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צענזוס 2021: װעגװַײזער ֿפַארן הױזגעזינד־ֿפרעגבױגן

מיר װילן אַײך העלֿפן װי װַײט מעגלעך ָאנטײל צו נעמען אין צענזוס 2021. דערֿפַאר הָאבן מיר 
געשַאֿפן דעם װעגװַײזער ּכדי אַײך צו העלֿפן אױסצוֿפילן אַײער הױזגעזינד־ֿפרעבױגן אױף ּפַאּפיר. עס 
איז ַאן איבערזעצונג ֿפון די אינסטרוקציעס, די הױזגעזינד־ֿפרַאגעס, די אינדיװידועלע ֿפרַאגעס ֿפַאר 

ּפערזָאן 1 און די געסט־ֿפרַאגעס, װעלכע געֿפינען זיך אין דעם הױזגעזינד־ֿפרעגבױגן. 

אױב איר דַארֿפט, קענט איר נוצן די איבערזעצונג ֿפַאר ּפערזָאן 1 ּכדי אַײך צו העלֿפן אױסצוֿפילן די 
אינדיװידועלע ֿפרַאגעס ֿפַאר ּפערזָאן 2 ביז ּפערזָאן 5,  װַײל זײ זַײנען ַאן איבערחזרונג ֿפון ּפערזָאן 1.

ביטע   שרַײבט ניט אַײערע ענטֿפערס אין דעם ביכל. רוֿפט די שּפרַאך־ליניע אױף 2021 587 0800  
צו בעטן מען זָאל אַײך בַאזונדער שיקן ַא הױזגעזינד־ֿפרעגבױגן, אױב איר הָאט אים נָאך ניט. 

איר דַארֿפט שרַײבן אַײערע ענטֿפערס אין דעם הױזגעזינד־ֿפרעגבױגן אױף ענגליש.

אױב איר דַארֿפט מער הילף, קענט איר רוֿפן די שּפרַאך־ליניע צו רעדן מיט ַא דָאלמעטשער.

די ָאנגעשטעלטע ֿפון דער שּפרַאך־ליניע װעלן אַײך קענען העלֿפן אין ַאנדערע אוֿפנים אױך. 
צום בַײשּפיל, אױב עס זַײנען דָא מער װי ֿפינף מענטשן אין אַײער הױזגעזינד, װעלן זײ אַײך קענען 

צושיקן ַא הױזגעזינד־ֿפָארזעצונג־ֿפָארמולַאר.

ַא דַאנק אַײך ֿפַאר נעמען ָאנטײל אין צענזוס 2021.
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צענזוס 2021: ווָאס איר דַארֿפט וויסן

װָאס איז דער צענזוס און װער ֿפירט מיט אים? 
דער צענזוס איז ַאן אױסֿפרעג װָאס קומט ֿפָאר יעדע 10 יָאר און גיט אונדז ַא בילד ֿפון ַאלע מענטשן און 

הױזגעזינדן אין ענגלַאנד און װײלז. דָאס העלֿפט צו ּפלַאנירן און בַאצָאלן ֿפַאר עֿפנטלעכע בַאדינונגען אין 
אַײער געגנט.

The Office for National Statistics )דער ָאֿפיס ֿפון נַאציָאנַאלער סטַאטיסטיק( )ONS( ּפלַאנירט און 
ֿפירט מיטן צענזוס אין ענגלַאנד און װײלז, ַארבעטנדיק מיט ַאנדערע סטַאטיסטישע ַאגענטורן ּכדי צו 

שַאֿפן ַא קלָאר בילד ֿפון דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך. מיר רעּפָארטירן דירעקט צום ּפַארלַאמענט ֿפון דעם 
ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך, ָאבער מיר ַארבעטן ניט ֿפַאר קײן ּפָאליטישע ּפַארטײען.

ווי ַאזױ וועט דער צענזוס מיר העלֿפן? 
ַאלערלײ ָארגַאניזַאציעס, ֿפון ָארטיקע מַאכט־ָארגַאנען ביז װױלטעטיקע ָארגַאניזַאציעס, נוצן צענזוס 
אינֿפָארמַאציע ּכדי צו העלֿפן צוצושטעלן די בַאדינונגען װעלכע מיר ַאלע בַאדַארֿפן, ַארַײנגערעכנט 

טרַאנסּפָארט, בילדונג און מעדיצינישע בַאזָארגונג.

דורך ָאנטײל נעמען װעט איר העלֿפן צו ֿפַארזיכערן ַאז איר און אַײער קהילה זָאלן קריגן די בַאדינונגען 
װָאס מען נײטיקט זיך אין זײ יעצט און אין דער צוקונֿפט.

צי מוז איך דָאס  טָאן? 
איר מוזט ָאנטײל נעמען אין דעם צענזוס לױטן געזעץ. אױב איר נעמט נישט קײן ָאנטײל ָאדער שטעלט צו 
ֿפַאלשע אינֿפָארמַאציע, קענט איר בַאקומען ַא געלטשטרָאף ֿפון ביז צו £1,000. עטלעכע ֿפרַאגעס זַײנען 

קלָאר בַאצײכנט ַאלס ֿפרַײװיליקע - עס איז ניט קײן ֿפַארברעכן אױב איר װעט אױף זײ נישט ענטֿפערן.

װי ַאזױ נעמט מען ָאנטײל? 
נוצט דָאס ביכל ּכדי אױסצוֿפילן דעם הױזגעזינד־ֿפרעגבױגן אױף ּפַאּפיר. ביטע  שרַײבט ניט אַײערע 

ענטֿפערס אין ָאט דעם צענזוס־ֿפרעגבױגן־װעגװַײזער. דַאן שיקט דעם אױסגעֿפילטן הױזגעזינד־ֿפרעגבױגן 
צוריק צו אונדז אין דעם צוגעשטעלטן בַאצָאלטן קָאנװערט.

ווען זָאל איך דָאס טָאן? 
די אינֿפָארמַאציע װָאס איר שטעלט צו דַארף זַײן װעגן די מענטשן װָאס געֿפינען זיך אין דעם הױזגעזינד 
דעם צענזוס־טָאג, דָאס הײסט זונטיק, דעם 21סטן מַארץ 2021. ביטע   ֿפילט אויס דעם ֿפרעגבױגן דעם 

טָאג ָאדער װי ַאמשנעלסטן נָאך דעם.

װעמען זָאל איך אַײנשליסן אין דעם ֿפרעגבױגן? 
איר דַארֿפט ענטֿפערן אױף די אינדיװידועלע ֿפרַאגעס אין דעם הױזגעזינד־ֿפרעגבױגן ֿפַאר׃

סַײ װעם װָאס װױנט שטענדיק מיט אַײך ָאדער בַאטרַאכט אַײער ַאדרעס ֿפַאר זײער משּפחה־הײם   •
מענטשן װָאס װױנען צַײטװַײליק ניט אין דער הײם, צום בַײשּפיל, סטודענטן ָאדער שילערס װָאס   •

װױנען אין דער שול במשך דעם שול־זמן

מענטשן װָאס שטײען צַײטװַײליק אַײן מיט אַײך אױב זײ װױנען אין דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך און הָאבן   •
ניט קײן ַאנדער ַאדרעס 

מענטשן װָאס שטײען צַײטװַײליק אַײן מיט אַײך מחוץ דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך װעלכע בלַײבן  אין   •
דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך דרַײ חדשים ָאדער מער

עס איז אױך דָא ַא בַאזונדערער   חלק אױסצוֿפילן ֿפַאר געסט - דָאס איז סַײ װער װָאס נעכטיקט איבער בַײ 
אַײך דעם צענזוס־טָאג - זונטיק דעם 21סטן מַארץ 2021.

איז מַײן אינֿפָארמַאציע ֿפַארזיכערט און קָאנֿפידענציעל? 
מיר װעלן הַאלטן ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציע װָאס איר גיט אונדז ֿפַארזיכערט. ֿפַאר אינֿפָארמַאציע װעגן  

 װי ַאזױ מיר װעלן דָאס טָאן, בַאקוקט אונדזער ּפריװַאטקײט־מעלדונג אױף דער הינטערשטער זַײט ֿפון 
דעם ביכל. צו בַאקוקן אונדזער גַאנצע ּפריװַאטקײט־דערקלערונג װָאס איז געשריבן אויף ענגליש, לָאגירט 

.census.gov.uk ַארַײן אין



זַײט 1 

ֿפילט אױס ָאנלַײן

www.census.gov.uk
דער צוטריט־קָאד ֿפַאר אַײער הױזגעזינד איז׃

ָאדער ֿפילט אויס דעם דָאזיקן ּפַאּפיר־ֿפרעגבױגן.

דעקלַארַאציע

דער דָאזיקער ֿפרעגבױגן איז אױסגעֿפילט געווָארן לױט 
מַײן בעסטן קענטעניש און גלױבן.

אױב אַײער ַאדרעס איז ניט ריכטיק ָאדער איז ניטָא, 
שרַײבט ַארַײן אַײער ריכטיקן ַאדרעס דָא:

מיר דַארֿפן אַײער הילף צו ֿפירן מיטן צענזוס, װָאס 
זַאמלט לעבנס־װיכטיקע אינֿפָארמַאציע צו העלֿפן 
ּפלַאנירן בַאדינונגען װי טרַאנסּפָארט, בילדונג און 

מעדיצינישע בַאזָארגונג.

 יעדער הױזגעזינד דַארף ענטֿפערן אױף דעם 
צענזוס דעם 21סטן מַארץ 2021 ָאדער װי 

ַאמשנעלסטן נָאך דעם. 

אױב איר װילט, קענט איר אױסֿפילן דעם ֿפרעגבױגן ָאנלַײן:

www.census.gov.uk גייט צו  .1
שטעלט ַארַײן דעם הױזגעזינד־צוטריט־קָאד אױֿפן   .2 

ֿפָארנט ֿפון ָאט דעם ֿפרעגבױגן.
ענטֿפערט אויף די ֿפרַאגעס און קלַײבט אױס   .3

 .submit
ַא דַאנק אַײך ֿפַאר נעמען ַאן ָאנטײל.

Ian Diamond ּפרָאֿפעסָאר סער
נַאציָאנַאלער סטַאטיסטיקער

אַײער אינֿפָארמַאציע איז בַאשיצט לױטן געזעץ.
 לערנט זיך מער אינעם בלעטל װָאס בַאגלײט 

ָאט דעם ֿפרעגבױגן.

איר מוזט ָאנטײל נעמען אין דעם צענזוס לױטן געזעץ. אױב איר 
נעמט נישט קײן ָאנטײל   ָאדער אױב איר שטעלט צו ֿפַאלשע 

אינֿפָארמַאציע, קענט איר בַאקומען ַא געלטשטרָאף. עטלעכע 
ֿפרַאגעס זַײנען קלָאר בַאצײכנט ַאלס ֿפרַײװיליקע - עס איז ניט 

קײן ֿפַארברעכן אױב איר װעט אױף זײ נישט ענטֿפערן.

אױב איר הָאט ֿפַארלױרן אַײער קָאנװערט, ביטע שיקט 
דעם אױסגעֿפילטן ֿפרעגבױגן צו׃ 

FREEPOST Census 2021 

װוּ מען קען בַאקומען הילף׃

www.census.gov.uk/help
קָאנטַאקט־צענטער 2021 141 0800  

 (18001) 0800 141 2021 NGT
שּפרַאך־הילף־ליניע 2021 587 0800 

FREEPOST )ֿפרַײע ּפָאסט( 
Census 2021 )צענזוס(

H1

ּפָאסטקָאד

דַאטעאונטערשריֿפט

הױזגעזינד־ֿפרעגבױגן
ענגלַאנד



זַײט 2

דער בעל־הבית איז ֿפַארַאנטװָארטלעך צו ֿפַארזיכערן ַאז דער ֿפרעגבױגן זָאל אױסגעֿפילט און 
צוריקגעשיקט װערן.

דער/די בעל־הבית(טע) איז דער מענטש װָאס װױנט ָאדער געֿפינט זיך בַײ דעם ַאדרעס װער:

ֿפַארמָאגט/דינגט )ָאדער ֿפַארמָאגט/דינגט בשותֿפות( די װוינונג; און/ָאדער  •
איז ֿפַארַאנטװָארטלעך )ָאדער ֿפַארַאנטװָארטלעך בשותֿפות( ֿפַארן בַאצָאלן די הױזגעזינד־חשבונות און הוצאות  •

ַא הױזגעזינד איז:

אײן ּפערזָאן װָאס  װוינט אלײן; ָאדער  •
ַא גרוּפע מענטשן )נישט אומבַאדינגט קרובים( װָאס װוינען צוזַאמען בַײ דעם זעלבן ַאדרעס און בַאניצן זיך בשותֿפות מיט ַא קיך, ַא   •

װױנצימער ָאדער ַאן עסצימער

װָאס זָאל איך אױסֿפילן אין דעם ֿפרעגבױגן?

הױזגעזינד־ֿפרַאגעס אױף זַײטן 6 – 3 װעגן דעם הױזגעזינד און זַײן װוינונג.   •

•   אינדיװידועלע ֿפרַאגעס אױף זַײטן 31 – 7 ֿפאר יעדן מענטשן װָאס װוינט געװײנטלעך אין דעם דָאזיקן הויזגעזינד.

 יעדע ּפערזָאן װָאס איז געװען ָאדער ּפלַאנירט צו זַײן אין דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך במשך 3 חדשים אדער מער  דַארף זַײן 
אַײנגעשלָאסן אין די ֿפרַאגעס בײַ  זײער געװײנטלעכן  ַאדרעס אין דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך.

געסט־ֿפרַאגעס אױף דער הינטערשטער זַײט (זַײט 32) ֿפַאר ַאלע ַאנדערע מענטשן װָאס נעכטיקן איבער אין דעם דָאזיקן    • 
הױזגעזינד דעם 21סטן מַארץ 2021.

עס איז װיכטיק אַײנצושליסן געסט װָאס נעכטיקן איבער אין דעם דָאזיקן הויזגעזינד  ּכדי צו ֿפַארזיכערן ַאז מען ֿפַארֿפעלט קײנעם ניט. 
געסט װָאס װוינען געװײנטלעך ערגעץ ַאנדערש אינעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך   מוזן אױך אַײנגעשלָאסן װערן אין ַא צענזוס־ֿפרעגבױגן בַײ 

זײער געװײנטלעכן ַאדרעס.

איר װעט געֿפינען װַײטערדיקע אינֿפָארמַאציע װעגן דעם װעמען  אַײנצושליסן אין דעם ֿפרעגבױגן אין 
דעם בַאגלײט־בלעטל.

װעל איך דַארֿפן נָאך ֿפרעגבױגנס?

אױב עס זענען דָא מער װי 5 מענטשן אין דעם דָאזיקן הױזגעזינד , ָאדער מער װי 3 געסט װָאס נעכטיקן דָא איבער, קענט איר    •
אױסקלַײבן: ָאדער אױסצוֿפילן דעם גַאנצן ֿפרעגבױגן ָאנלַײן, ָאדער אױסצוֿפילן דעם דָאזיקן ֿפרעגבױגן און זיך ֿפַארבינדן מיט אונדז צו 

ֿפַארלַאנגען אײן אדער מער ֿפָארזעצונג־ֿפרעגבױגנס.

אױב ַא בן־בית װיל ניט ַארױסגעבן זַײן/איר אינֿפָארמַאציע צו ַאנדערע בני־בית, קענט איר בעטן ַאן אינדיװידועלן ֿפרעגבױגן. געדענקט    •
אַײנצושליסן די דָאזיקע מענטשן אין הױזגעזינד־ֿפרַאגעס )H1 ביז H14( אין דעם ֿפרעגבױגן, ָאבער ענטֿפערט ניט אױף זײערע 

אינדיװידועלע ֿפרַאגעס )1 ביז 51(.

אױב עס איז דָא מער װי אײן הױזגעזינד בַײם דָאזיקן ַאדרעס, ֿפַארבינדט זיך מיט אונדז צו ֿפַארלַאנגען אײן ָאדער מער הױזגעזינד־ֿפרעגבױגנס.   •

איר קענט ֿפַארלַאנגען נָאך ֿפרעגבױגנס ָאנלַײן אױף www.census.gov.uk ָאדער רוֿפט 2021 141 0800 .

װי ַאזױ זָאל איך ריכטיק אױסֿפילן דעם ֿפרעגבױגן?

איר דַארֿפט:

נוצן ַא שװַארצע ָאדער בלױע ּפען צו ענטֿפערן    •

בַאצײכענען אַײערע ענטֿפערס אינעם קעסטל , אזױ׃      •

שרַײבן מיט געדרוקטע גרױסהַאנטיקע אותיות אין די קעסטעלעך, אײן אות אין יעדן קעסטל, ַאזױ:      •

ֿפַארריכטן  גרַײזן דורך ֿפַארֿפילן דָאס קעסטל ַאזױ׃          ָאדער ַאזױ:   •

שרַײבן װַײטער אױף דער קומענדיקער שורה )אױב מעגלעך( װען ַא װָארט ּפַאסט  ניט ארַײן, אזױ׃   •

 גײט צו אינסטרוקציעס  און לָאזן ֿפרַאגעס ָאדער זַײטן װָאס איר   •   ֿפָאלגן די 
דַארֿפט אױף זײ ניט ענטֿפערן  אין גַאנצן לײדיק; בַאצײכענונגען ָאדער ליניעס קענען ָאנגענומען װערן ֿפַאר ענטֿפערס

S M I T H
S MT I T H

P A D D I N G T O
N    S T R E E T

אײדער איר הײבט ָאן



זַײט 3

װער װוינט געװײנטלעך דָא?

בַאצײכנט ַאלץ װָאס איז שייך. ֿפַאר מער עצות װעגן דעם װעמען מען זָאל אַײנשליסן, בַאקוקט דָאס בלעטל װָאס בַאגלײט דעם ֿפרעבױגן  

איך, דָאס איז מַײן שטענדיקע ָאדער משּפחה־הײם  

בני־בית, ַארַײנגערעכנט בני־זוג, קינדער און עוֿפעלעך געבױרן דעם 21סטן מַארץ 2021 ָאדער ֿפריער  

סטודענטן און/ָאדער שילערס װָאס װוינען ניט אין דער הײם במשך דעם שול־זמן  

מיטוווינערס, לָאקַאטָארן ָאדער קװַארטירַאנטן  

מענטשן װָאס װוינען געװײנטלעך מחוץ דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך  װעלכע בלַײבן  אין דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך 3  חדשים ָאדער מער  

מענטשן װָאס ַארבעטן אין דער װַײטנס ֿפון דער הײם אין דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך , ָאדער זענען אין די בַאװָאֿפנטע קרעֿפטן, אױב   
דָאס איז זײער שטענדיקע ָאדער משּפחה־הײם

מענטשן װָאס זענען צַײטװַײליק מחוץ דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך  װײניקער װי 12 חדשים  

מענטשן װָאס שטײען אַײן צַײטװַײליק , װָאס װוינען געװיינטלעך אין דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך , ָאבער הָאבן ניט קײן ַאנדער ַאדרעס אין   
דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך , למשל, קרובים, ֿפרַײנד

ַאנדערע מענטשן װָאס װוינען געװיינטלעך דָא, ַארַײנגערעכנט מענטשן ווָאס זענען צַײטװַײליק ַאװעק ֿפון דער הײם  

ָאדער  קײנער וווינט געוויינטלעך ניט דָא, למשל, דָאס איז ַא צװײטער ַאדרעס ָאדער ַא ווַאקַאציע־היים  H4 גײט צו 

צײלנדיק יעדן אײנעם װָאס איר הָאט אַײנגעשלָאסן אין ֿפרַאגע H1, װיֿפל מענטשן װוינען געוויינטלעך דָא?

צײלנדיק בלױז די מענטשן װָאס זַײנען אַײנגעשלָאסן אין ֿפרַאגע H4, װיֿפל געסט נעכטיקן דָא איבער דעם 21סטן מַארץ 2021?

געדענקט צו ענטֿפערן אױף די געסט־ֿפרַאגעס אױף דער הינטערשטער זַײט )זַײט 32( ֿפַאר די מענטשן  

אױב קײנער װױנט געװײנטלעך ניט דָא )נָאר געסט שטײען דָא אַײן(  H7 גײט צו 

ַא חוץ ַאלע געצײלטע מענטשן אין ֿפרַאגע H2, װער נָאך נעכטיקט דָא איבער דעם 21סטן מַארץ 2021?
די מענטשן װערן ֿפַאררעכנט ֿפַאר געסט. געדענקט אַײנצושליסן קינדער און עוֿפעלעך.

בַאצײכנט ַאלץ װָאס איז שייך  

מענטשן װָאס װױנען געװײנטלעך ערגעץ ַאנדערש אין דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך, למשל, חברים/חברטעס, ֿפרַײנד, קרובים  
מענטשן װָאס שטײען דָא אַײן װַײל דָאס איז זײער צװײטער ַאדרעס, למשל, צוליב ַארבעט. זײער שטענדיקע ָאדער משּפחה־הײם איז   

ערגעץ ַאנדערש

מענטשן װָאס װױנען געװײנטלעך מחוץ דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך װעלכע בלַײבן אין דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך װײניקער װי 3 חדשים  
מענטשן װָאס זַײנען דָא אױף װַאקַאציעס  

ָאדער עס זענען ניטָא קײן געסט װָאס נעכטיקן דָא איבער דעם 21סטן מַארץ 2021  H6 גײט צו 

ָאנהייבנדיק מיט זיך ַאלײן, רעכנט איבער די נעמען ֿפון ַאלע מענטשן װָאס זַײנען געצײלט געװָארן אין ֿפרַאגע 
H2, ארַײנגערעכנט קינדער, עוֿפעלעך און לָאקַאטָארן.

אױב ַא מיטגליד ֿפונעם דָאזיקן הױזגעזינד הָאט געבעטן ַאן אינדיװידועלן ֿפרעגבױגן, בַאצײכנט דָאס קעסטל לעבן   
זַײן / איר נָאמען און ענטֿפערט ניט אױף די אינדיװידועלע ֿפרַאגעס 1 ביז 51 ֿפַאר דעם מענטשן

אױב עס זַײנען דָא מער װי 5 מענטשן, ֿפילט אױס דעם גַאנצן ֿפרעגבױגן ָאנלַײן ָאדער ֿפַארבינדט זיך מיט אונדז צו קריגן ַא ֿפָארזעצונג־ֿפרעגבױגן.

ֿפַאמיליע־נָאמעןערשטער נָאמען
איר ַאלײן 

)ּפערזָאן 1(

ּפערזָאן 2

ּפערזָאן 3

ּפערזָאן 4

ּפערזָאן 5

H1

H2

H3
הָאט מען געבעטן 

ַאן אינדיװידועלן 
ֿפרעגבױגן?

H4

H5

הױזגעזינד־ֿפרַאגעס



זַײט 4

װי קערן זיך ָאן די בני־בית  אײנער מיטן צװײטן? אױב די בני־בית זענען נישט קײן קרובים, בַאצײכנט דָאס קעסטל "ניט קײן קרוב".

נוצנדיק דעם זעלבן סדר װָאס איר הָאט נענוצט אין ֿפרַאגע H3 )זַײט 3(, שרַײבט די נעמען ֿפון יעדן אײנעם  װָאס װױנט געװײנטלעך דָא   
ֿפון אױבן ֿפון יעדער קָאלומנע. געדענקט אַײנצושליסן קינדער, עוֿפעלעך און מענטשן װָאס הָאבן געבעטן ַאן אינדיװידועלן ֿפרעגבױגן

בַאצײכנט ַא קעסטל צו װַײזן די קרובישַאֿפט  ֿפון יעדער ּפערזָאן  מיט יעדן בן־בית  

אױב קײנער װױנט געװײנטלעך  ניט דאָ ,  און עס זענען ניטָא קײן געסט װָאס נעכטיקן דָא איבער דעם 21סטן מַארץ 2021  H7 גײט צו 

 װי קערט זיך ָאן 
ּפערזָאן 2 מיט ּפערזָאן:

 װי קערט זיך ָאן 
ּפערזָאן  3 מיט ּפערזָאן:

 װי קערט זיך ָאן 
ּפערזָאן 2 מיט ּפערזָאן:

שטעלט ארַײן דעם נָאמען 
 ֿפון ּפערזָאן 1 דָא װי

H3 אין ֿפרַאגע

 אױב איר װוינט אלײן

H7 גײט צו

נָאמען ֿפון ּפערזָאן 1

נָאמען ֿפון ּפערזָאן 1

בַײשּפיל:

 דָאס װַײזט װי ַא
 הױזגעזינד מיט 2 עלטערן 

 און 3 קינדער
קערן זיך ָאן אײנער מיטן צװײטן

 שרַײבט ניט
אין דעם חלק

 גיט ּפרטים
 װעגן די בני־בית

 אין דעם
 חלק

אונטן

נָאמען ֿפון ּפערזָאן 3נָאמען ֿפון ּפערזָאן 2

נָאמען ֿפון ּפערזָאן 2

מַאן ָאדער ֿפרױ

ציװילער ּפַארטנער  
רעגיסטרירט לױטן געזעץ

ּפַארטנער

זון ָאדער טָאכטער

שטיֿפקינד

ברודער ָאדער שװעסטער 
)ַארַײנגערעכנט ֿפון אײן 
מוטער ָאדער ֿפָאטער(

מַאן ָאדער ֿפרױ

ציװילער ּפַארטנער  רעגיסטרירט 
לױטן געזעץ

ּפַארטנער

זון ָאדער טָאכטער

שטיֿפקינד

ברודער ָאדער שװעסטער 
 )ַארַײנגערעכנט 

ֿפון אײן מוטער ָאדער ֿפָאטער(

שטיֿפברודער ָאדער שטיֿפשװעסטער

מוטער ָאדער ֿפָאטער

שטיֿפמוטער ָאדער שטיֿפֿפָאטער

אײניקל

בָאבע ָאדער זײדע

ַאן ַאנדער קרוב 

ניט קײן קרוב )ַארַײנגערעכנט 
אױֿפציקינד(

מַאן ָאדער ֿפרױ

ציװילער ּפַארטנער  רעגיסטרירט 
לױטן געזעץ

ּפַארטנער

זון ָאדער טָאכטער

שטיֿפקינד

ברודער ָאדער שװעסטער 
 )ַארַײנגערעכנט 

ֿפון אײן מוטער ָאדער ֿפָאטער(

שטיֿפברודער ָאדער שטיֿפשװעסטער

מוטער ָאדער ֿפָאטער

שטיֿפמוטער ָאדער שטיֿפֿפָאטער

אײניקל

בָאבע ָאדער זײדע

ַאן ַאנדער קרוב 

ניט קײן קרוב )ַארַײנגערעכנט 
אױֿפציקינד(

ערשטער נָאמען

ֿפַאמיליע־נָאמען

ערשטער נָאמען

ֿפַאמיליע־נָאמען

ערשטער נָאמען

ֿפַאמיליע־נָאמען

ערשטער נָאמען

ֿפַאמיליע־נָאמען

ערשטער נָאמען

ֿפַאמיליע־נָאמען

MARYROBERT

SMITHSMITH

H6

11

1

2

ֿפָארזעצונג ֿפון  הױזגעזינד־ֿפרַאגעס



זַײט 5

 ּפערזָאן James( 5( איז דער זון ֿפון ּפערזָאן 1
 )Mary( און ּפערזָאן 2 )Robert( און דער

ברודער ֿפון ּפערזָאן Alison( 3( און ּפערזָאן 4 
.)Stephen(

  אױב עס זַײנען דָא מער װי 
5  מענטשן, ֿפארבינדט זיך 
מיט אונדז צו ֿפַארלַאנגען 

ַא ֿפָארזעצונג־ֿפרעגבױגן

 װי קערט זיך ָאן 
ּפערזָאן 3 מיט ּפערזָאן:

 װי קערט זיך ָאן 
ּפערזָאן 4 מיט ּפערזָאן:

 װי קערט זיך ָאן 
ּפערזָאן 5 מיט ּפערזָאן:

 װי קערט זיך ָאן 
ּפערזָאן 5 מיט ּפערזָאן:

 װי קערט זיך ָאן 
ּפערזָאן 4 מיט ּפערזָאן:

נָאמען ֿפון ּפערזָאן 5נָאמען ֿפון ּפערזָאן 4

נָאמען ֿפון ּפערזָאן 5נָאמען ֿפון ּפערזָאן 4נָאמען ֿפון ּפערזָאן 3

מַאן ָאדער ֿפרױ

ציװילער ּפַארטנער  רעגיסטרירט 
לױטן געזעץ

ּפַארטנער

זון ָאדער טָאכטער

שטיֿפקינד

ברודער ָאדער שװעסטער 
 )ַארַײנגערעכנט 

ֿפון אײן מוטער ָאדער ֿפָאטער(

שטיֿפברודער ָאדער שטיֿפשװעסטער

מוטער ָאדער ֿפָאטער

שטיֿפמוטער ָאדער שטיֿפֿפָאטער

אײניקל

בָאבע ָאדער זײדע

ַאן ַאנדער קרוב 

ניט קײן קרוב )ַארַײנגערעכנט 
אױֿפציקינד(

מַאן ָאדער ֿפרױ

ציװילער ּפַארטנער  
רעגיסטרירט לױטן געזעץ

ּפַארטנער

זון ָאדער טָאכטער

שטיֿפקינד

ברודער ָאדער שװעסטער 
)ַארַײנגערעכנט ֿפון אײן 
מוטער ָאדער ֿפָאטער(

מַאן ָאדער ֿפרױ

ציװילער ּפַארטנער  
רעגיסטרירט לױטן געזעץ

ּפַארטנער

זון ָאדער טָאכטער

שטיֿפקינד

ברודער ָאדער שװעסטער 
)ַארַײנגערעכנט ֿפון אײן 
מוטער ָאדער ֿפָאטער(

מַאן ָאדער ֿפרױ

ציװילער ּפַארטנער  
רעגיסטרירט לױטן געזעץ

ּפַארטנער

זון ָאדער טָאכטער

שטיֿפקינד

ברודער ָאדער שװעסטער 
)ַארַײנגערעכנט ֿפון אײן 
מוטער ָאדער ֿפָאטער(

מַאן ָאדער ֿפרױ

ציװילער ּפַארטנער  רעגיסטרירט 
לױטן געזעץ

ּפַארטנער

זון ָאדער טָאכטער

שטיֿפקינד

ברודער ָאדער שװעסטער 
 )ַארַײנגערעכנט 

ֿפון אײן מוטער ָאדער ֿפָאטער(

שטיֿפברודער ָאדער שטיֿפשװעסטער

מוטער ָאדער ֿפָאטער

שטיֿפמוטער ָאדער שטיֿפֿפָאטער

אײניקל

בָאבע ָאדער זײדע

ַאן ַאנדער קרוב 

ניט קײן קרוב )ַארַײנגערעכנט 
אױֿפציקינד(

ערשטער נָאמען

ֿפַאמיליע־נָאמען

ערשטער נָאמען

ֿפַאמיליע־נָאמען

ערשטער נָאמען

ֿפַאמיליע־נָאמען

ערשטער נָאמען

ֿפַאמיליע־נָאמען

ערשטער נָאמען

ֿפַאמיליע־נָאמען

ALISONSTEPHENJAMES

SMITHSMITHSMITH

11

1 1 1

22

2 2 2

33

3 3

4

4



זַײט 6

צי ֿפַארמָאגט אַײער הױזגעזינד די װוינונג ָאדער דינגט זי?

בַאצײכנט בלױז אײן קעסטל  

ֿפַארמָאגט ֿפולשטענדיק  

ֿפַארמָאגט מיט ַאן איּפָאטעק ָאדער הלװאה  

בשותֿפותדיקע ֿפַארמָאגערשַאֿפט )ֿפַארמָאגט ַא טײל, און   
דינגט ַא טײל(

דינגט )מיט ָאדער ָאן בַאהױזונג־בענעֿפיט(  

װוינט דָא און בַאצָאלט ניט קײן דירה־געלט  

H14 גײט צו
H14 גײט צו

ֿפון װעמען דינגט איר די װױנונג?

בַאצײכנט בלױז אײן קעסטל  

בַאהױזונג־ַאסָאציַאציע, בַאהױזונג־קָאָאּפערַאטיװ,   
װוילטעטיקער טרעסט, רעגיסטרירטע ר סָאציַאלער 

לענדלָארד

מוניציּפַאליטעט ָאדער ָארטיקע מַאכט־ָארגַאנען  

ּפריװַאטער לענדלָארד ָאדער ֿפַארדינג־ַאגענטור  

ַארבעט־געבער פון ַא בן־בית  

קרוב ָאדער ֿפרַײנד ֿפון ַא בן־בית  

נָאך עּפעס  

סך־הּכל  װיֿפל אױטָאס ָאדער ֿפורן ֿפַארמָאגן ָאדער קענען 
נוצן די בני־בית?

שליסט אַײן אױטָאס ָאדער ֿפורן צוגעשטעלט ֿפון ַא ֿפירמע  
ֿפַארן ּפריװַאטן בַאנוץ

קײן שום אױטָא  

1  

2  

3  

4  

5 ָאדער מער, שרַײבט ַארַײן די צָאל  

װָאס ֿפַארַא װױנונג איז דָאס?

ַא גַאנץ הױז װָאס איז:

detached )שטײט בַאזונדער(  

semi-detached )הָאט ַא געמײנזַאמע װַאנט מיט ַאן ַאנדער הױז(  

terraced )איז אײן אין ַא רײ ענלעכע הַײזער מיט געמײנזַאמע   
װענט( )ארַײנגערעכנט end-terrace )ַא הױז בַײם סוף ֿפון דער רײ(

א דירה ָאדער maisonette (ַא דירה אױף צװײ שטָאקן מיט 
טרעּפ) װָאס איז:

אין אַ  סּפעציעל־געבױט  דירות־הױז   

ַא טײל ֿפון ַא קָאנװערטירט הױז ָאדער ַא הױז מיט מיטװױנער   
)ַארַײנגערעכנט אײנצימערדיקע װױנונגען(

  ַא טײל ֿפון ַאן ַאנדער קָאנװערטירטן בנין )למשל, ַא 
געװעזענע שול, קירך ָאדער סקלַאד(

  אין ַא קָאמערציעלן בנין )למשל,  אין ַאן  ָאֿפיס־געבַײדע, 
הָאטעל ָאדער איבער ַא קרָאם(

ַא מָאבילע ָאדער צַײטװַײליקע סטרוקטור:  

א װױנװָאגן ָאדער ַאן ַאנדער מָאבילע ָאדער צַײטװַײליקע   
סטרוקטור 

צי זַײנען  ַאלע צימערן, ַארַײנגערעכנט די קיך, װַאשצימער 
און בית־הּכיסא, הינטער ַא טיר װָאס  בלױז דער דָאזיקער 

הױזגעזינד קען זיך בַאנוצן מיט זײ?

יָא  

נײן, אײן צימער ָאדער מער װערן גענוצט ֿפון נָאך ַא הױזגעזינד  

װיֿפל שלָאֿפצימערן װערן בַאנוצט בלױז
ֿפון דעם דָאזיקן הױזגעזינד?

שליסט אַײן ַאלע צימערן געבױט ָאדער קָאנװערטירט ֿפַארן   
באנוץ ַאלס שלָאֿפצימערן

צָאל שלָאֿפצימערן

װָאס  ֿפַאראַ  צענטרַאל־הײצונג הָאט די װױנונג?

בַאצײכנט ַאלץ װָאס איז שײך, ניט קײן חילוק צי איר נוצט זי צי ניט  

צענטרַאל־הײצונג איז א צענטרַאלע סיסטעם װָאס   
ּפרָאדוצירט היץ ֿפַאר ֿפילצָאליקע צימערן

ניטָא קײן צענטרַאל־הײצונג  

גַאז דורך רערן  

טַאנק ָאדער גַאז אין ַא ֿפלַאש  

עלעקטריש )ַארַײנגערעכנט storage heaters )היצערס   
װָאס זַאמלען היץ בַײנַאכט און געבן זי ַארױס בַײטָאג(

נַאֿפט  

הָאלץ )למשל, קלעצער, הָאלץ־ָאּפֿפַאל ָאדער גרַײּפלעך(  

הַארטער ברענשטָאף )למשל, קױלן(  

בַאנַײעװדיקע ענערגיע )למשל, solar thermal )גענוצט ָאנצוהיצן   
װַאסער װָאס איז דערנָאך געּפָאמּפעט דורך דער צענטרַאל־

הײצונג־סיסטעם ֿפון דער װױנונג( ָאדער היץ־ּפָאמּפעס(

דיסטריקט ָאדער קָאמונַאלע היץ־נעץ  

נָאך עּפעס  

H7

H8

H9

H10

H14

H13

H12

 אױב אײן ָאדער מער 
מענטשן װױנען געװײנטלעך דָא

 ָאדער אױב קײנער װױנט געװײנטלעך ניט דָא 
(נָאר געסט שטײען דָא אַײן)

 גײט צו זַײט 32 

ָאדער אױב קײנער װױנט געװײנטלעך ניט דָא און עס 
זַײנען ניטָא קײן געסט װָאס נעכטיקן דָא איבער דעם 

21סטן מַארץ 2021

 גײט צו דער דעקלַארַאציע אױף דער ֿפָאדערשטער זַײט

H12 גײט צו
H11

ֿפָארזעצונג ֿפון הױזגעזינד־ֿפרַאגעס



זַײט 7

טרַאכטנדיק װעגן די מענטשן װָאס זַײנען איבערגערעכנט אין 
ֿפרַאגע H3, זַײט איר ּפערזָאן 1?

יָא  

נײן - שטעלט ַארַײן די ּפרטים ֿפון ּפערזָאן 1 אין דעם חלק  

שטײט איר אַײן בַײ ַאן ַאנדער ַאדרעס מער װי 30 טעג ַא יָאר?

די טעג קענען זַײן אײנער נָאכן ַאנדערן ָאדער בַאזונדערע  

נײן  

יָא, שרַײבט ַארַײן ַאן ַאנדער ַאדרעס אין דעם ֿפַאראײניקטן   
קיניגרַײך אונטן

ָאדער יָא, מחוץ דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך, שרַײבט ַארַײן   
דָאס לַאנד

8 גײט צו

װָאס איז יענער ַאדרעס?

ַארמײ־בַאזע־ַאדרעס  

ַאן ַאנדער ַאדרעס װען מען ַארבעט אין דער װַײטנס ֿפון דער הײם  

סטודענט ס הײם־ַאדרעס  

סטודענט ס שול־זמן־ַאדרעס  

ַאדרעס ֿפון ֿפָאטער/מוטער ָאדער ַאּפוטרוּפוס  

ּפַארטנערס ַאדרעס  

װַאקַאציע־הײם  

נָאך עּפעס  

במשך דעם שול־זמן, װוּ װױנט איר געװײנטלעך?

בַײם ַאדרעס װָאס שטײט אױֿפן ֿפָארנט ֿפון דעם ֿפרעגבױגן  

בַײם ַאדרעס אין ֿפרַאגע 6  

בײ ַאן ַאנדער ַאדרעס  

51 גײט צו
51 גײט צו

אין װעלכן לַאנד זַײט איר געבױרן געװָארן?

ענגלַאנד  

װײלז  

שָאטלַאנד  

צֿפון־אירלַאנד  

די אירלענדישע רעּפובליק  

ערגעץ ַאנדערש, שרַײבט ארַײן דעם איצטיקן נָאמען ֿפון לַאנד  

13 גײט צו
13 גײט צו

13 גײט צו
13 גײט צו

זַײט איר ַא שילער ָאדער ַא סטודענט אין ֿפול־צַײטיקער בילדונג?

נײן יאָ   10 גײט צו 

מיט װעמען הָאט איר לעגַאל חתונה  געהַאט ָאדער 
רעגיסטרירט ַא ציװילע ּפַארטנערשַאֿפט?

עמעצער ֿפונעם ַאנדערן מין  

עמעצער ֿפונעם זעלבן מין  

 װָאס איז אַײער לעגַאלער ציװילשטַאנד, ַארַײנגערעכנט 
רעגיסטרירטע ציװילע ּפַארטנערשַאֿפט, דעם 21סטן מַארץ 

?2021

קײן מָאל ניט חתונה געהַאט  און קײן מָאל ניט   
רעגיסטרירט קײן ציװילע ּפַארטנערשאֿפט

חתונה־געהַאט  

אין אַ  רעגיסטרירטער ציװילער ּפַארטנערשַאֿפט  

צעשײדט, ָאבער נָאך אלץ לעגַאל חתונה־געהַאט  

צעשיידט, ָאבער נָאך אלץ אין אַ  לעגַאלער ציװילער   
ּפַארטנערשַאֿפט

געגט  

ַאמָאל אין ַא ציװילער ּפַארטנערשַאֿפט , װעלכע איז איצט   
לעגַאל ַאנולירט

אלמן/אלמנה  

לעבן־געבליבענער ּפַארטנער ֿפון אַ  רעגיסטרירטער ציװילער   
ּפַארטנערשַאֿפט

6 גײט צו

(H3 ּפערזָאן 1 אין ֿפרַאגע) ?װי הײסט איר

װען זַײט איר געבױרן געװָארן?

װָאס איז אַײער מין?

מען װעט שטעלן ַא ֿפרַאגע װעגן גענדער־אידענטיטעט אױב   
איר זַײט 16 יָאר ַאלט ָאדער עלטער

נקבה  

זכר  

P

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6

ערשטער נָאמען

מיטל־נָאמען )נעמען(

ֿפַאמיליע־נָאמען

יָארחודשטָאג

ּפָאסטקָאד

אינדיװידועלע ֿפרַאגעס – ּפערזָאן 1 הײבט ָאן דָא



זַײט 8

אױב איר זַײט ניט געבױרן געװָארן אין דעם ֿפַאראײניקטן 
קיניגרַײך, װען זַײט איר לעצטנס געקומען צו װױנען  דָא?

צײלט ניט קײן קורצע נסיעות מחוץ דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך  

אױב איר זַײט געקומען ֿפריער   
ֿפון דעם 21סטן מַארץ 2020

אױב איר זַײט געקומען דעם   
21סטן מַארץ 2020 ָאדער שּפעטער

13 גײט צו

12 גײט צו

װָאס איז אַײער עטנישע גרוּפע?

קלַײבט אױס  אײן חלק ֿפון A ביז E, דַאן בַאצײכנט אײן   
קעסטל װָאס בַאשרַײבט דָאס בעסטע אַײער עטנישע גרוּּפע 

ָאדער ָאּפשטַאם

A װַײסע/ר

ענגלענדער, װעלש, שָאטלענדער, צֿפון־אירלענדער ָאדער   
בריטַאנער

אירלענדער  

ציגַײנער ַאדער אירלענדישער װַאנדערער  

רָאמַא  

ַאן ַאנדער װַײסער ָאּפשטַאם, שרַײבט ארַײן  

B געמישטע ָאדער ֿפילֿפַאכיקע עטנישע גרוּפעס

װַײסער און שװַארצער קַאריבער  

װַײסער און שװַארצער ַאֿפריקַאנער  

װַײסער און ַאזיַאטער  

ַאן ַאנדער געמישטער ָאדער ֿפילֿפַאכיקער ָאּפשטַאם,   
שרַײבט ַארַײן

C ַאזיַאטער ָאדער ַאזיַאטישער בריטַאנער

אינדיער  

ּפַאקיסטַאנער  

בַאנגלַאדעשער  

כינעזער  

ַאן ַאנדער ַאזיַאטישער ָאּפשטַאם, שרַײבט ַארַײן  

D שװַארצער, שװַארצער בריטַאנער, קַאריבער ָאדער ַאֿפריקַאנער

קַאריבער  

ַאֿפריקַאנישער ָאּפשטַאם, שרַײבט ַארַײן  

ַאן ַאנדער שװַארצער, שװַארצער בריטישער ָאדער   
קַאריבישער ָאּפשטַאם, שרַײבט ַארַײן

E ַאן ַאנדער עטנישע גרוּפע

ַארַאבער  

נָאך ַאן עטנישע גרוּפע, שרַײבט ַארַײן  

ַארַײנגערעכנט די צַײט  װָאס איר זַײט שױן געװען דָא, װי לַאנג 
ּפלַאנירט איר צו בלַײבן אין דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך?

װײניקער װי 12 חדשים  

  12 חדשים ָאדער לענגער

װי אזױ װָאלט איר בַאשריבן אַײער נַאציָאנַאלע אידענטיטעט?

בַאצײכנט ַאלץ װָאס איז שייך  

בריטַאנער  

ענגלענדער  

װעלש  

שָאטלענדער  

צֿפון־אירלענדער  

ַאנדערש, שרַײבט ַארַײן  

מיט אײן יָאר צוריק, װָאס איז געװען אַײער געװײנטלעכער  
ַאדרעס?

אױב איר הָאט ניט געהַאט קײן געװײנטלעכן ַאדרעס מיט אײן   
יָאר צוריק, גיט דעם ַאדרעס װוּ איר זַײט אַײנגעשטַאנען

דער  ַאדרעס אױֿפן ֿפָארנט ֿפון דעם ֿפרעגבױגן  

סטודענטס שול־זמן ָאדער  שול־אינטערנַאט־ַאדרעס אין    
דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך, שרַײבט ארַײן שול־זמן־ַאדרעס אונטן

ַאן ַאנדער ַאדרעס אין  דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך, שרַײבט   
ארַײן אונטן

ָאדער יָא, מחוץ דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך, שרַײבט ַארַײן   
דָאס לַאנד

13

12

11

יָארחודש

ּפָאסטקָאד

14

15

אינדיװידועלע ֿפרַאגעס – װַײטער מיט ּפערזָאן 1



זַײט 9

אױב איר זַײט 16 יָאר ַאלט ָאדער עלטער

אױב איר  זַײט 15 יָאר ַאלט ָאדער יִינגער

26 גײט צו
51 גײט צו

 די דָאזיקע ֿפרַאגע איז 
18 גײט צואיבערגעלָאזט געװָארן לײדיק בּכװנה

װָאס איז אַײער הױּפט־שּפרַאך?

ענגליש  

ַאנדערש , שרַײבט ַארַײן )ַארַײנגערעכנט שטום־לשונות(  

20 גײט צו

װי גוט קענט איר רעדן ענגליש?

בכלל ניטניט גוטגוטזײער גוט

װָאס איז אַײער רעליגיע?

די דָאזיקע ֿפרַאגע איז ֿפרַײװיליק  

ניטָא קײן  רעליגיע  

קריסט )ַארַײנגערעכנט קַאטױלישע, ּפרָאטעסטַאנטישע און   
ַאלע ַאנדערע קריסטלעכע דענָאמינַאציעס(

בודיסט  

הינדו  

ִייד  

מוסולמענער  

סיקך  

ַאן ַאנדער  רעליגיע, שרַײבט ארַײן  

צי לַײדט איר ֿפון ֿפיזישע ָאדער גַײסטיקע קרַאנקהײטן װָאס 
הָאבן געדױערט  ָאדער זַײנען עלול צו דױערן 12 חדשים ָאדער 

מער?

יָא  

נײן 24 גײט צו 

צי רעדוצירן ַאבי װעלכע ֿפון די קרַאנקהײטן אַײער ֿפעִיקײט צו 
טָאן טָאג־טעגלעכע ַאקטיװיטעטן?

יָא, ַא סך  

יָא, ַא ביסל  

בכלל ניט  

 איז אַײער גענדער־אידענטיטעט ַאזױ װי 
דער מין װָאס איז רעגיסטרירט געװָארן בײם געבורט?

די דָאזיקע ֿפרַאגע איז ֿפרַײװיליק  

יָא  

נײן, שרַײבט ַארַײן די גענדער־אידענטיטעט  

 װעלכעס ֿפון דעם ֿפָאלגנדיקן בַאשרַײבט דָאס בעסטע אַײער 
סעקסועלע ָאריענטַאציע?

די דָאזיקע ֿפרַאגע איז ֿפרַײװיליק  

העטערָאסעקסוַאל  

הָאמָאסעקסוַאל  

ביסעקסוַאל  

ַאן ַאנדער סעקסועלע ָאריענטַאציע, שרַײבט ַארַײן  

צי זָארגט איר , ָאדער שטעלט צו  הילף ָאדער חיזוק, ֿפַאר 
עמעצן װַײל זײ הָאבן לַאנג־טערמיניקע ֿפיזישע ָאדער גַײסטיקע 

קרַאנקהײטן, ָאדער ּפרָאבלעמען צוליב דער עלטער?

שליסט אױס דָאס װָאס איר טוט ַאלס ַא טײל פון אַײער   
בַאצָאלטער ַארבעט

נײן  

יָא, 9 שעה ַא װָאך  ָאדער װײניקער  

יָא, 10 ביז 19 שעה ַא װָאך  

יָא, 20 ביז 34 שעה ַא װָאך  

יָא, 35 ביז 49 שעה ַא װָאך  

יָא, 50 ָאדער מער שעה א װָאך  

װָאס ֿפַארַא ּפַאסּפָארטן ֿפַארמָאגט איר?

בַאצײכנט ַאלץ װָאס איז שייך  

ֿפַאראײניקטע קיניגרַײך  

אירלַאנד  

ַאנדערש, שרַײבט ַארַײן  

ָאדער קײן שום ניט  

װי איז אַײער געזונט אין ַאלגעמײן?

זײער שװַאךשװַאךנישקשהגוטזײער גוט

22

23

24

25

26

27

21

20

19

18

17

16

אינדיװידועלע ֿפרַאגעס – װַײטער מיט ּפערזָאן 1



זַײט 10 

הָאט איר אױסגעלערנט עּפעס ַאן apprenticeship (מלאכה)?

למשל, ֿפַאך, ֿפָארגעשריטן, ֿפונדַאציע, מָאדערן  

נײן יאָ    

אין די לעצטע זיבן טעג הָאט איר געטָאן עּפעס ֿפון דעם ֿפָאלגנדיקן?

בַאצײכנט ַאלץ װָאס איז שייך  

שליסט אַײן ניט־רעגלמעסיקע ָאדער צַײטװַײליקע ַארבעט, אֿפילו   
װען דָאס איז געװען נָאר אױף אײן שעה

געַארבעט װי ַאן ָאנגעשטעלטער  

געַארבעט זעלבסטשטענדיק ָאדער ֿפרילַאנס  

צַײטװַײליק ניט געגַאנגען צו דער ַארבעט   
 צוליב ַא קרַאנקהײט, װַאקַאציעס ָאדער 
צַײטװַײליקן ַארָאּפנעם ֿפון דער ַארבעט

געװען אױף  מַאמע/טַאטע־אורלױב  

געטָאן ַאן ַאנדער סָארט בַאצָאלטע ַארבעט  

ָאדער גָאר ניט ֿפון די אױבנגעזָאגטע  

39 גײט צו
39 גײט צו

39 גײט צו
39 גײט צו

39 גײט צו

װעלכעס ֿפון דעם ֿפָאלגנדיקן בַאשרַײבט װָאס איר הָאט 
געטָאן אין די לעצטע זיבן טעג?

בַאצײכנט ַאלץ װָאס איז שייך  

ּפענסיָאנער )מיט ָאדער ָאן קײן ּפענסיע(  

שטודירן  

זיך ָאּפגעבן מיט דער הײם און משּפחה  

לַאנג־טערמיניק קרַאנק ָאדער ֿפיזיש/ַאנדערש בַאגרענעצט  

נָאך עּפעס  

אין די לעצטע ֿפיר װָאכן הָאט איר ַאקטיװ געזוכט ַאבי װעלכע 
בַאצָאלטע ַארבעט?

יָא  

נײן  

אױב ַאן ַארבעט װָאלט יעצט געװען דָא צו בַאקומען, װָאלט 
איר געקענט ָאנהײבן במשך צװײ װָאכן?

יָא  

נײן  

 אין די לעצטע זיבן טעג, הָאט איר געװַארט ָאנצוהײבן ַאן 
ַארבעט װָאס איר הָאט שױן ָאנגענומען?

יָא  

נײן  

הָאט מען אַײך ַא מָאל בַאצָאלט ֿפַאר ַארבעט?

יָא, אין די לעצטע 12 חדשים  

יָא, ָאבער ניט אין די לעצטע 12 חדשים  

נײן, איך הָאב קײן מָאל ניט געַארבעט 51 גײט צו 

הָאט איר דערגרײכט ַאן אוניװערסיטעט־קװַאליֿפיקַאציע װי ַא 
דיּפלָאם ָאדער העכער?

 NVQ ,HNC ָאדער HND ,למשל, דיּפלָאם, ֿפונדַאציע־דיּפלָאם  
level 4 און העכער, לערערַײ ָאדער קרַאנקן־שװעסטערַײ

נײן יאָ    

הָאט איר ֿפריער געדינט אין די בַאװָאֿפנטע קרעֿפטן ֿפון דעם 
ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך?

מיליטערלַײט װָאס דינען יעצט זָאלן בַאצײכענען בלױז "נײן"  

יָא, איך הָאב ֿפריער געדינט אין די רעגולערע בַאװָאֿפנטע   
קרעֿפטן

יָא, איך הָאב ֿפריער געדינט אין די רעזערװן ֿפון די   
בַאװָאֿפנטע קרעֿפטן

ָאדער נײן  

הָאט איר בַאקומען  ַאנדערע קװַאליֿפיקַאציעס?

בַאצײכנט ַאלץ װָאס איז שייך  

GCSEs ָאדער עקװיװַאלענט

  O levels ,GCSEs )A*–C, 9–4( 5 ָאדער מער  
)אױסגעהַאלטן( ָאדער CSEs )גרַאד 1(

ַאנדערע O levels ,GCSEs ָאדער CSEs )ַאבי װעלכע גרַאדן(   
ָאדער Basic Skills קורס

A level ,AS ָאדער עקװיװַאלענט

AS levels 4 ָאדער מער ,A levels 2 ָאדער מער  

1 A level, 2-3 AS levels  

1 AS level  

 NVQ ָאדער עקװיװַאלענט

 NVQ level 3, BTEC National,  
 City and Guilds Advanced Craft, ONC ָאדער OND

NVQ level 2, BTEC General, City and Guilds Craft  

NVQ level 1  

ָאדער ַאנדערע  ָאדער ניטָא קײן קװַאליֿפיקַאציעס

ַאנדערע קװַאליֿפיקַאציעס, ַאן עקװיװַאלענט נישט בַאװוּסט  

ניטָא קײן קװַאליֿפיקַאציעס  

29

30

31

32

38

37

36

35

34

33 די װַײטערדיקע ֿפרַאגעס זַײנען װעגן אַײערע קװַאליֿפיקַאציעס.

שרַײבט ַארַײן ַאלע קװַאליֿפיקַאציעס װָאס איר הָאט בַאקומען   
אין ענגלַאנד, װײלז ָאדער ַארום דער װעלט, ַארַײנגערעכנט 

עקװיװַאלענטן, אֿפילו אױב איר נוצט זײ ניט יעצט

ענטֿפערט אױף די איבעריקע ֿפרַאגעס װעגן אַײער הױּפט־ַארבעט 
ָאדער, אױב איר ַארבעט ניט, װעגן אַײער לעצטער ַארבעט.

אַײער הױּפט־ַארבעט איז די ַארבעט אױף װעלכער איר ַארבעט   
געװײנטלעך )הָאט  געַארבעט( די מערסטע שעהען

28

39
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זַײט 11 

 אין אַײער הױּפט־ַארבעט, װָאס איז (געװען) אַײער 
בַאשעֿפטיקונג־סטַאטוס?

ָאנגעשטעלטער  
Self-employed )בַאשעֿפטיקט זעלבסשטענדיק( ָאדער   

freelance )בַאשעֿפטיקט זעלבסשטענדיק און ַארבעט ֿפַאר 
ֿפַארשײדענע ֿפירמעס( ָאן קײן ָאנגעשטעלטע

בַאשעֿפטיקט זעלבסשטענדיק מיט ָאנגעשטעלטע  
 אין אַײער הױּפט־ַארבעט, װיֿפל שעהען ַא װָאך ַארבעט 

איר געװײנטלעך?

שליסט אַײן בַאצָאלטע ָאדער ניט־בַאצָאלטע איבערשעהען  

49 ָאדער מער31 ביז 1648 ביז 030 ביז 15

װוּ ַארבעט איר איבערהױּפט?

אױף ַאן ַארבעט־ּפלַאץ ָאדער מעלד זיך ָאן צו ַא דעּפָא  

אין דער הײם ָאדער ֿפון דער  הײם  

ַאן ָאֿפשָאר־אינסטַאליַאציע  

ניטָא קײן בַאשטימטער ּפלַאץ  

51 גײט צו
51 גײט צו

51 גײט צו

װָאס איז דער ַאדרעס ֿפון אַײער ארבעט־ּפלַאץ ָאדער דעּפָא?

װי ַאזױ ֿפָארט איר געװײנטלעך צו דער ַארבעט?

בַאצײכנט בלױז אײן קעסטל ֿפַארן לענגסטן טײל, לױטן   
מרחק, ֿפון אַײער געװײנטלעכער נסיעה צו דער ַארבעט

איך ַארבעט בעיקר אין דער הײם ָאדער ֿפון דער  הײם  

אונטערבַאן, מעטרָא, לַײכטע בַאן,  טרַאמװַײ  

בַאן  

אױטָאבוס ָאדער מיניבוס  

טַאקסי  

מָאטָאציקל, סקוטער ָאדער מָאפעד  

איך ֿפיר ַאן אױטָא ָאדער ַא ֿפור  

איך בין ַא ּפַאסַאזשיר אין ַאן  אױטָא ָאדער ַא ֿפור  

ביציקל  

איך גײ צו ֿפוס  

נָאך עּפעס  

 װָאס איז (געװען) דער נָאמען ֿפון דער ָארגַאניזַאציע 
ּ  איר ַארבעט  ָאדער הָאט געַארבעט? ָאדער געשעֿפט װו

אױב איר זַײט )געװען( בַאשעֿפטיקט זעלבסטשטענדיק אין   
אַײער אײגענעם געשעֿפט, שרַײבט ַארַײן  דעם נָאמען ֿפון 

געשעֿפט

ָאדער ניטָא קײן ָארגַאניזַאציע ָאדער איך ַארבעט )הָאב   
געַארבעט( ֿפַאר ַא ּפריװַאטער ּפערזָאן

װָאס איז (געװען) דער ֿפולער נָאמען ֿפון אַײער  שטעלע?

למשל, ֿפַארקױֿפער/ין )RETAIL ASSISTANT(, ָאֿפיס־רַאמער/ין   
 DISTRICT( דיסטריקט־קרַאנקן־שװעסטער ,)OFFICE CLEANER(

)PRIMARY SCHOOL TEACHER( ֿפָאלקשול־לערער/ין ,)NURSE

גיט נישט ָאן  אַײער גרַאד ָאדער געצָאלט־שטַאּפל  

בַאשרַײבט בקיצור װָאס איר טוט (הָאט געטָאן) אין אַײער 
הױּפט־ַארבעט.

צי קָאנטרָאלירט איר ָאדער זעט אױף ָאדער הָאט 
קָאנטרָאלירט ָאדער אױֿפגעזען די ַארבעט  ֿפון ַאנדערע 

ָאנגעשטעלטע טָאג־טעגלעך?

נײן יאָ    

40

41

42

43

45

50

49

48

47

װָאס איז (געװען) די הױּפט־ַאקטיװיטעט ֿפון אַײער 
ָארגַאניזַאציע, געשעֿפט  ָאדער ֿפרילַאנס־ַארבעט?

למשל, ֿפַארקױֿפן קלײדער )CLOTHING RETAIL(, ַאלגעמײנער   
 PRIMARY( קינדער־דערציונג ,)GENERAL HOSPITAL( שּפיטָאל

)FOOD WHOLESALE( הורט־הַאנדל ֿפון שּפַײז ,)EDUCATION
  אױב איר זַײט )געװען( ַא רעגירונג־ָאנגעשטעלטער, שרַײבט 

CIVIL SERVICE
אױב איר זַײט )געװען( אן ָאנגעשטעלטער אין ָארטיקע מַאכט־  
ָארגַאנען, שרַײבט LOCAL GOVERNMENT און גיט דעם נָאמען 

ֿפון אַײער ָאּפטײל אין די ָארטיקע מַאכט־ָארגַאנען

אױב איר הָאט געהַאט ַאן ַארבעט מיט ַא װָאך צוריק
 אױב איר זַײט געװען צַײטװַײליק 

ַאװעק ֿפון דער ַארבעט מיט ַא װָאך צוריק
 אױב איר הָאט ניט געהַאט 

קײן ַארבעט מיט ַא װָאך צוריק

47 גײט צו
47 גײט צו

51 גײט צו

עס זַײנען מער ניטָא קײן ֿפרַאגעס ֿפַאר ּפערזָאן 1.

 גײט צו ֿפרַאגעס ֿפַאר ּפערזָאן 2
ָאדער  אױב עס זַײנען מער ניטָא קײן ַאנדערע מענטשן אין דעם הױזגעזינד

 גײט צו די געסט־ֿפרַאגעס אױף דער הינטערשטער זַײט
ָאדער אױב עס זַײנען ניטָא קײן געסט װָאס נעכטיקן דָא איבער

 גײט צו דער דעקלַארַאציע אױף דער ֿפָאדערשטער זַײט  

44

51

46

ּפָאסטקָאד
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זַײט 12 )זַײט 32 אױֿפן ֿפרעגבױגן(

?H5 װיֿפל געסט הָאט איר אַײנגעשלָאסן אין ֿפרַאגע

אײן ביז דרײַ  געסט – ענטֿפערט אױף ֿפרַאגעס V1 ביז V4 אונטן ֿפַאר יעדן גַאסט  

 www.census.gov.uk אונטן ֿפאר די ערשטע דרַײ געסט, דַאן גײט צו V4 ביז V1 ֿפיר ָאדער מער געסט – ענטֿפערט אױף ֿפרַאגעס  
ָאדער רוֿפט 2021 141 0800  און בעט ַא ֿפָארזעצונג־ֿפרעגבױגן

װי הײסט די ּפערזָאן?

װי הײסט די ּפערזָאן?

װי הײסט די ּפערזָאן?

װָאס איז דער ּפערזָאנס געװײנטלעכער ַאדרעס אין דעם 
ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך? 

ָאדער מחוץ דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך, שרַײבט ַארַײן דָאס לַאנד  

װָאס איז דער ּפערזָאנס געװײנטלעכער ַאדרעס אין דעם 
ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך?

A דער זעלבער ַאדרעס װי גַאסט  

ָאדער מחוץ דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך, שרַײבט ַארַײן דָאס לַאנד  

װָאס איז דער ּפערזָאנס געװײנטלעכער ַאדרעס אין דעם 
ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך?

A דער זעלבער ַאדרעס װי גַאסט  

ָאדער מחוץ דעם ֿפַאראײניקטן קיניגרַײך, שרַײבט ַארַײן דָאס לַאנד  

װען איז די ּפערזָאן געבױרן געװָארן?

װען איז די ּפערזָאן געבױרן געװָארן?

װען איז די ּפערזָאן געבױרן געװָארן?

װָאס איז דער ּפערזָאנס מין?

זכר נקבה    

װָאס איז דער ּפערזָאנס מין?

זכר נקבה    

װָאס איז דער ּפערזָאנס מין?

זכר נקבה    

V1V4

V2

V3

V1V4

V2

V3

V1V4

V2

V3

A גַאסט

B גַאסט

C גַאסט

יעצט  גײט צו דער דעקלַארַאציע אױף דער ֿפָאדערשטער זַײט

ערשטער נָאמען

ערשטער נָאמען

ערשטער נָאמען

ֿפַאמיליע־נָאמען

ֿפַאמיליע־נָאמען

ֿפַאמיליע־נָאמען

יָארחודשטָאג

יָארחודשטָאג

יָארחודשטָאג

ּפָאסטקָאד

ּפָאסטקָאד

ּפָאסטקָאד

V

געסט־ֿפרַאגעס



xv

צענזוס 2021: װי מיר נוצן אַײער אינֿפָארמַאציע בשעת בַאשיצן אַײער 
ּפריװַאטקײט

מיר )ONS( װעלן זַאלמען און נוצן אינֿפָארמַאציע ֿפון אַײער ֿפרעגבױגן צו העלֿפן אױסבױען ַא ּפרטימדיק 
בילד ֿפון אונדזער געזעלשַאֿפט. די סטַאטיסטיק װָאס מיר ּפרָאדוצירן ֿפונעם צענזוס אין ענגלַאנד און װײלז 

העלֿפט די רעגירונג און ָארטיקע מַאכט־ָארגַאנען צו ּפלַאנירן און בַאצָאלן ֿפַאר ָארטיקע בַאדינונגען, ַאזױ 
װי בילדונג, קליניקעס און שָאסײען. דער געזעץ )דער צענזוס־ַאקט 1920( דערלױבט אונדז דָאס צו טָאן. 

דער צענזוס איז ָאבליגַאטָאריש און עס איז ַא ֿפַארברעכן ניט צו געבן קײן אינֿפָארמַאציע ָאדער צו געבן 
ֿפַאלשע אינֿפָארמַאציע. דָאס קען גורם זַײן ָאנגעקלָאגט צו װערן. מיר װעלן ָאּפהיטן אינֿפָארמַאציע װעגן 

ַא ֿפַארמעגן ָאדער ַא ּפערזָאן ּכדי צו בַאשיצן די װעמען מען אינטערװיוִירט ָאדער אינטערװיוִירער. מיר 
װעלן זַאמלען אינֿפָארמַאציע װעגן דעם װי ַאזױ מענטשן ֿפילן אױס ֿפרעגבױגנס ָאנלַײן ּכדי מיר זָאלן קענען 

אױסבעסערן אונדזערע ָאנלַײן־בַאדינונגען.

װער קען בַאקומען צוטריט צו דער אינֿפָארמַאציע?

אומָאּפהענגיקע דריטע ֿפַארזָארגערס װעלן ַארבעטן לֿפי אונדזערע ָאנװַײזונגען צו העלֿפן אונדז דורכֿפירן 
דעם צענזוס. ַאקרעדיטירטע ֿפָארשערס װעלן דערנָאך בַאקומען צוטריט צו געװיסער אינֿפָארמַאציע װוּ 
עס איז געזעצלעך און בלי־סֿפק נוצלעך ֿפַארן ציבור. מען װעט ניט אידענטיֿפיצירט װערן בתוך אונדזער 
סטַאטיסטיק ָאדער ַאנדערע ֿפָארשונגען. מען קען געֿפינען מער אינֿפָארמַאציע אױף דער װעבזַײט ֿפון 

 .ONS דעם

װי לַאנג הַאלט מען ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציע?

מיר הַאלטן די קלענסטע מָאס ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציע װָאס איז נָאר נײטיק ּכדי אױסצוֿפילן 
די צװעקן ֿפַאר װעלכע זי איז צום ערשטן געזַאמלט געװָארן. װען עס איז געהעריק, װעלן מיר 

אױסמעקן ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציע ָאדער מַאכן זי ַאנָאנים. מיר װעלן הַאלטן און קָאנטרָאלירן ַאן 
אינֿפָארמַאציע־זַאמלונג ֿפון צענזוס־ענטֿפערס ֿפַאר די נַאציָאנַאלע ַארכיװן במשך 100 יָאר. 

אַײערע רעכט

איר הָאט געזעצלעכע רעכט צו ֿפַארלַאנגען צוטריט צו אינֿפָארמַאציע װָאס מען הַאלט װעגן אַײך ֿפון 
יעדן קָאנטרָאלירער װָאס הַאלט אַײער ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציע; צו בעטן זײ ַאז זײ זָאלן ֿפַארריכטן 
ֿפַאלשע אינֿפָארמַאציע װָאס מען הַאלט װעגן אַײך; און ניט מסּכים צו זַײן ַאז מען זָאל בַאַארבעטן אַײער 

אינֿפָארמַאציע. איר הָאט מעגלעך דָאס רעכט צו בעטן ַאלע קָאנטרָאלירער אױסצומעקן ַאבי װעלכע 
ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציע װָאס זײ הַאלטן װעגן אַײך; אױֿפהערן צו בַאַארבעטן אַײער ּפערזענלעכע 

אינֿפָארמַאציע; און איבערצוגעבן אינֿפָארמַאציע װָאס זײ הַאלטן װעגן אַײך צו ַאן ַאנדער קָאנטרָאלירער. 
עס איז מעגלעך ַאז מיר דַארֿפן דָאס ניט אױסֿפָאלגן אױב די אינֿפָארמַאציע װערט געהַאלטן בלױז ֿפַאר 

סטַאטיסטישע צװעקן. אױב איר װילט אױסצונוצן אַײערע געזעצלעכע רעכט ַאלס ַאן אינֿפָארמַאציע־
סוביעקט, ביטע ֿפַארבינדט זיך מיט אונדזער אינֿפָארמַאציע־בַאשיצונג־ָאֿפיציר. 

קָאנטַאקטן׃ 
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 Data Protection Officer, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield,
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