVQ_30 உங்கள் வட்டில்
தயவுசெய்து இங்வக எழுதவும் ………………………………………
ீ
4 வேதுக்கு உட்ெட்ட மழலைேர் எத்தலை யெர் இருக்கிறார்கள்?
BVQ_31 உங்கள் வட்டில்
தயவுசெய்து இங்வக எழுதவும் ………………………………………
“தைிப்ெட்ட வருமாைம்”
BVQ_32 வரி மற்றும் ெிற கழிவுகளுக்கு ெிறகு, உங்கள் பொந்த மாத வருமாைத்தின் ெராெரி எவ்வளவு?
(TN: நாடு ொர்ந்த கழிவுகளுக்கு விவர குறிப்புகள் இலணக்கப்ெடைாம்.)
தயவுசெய்து இங்வக எழுதவும் ……………………………………… ( ரூ ாய்கள்) ேீங்கள் ஒவை ேட்டில்
ீ
இருந்தால் (தயவுசெய்து BVQ_34 இல் சதாைைவும்)
“வட்டு
ீ
வருமாைம்”
BVQ_33

வரிகள் மற்றும் ெிற கழிவுகளுக்கு முன்பு, உங்கள் வட்டின்
ீ
ஒட்டுபமாத்த வருமாைத்தின் ெராெரி
எவ்வளவு (TN: நாடு ொர்ந்த கழிவுகளுக்கு விவர குறிப்புகள் இலணக்கப்ெடைாம்.)
தயவுசெய்து இங்வக எழுதவும் ………………………………………( ரூ ாய்கள்)
“ெட்டரீதிோை ெங்காளத்துவ நிலை”

BVQ_34 உங்கள் தற்யொலதலே ெட்டரீதிோை திருமண நிலை என்ை?
TN: “ெிவில் ெங்காளத்துவம்” என்ெது திருமணம் பெய்ோமல் ெங்காளத்துவமாக இருக்க முன்பு
ெட்டரீதிோக இருந்த்து: தேவுபெய்து உங்கள் நாட்டில்”ெிவில் ெங்காளத்துவம்” என்றால் என்ை
என்ெலத விவரிக்கும்ெடி ெிை வழிகாட்டுதல்கலள யகள்விேின் முன்னுலரேில் பகாடுங்கள்.
தேவுபெய்து, நாடு ொர்ந்த ெட்ட வார்த்லதகலள ெேன்ெடுத்துங்கள்.ெட்டரீதிோை ெங்காளத்துவ
பதரிவு இல்ைாத நாடுகள், ெிரிவு 2 ஐ நீ க்கிவிட்டு, ெிரிவு 3 முதல் 6 வலர உள்ள எழுத்துக்கலள
ெரிபெய்ேவும்.>
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .

1 திருமணமானேர்

துலணேரிைம் இருந்து
ேிோகைத்து
4
ஆனேர்/ெட்ைரீதியாக ெிேில்
ங்கா ரிைம் இருந்து ிரிந்தேர்

2 ெிேில்

5

ேிதலே/ெிேில்
இறந்துேிட்ைார்

6

எனக்கு இதுேலை திருமணம்
ஆகேில்லை/இதுேலை ெிேில்
ங்கா த்துேத்தில் இருந்தது
இல்லை

ங்கா

த்துேம்

துலணேர்/ெிேில் ங்கா ரிைம் இருந்து ிரிந்தேர் (ஆைால்
3 இன்னும் ெட்டரீதிோக திருமணமாைவர்/ ெிவில் ெங்காளராக
இருப்ெவர்)

ங்கா

ர்

“வாழும் இடம்: கிராமம் – நகரம்”
BVQ_35 நீ ங்கள் வாழும் இடத்லத எவ்வாறு விவரிப்ெீ ர்கள்…
ஒரு பெட்டிேில் மட்டும் டிக் பெய்ேவும் .
1 ஒரு ச ரிய ேகைம்

4 ஒரு ோட்டுப்புற கிைாம்ம்

2 உ ேகைங்கள் அல்ைது ஒரு ச ரிய ேகைத்தின் புறேகர் குதி

5

3 ஒரு ெிறிய ேகைம் அல்ைது

ட்ைணம்

ஒரு ோட்டில் உள்
அல்ைது ேடு
ீ

ண்லண

