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Note to users: This is a preliminary version of the Arabic translation of the Washington Group Short 
Set on Functioning - Enhanced (WG-SS Enhanced). The Washington Group (WG) will continue its 
efforts to validate this and other versions of the Arabic translation for use in specific countries or 
regions. As a result of the adjudication process, this translation may be replaced with a revised 
translation. It is important that you take note of, and reference, the date of the translation that you are 
using. Please check the WG website (http://www.washingtongroup-disability.com/) or contact the WG 
Secretariat (WG_Secretariat@cdc.gov) periodically to ensure you are using the most recent version of 
the Arabic translation. Also, please contact the WG Secretariat if you notice any words or terminology 
in this translation that are not consistent with the approach followed by the WG. 

 
 

 تمھید إلى مجموعة األسئلة المفّصلة:
 

 ."بالصعوبات التي یمكن أن تواجھونھا عند أدائكم ألنشطة معیّنة بسبب مشكلة صحیة"تتعلق األسئلة التالیة  ما یلي: یقرأ الُمحاِور
 

 النظر
 

VIS_1 [أقرأ فئات اإلجابة]في رأیكم...  تجدونھل  النظارة]؟ في الرؤیة، [حتى عند وضع ھل تواجھون صعوبة 

 ال صعوبة -1 
 بعض الصعوبة -2 
 صعوبة كبیرة -3 
ً عدم  -4   القدرة إطالقا
 أرفض اإلجابة  -7 
 ال أعرف  -9 
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   السمع 
  

HEAR_1 سماعة (سماعتَي) أذن]؟ مع استخدام السمع [حتىفي  ھل تواجھون صعوبة 
 ]أقرأ فئات اإلجابة... [ھل تجدون في رأیكم

  
 ال صعوبة -1 
 بعض الصعوبة -2 
 صعوبة كبیرة -3 
ً عدم القدرة  -4   إطالقا
 أرفض اإلجابة  -7 
 ال أعرف  -9 

 
 

 الحركة
MOB_1 أقرأ فئات اإلجابة... [ھل تجدون في رأیكم في المشي أو صعود الدرج؟  ھل تواجھون صعوبة[ 

 
 ال صعوبة  -1
 بعض الصعوبة  -2
 صعوبة كبیرة  -3
4-   ً  عدم القدرة إطالقا
 أرفض اإلجابة   -7
 ال أعرف   -9

 
 

 التواُصل
COM_1  ،في التواصل، كأن یصعب علیكم فھم اآلخرین أو یصعب علیھم  ھل تواجھون صعوبةباستخدام لغتكم المعتادة

 ]أقرأ فئات اإلجابة... [ھل تجدون في رأیكمفھمكم؟ 
 

 ال صعوبة -1
 بعض الصعوبة -2
 صعوبة كبیرة -3
4-  ً  عدم القدرة إطالقا
 أرفض اإلجابة   -7
 ال أعرف   -9
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 (التذكر) اإلدراك
COG_1  قرأ فئات اإلجابة[ا... ھل تجدون في رأیكمفي التذّكر أو التركیز؟  تواجھون صعوبةھل[ 

 
 ال صعوبة  -1
 بعض الصعوبة  -2
 صعوبة كبیرة  -3
4-   ً  عدم القدرة إطالقا
 أرفض اإلجابة   -7
 ال أعرف   -9

 
 االعتناء بالنفس

SC_SS أقرأ  ... [ھل تجدون في رأیكم في االعتناء بالنفس، مثل االغتسال الكامل أو ارتداء المالبس؟ ھل تواجھون صعوبة
 ]فئات اإلجابة

 
 ال صعوبة  -1
 بعض الصعوبة  -2
 صعوبة كبیرة  -3
4-   ً  عدم القدرة إطالقا
 أرفض اإلجابة   -7
 ال أعرف   -9

 
 النصف العلوي من الجسم

UB_1 ھل تجدون في  لتر من عند الخصر إلى مستوى العین؟  2في رفع قنینة ماء أو میاه غازیة سعة  ھل تواجھون صعوبة
 ]أقرأ فئات اإلجابة... [رأیكم

 
 ال صعوبة -1 
 بعض الصعوبة -2 
 صعوبة كبیرة -3 
 4-  ً  عدم القدرة إطالقا
 أرفض اإلجابة  -7 
 ال أعرف -9 
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UB_2 التقاط أشیاء صغیرة، مثل زر أو قلم   في استخدام الیدین واألصابع، على سبیل المثال عند ھل تواجھون صعوبة
 ]أقرأ فئات اإلجابةرصاص، أو فتح علب أو قناني أو إغالقھا؟ ھل تجدون في رأیكم... [

 ال صعوبة -1 
 بعض الصعوبة -2 
 صعوبة كبیرة -3 
 4-  ً  عدم القدرة إطالقا
 اإلجابة أرفض  -7 
 ال أعرف  -9 
 

 التأثر (القلق واالكتئاب)
 یمكن استبعاد المجیبین المساعدین من ھذا القسم، حسب تقدیر البلد.

"یرجى  إذا سأل المجیب عما إذا كان علیھ اإلفصاح عن حاالتھ االنفعالیة بعد تعاطي أدویة منظمة للحالة المزاجیة، فقل:  :الُمحاِور
 اإلجابة تبعاً ألي دواء تتناولھ."

 
ANX_1  أقرأ فئات اإلجابة... [في رأیكم ھوھل ما معدل شعوركم بالقلق أو الغضب أو اللھفة؟[ 

 
 یومیاً  -1
2-  ً  أسبوعیا
 شھریاً  -3
 بضع مرات في السنة  -4
5-  ً  مطلقا
 أرفض اإلجابة  -7
 ال أعرف -9

 
ANX_2  ٌفي   ھوھل لھفة، كیف تصفون مستوى تلك المشاعر؟ الغضب أو القلق أو الب بالتفكیر في آخر مرة انتابكم فیھا شعور

 ]اقرأ فئات اإلجابات... [رأیكم
 

 قلیل  -1
 كثیر  -2
 متوسط ما بین القلیل والكثیر  -3
 اإلجابة أرفض   -7
 ال أعرف   -9
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DEP_1  اقرأ فئات اإلجابات... [في رأیكم ھوھل ما معدل شعوركم باالكتئاب؟[ 
 

 یومیاً  -1
2-  ً  أسبوعیا
 شھریاً  -3
 بضع مرات في السنة  -4
5-  ً  مطلقا
 أرفض اإلجابة  -7
 ال أعرف -9

 
DEP_2 أقرأ فئات ... [في رأیكم ھوھل كنتم تشعرون؟  بالتفكیر في آخر مرة شعرتم فیھا باالكتئاب، بأي قدر من االكتئاب

 ]اإلجابة
 

 قلیل  -1
 كثیر  -2
 متوسط ما بین القلیل والكثیر  -3
 أرفض اإلجابة   -7
 ال أعرف   -9

 

http://www.washingtongroup-disability.com/

