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സെൻസസ് 2021: ഹൗസ�്ഹോൾഡ് ച�ോദ്യാവലി നിർദ്ദേശം
സെൻസസ് 2021-ൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ സാധ്യമാവുന്നിടത്തോളം സഹായിക്കാൻ
ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ ഹൗസ�്ഹോൾഡ് ച�ോദ്യാവലി
പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നിർദ്ദേശ കൈപുസ്തകം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഹൗസ�്ഹോൾഡ് ച�ോദ്യാവലിയിലെ ച�ോദ്യങ്ങളുടെയും, വ്യക്തി 1 - നുള്ള വ്യക്തിപരമായ
ച�ോദ്യങ്ങളുടെയും, സന്ദർശകർക്കുള്ള ച�ോദ്യങ്ങളുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പരിഭാഷയാണ് ഇത്.
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വ്യക്തി 1 - നുള്ള പരിഭാഷ തന്നെ വ്യക്തി 2 മുതൽ വ്യക്തി 5 വരെ
അവരവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ച�ോദ്യങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഉപയ�ോഗിക്കാം
കാരണം വ്യക്തി 1 - ന്റെ ആവർത്തനമാണ് ഇവ.
ദയവു ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഈ കൈപ്പുസ്തകത്തിൽ എഴുതരുത്. നിങ്ങൾക്ക്
ഇതുവരയും ഹൗസ�്ഹോൾഡ് ച�ോദ്യാവലി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ 0800 587 2021 എന്ന നമ്പരിൽ
ലാൻഗ്വേജ് ലൈനിൽ വിളിച്ചു പ്രത്യേകമായി അയച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടാം.
നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഹൗസ�്ഹോൾഡ് ച�ോദ്യാവലിയിൽ ഇംഗ്ലീഷില�ോ വെൽഷില�ോ
എഴുതേണ്ടതാണ്
നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സഹായം വേണമെങ്കിൽ ലാൻഗ്വേജ് ലൈനിൽ കൂടി ഒരു ദ്വിഭാഷിയ�ോട്
സംസാരിക്കാം.
ലാൻഗ്വേജ് ലൈൻ ടീമിന് നിങ്ങളെ മറ്റു പല രീതിയിലും സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഹ�ോൾഡിൽ അഞ്ചിൽ ഏറെ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൗസ് ഹ�ോൾഡ് തുടർച്ച ഫ�ോം അയച്ചു തരാൻ അവർക്കു കഴിയും.

സെൻസസ് 2021-ൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി.
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സെൻസസ് 2021: നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
സെൻസസ് എന്താണ്, അതാരാണ് നടത്തുന്നത് ?
സെൻസസ് എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയ്ൽസിലും ഉള്ള ജനങ്ങളുടെയും ഹൗസ് ഹ�ോൾഡുകളുടെയും
ഒരു ചിത്രം രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓര�ോ 10 വർഷത്തിലും നടത്തുന്ന സർവേ ആണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ
പ്രാദേശിക പ�ൊതുസേവനങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതിയും നിക്ഷേപവും രൂപീകരിക്കാൻ സാഹായിക്കും.
UK-യെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ചിത്രം രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, മറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സംഘടനകള�ോട�ൊപ്പം
പ്രവർത്തിച്ചുക�ൊണ്ട്, ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയ്ൽസിലും ഉളള സെൻസസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും
നടത്തിപ്പിക്കുന്നതും The Office for National Statistics (ദേശീയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ഓഫീസ് ) (ONS)
ആണ്. ഞങ്ങൾ യുകെ പാർളമെന്റിലേക്ക് നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയുന്നു എന്നാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും
വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

സെൻസസ് എന്നെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും ?
പ്രാദേശിക അധികൃതർ ത�ൊട്ട് ധർമ്മ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരെയുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളും, സെൻസസ്
വിവരങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗതാഗതം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആര�ോഗ്യപരിപാലനം തുടങ്ങിയ
സേവനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
ഇതിൽ ിപങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനും, ഇന്നും ഭാവിയിലും ആവശ്യമായ
സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കും.

ഞാൻ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണമ�ോ ?
നിങ്ങൾ സെൻസസ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് നിയമപ്രകാരം അനിവാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ
പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയ�ോ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയ�ോ ചെയ്താൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് £1000 വരെ
പിഴ ഈടാക്കാം. ചില ച�ോദ്യങ്ങൾ സ്വേച്ഛാനുസരണം ചെയ്യാം എന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് - ഇവയ്ക്ക്
മറുപടി നല്കിയില്ലെങ്കിലും കുറ്റമല്ല.

എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ?
ഹൗസ�്ഹോൾഡ് ച�ോദ്യാവലി പേപ്പറിൽ പൂരിപ്പിക്കാൻ ഈ ലഘുലേഖ ഉപയ�ോഗിക്കുക. ദയവായി
നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഈ സെൻസസ് ച�ോദ്യാവലി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ ലഘുലേഖയിൽ എഴുതരുത്.
എന്നിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ ്ഹൗസ�്ഹോൾഡ് ച�ോദ്യാവലി മുൻകൂട്ടി പണമടച്ച കവറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മടക്കി
അയക്കുക.

എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ?
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ, സെൻസസ് ദിവസം, അതായത്, ഞായറാഴ്ച 21 മാർച്ച് 2021-ന്
നിങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഹ�ോൾഡിൽ ഉള്ളവരെപ്പറ്റിയായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ച�ോദ്യാവലി ഈ ദിവസമ�ോ
അതിന് ശേഷം എത്രയും പെട്ടന്നോ ദയവായി പൂർത്തിയാക്കുക.

ച�ോദ്യാവലിയിൽ ഞാൻ ആരെയ�ൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ?
ഹൗസ�്ഹോൾഡ് ച�ോദ്യാവലിയിൽ ഈ വ്യക്തിഗതമായ ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം:
•

സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങള�ോട�ൊപ്പം താമസിക്കുന്നവരെയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽവിലാസം
അവരുടെ കുടുംബ വീടായി കണക്കാക്കുന്നവരെയും

•

താൽകാലികമായി വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തവരെ, ഉദാഹരണത്തിന്, അകന്നു താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ
അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾകുട്ടികൾ

•

UK-ൽ താമസിക്കുന്നവരു ം വേറെ മേൽവിലാസം ഇല്ലാത്തതിനാൽ താൽകാലികമായി നിങ്ങള�ോട�ൊപ്പം
നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ

•

UK-യ്ക്കു പുറത്തു നിന്നു വന്നവരു ം മൂന്ന് മാസമ�ോ അതിൽ കൂടുതല�ോ സമയം ഈ
രാജ്യത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ ആരെങ്കിലും നിങ്ങള�ോട�ൊപ്പം താൽകാലികമായി
താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും

സന്ദർശകരെപ്പറ്റി പൂരിപ്പിക്കാൻ വേറ�ൊരു വിഭാഗം ഉണ്ട് - അതായത്, സെൻസസ് ദിനത്തിൽ ഞായാറാഴ്ച 21 മാർച്ച് 2021-ന് രാത്രി നിങ്ങള�ോട�ൊപ്പം ആരെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും.

എന്റെ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതവും രഹസ്യവും ആണ�ോ ?
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കും. അത് ഞങ്ങൾ
എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ്ലഘുലേഖയുടെ പുറകിലുള്ള സ്വകാര്യ ന�ോട്ടീസ്
കാണുക. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ ഞങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ സ്വകാര്യ പ്രസ്താവന കാണണമെങ്കിൽ
census.gov.uk ന�ോക്കുക.
ii

ഹൗസ�്ഹോൾഡ്
ച�ോദ്യാവലി
വെയ്ൽസ്

ഓൺലൈനിൽ പൂർത്തിയാക്കുക

www.census.gov.uk
നിങ്ങളുടെ ഹൗസ�്ഹോൽഡ് പ്രവേശന
ക�ോഡ് ഇതാണ്:

അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേപ്പർ ച�ോദ്യാവലി പൂരിപ്പിക്കുക.

FREEPOST (സൗജന്യതപാൽ)
Census 2021 (സെൻസസ് 2021)

നിങ്ങളുടെ മേൽവിലാസം തെറ്റാണെങ്കില�ോ വിട്ടു
പ�ോയിട്ടുണ്ടെങ്കില�ോ ശരിയായ മേൽവിലാസം താഴെ
എഴുതുക:

സെൻസസ് നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ
സഹായം വേണം, കാരണം അത് ഗതാഗതം,
വിദ്യാഭ്യാസം, ആര�ോഗ്യപരിപാലനം തുടങ്ങിയ
സേവനങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാനുള്ള
വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.
പ�ോസ്റ്റ് ക�ോഡ്

എല്ലാ ഹൗസ് ഹ�ോൾഡുകളും 21 മാർച്ച് 2021-ന�ോ
അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷം എത്രയും വേഗം
സെൻസസ് പൂർത്തിയാക്കണം.
നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ ച�ോദ്യാവലി
പൂർത്തിയാക്കാനാണ് താല്പര്യം എങ്കിൽ:
1. www.census.gov.uk-ൽ പ�ോവുക
2. ച�ോദ്യാവലിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് ഹൗസ�്ഹോൽഡ്
പ്രവേശന ക�ോഡ് രേഖപ്പെടുത്തുക.
3. ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയിട്ട്
സമർപ്പിക്കുക.

പ്രസ്ഥാവന
എന്റെ ഉത്തമമായ അറിവിനും വിശ്വാസത്തിനും
അനുസൃതമായാണ് ഈ ച�ോദ്യാവലി
പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഒപ്പ്

തീയതി

പങ്കെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി.
നിങ്ങളുടെ എന്വലപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പ�ോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ പൂർത്തിയാക്കിയ ച�ോദ്യാവലി ഇവിടെ മടക്കി
അയയ്ക്കുക:

പ്രൊഫെസർ സർ Ian Diamond

ദേശീയ സ്ഥിതി വിവരശാസ്ത്ര നിപുണൻ
നിങ്ങൾ സെൻസസിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നത് നിയമപ്രകാരം
അനിവാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയ�ോ
തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയ�ോ ചെയ്താൽ നിങ്ങളിൽ
നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കാം. ചില ച�ോദ്യങ്ങൾ സ്വേച്ഛാനുസരണം
ചെയ്യാം എന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് - ഇവയ്ക്ക് മറുപടി
നൽകിയില്ലെങ്കിലും കുറ്റമല്ല.

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നിയമപ്രകാരം
സുരക്ഷിതമാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ച�ോദ്യാവലിയ�ോട�ൊപ്പം
ഉള്ള ലീഫ്ലെറ്റ് കാണുക.

FREEPOST Census 2021

എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കും:
www.census.gov.uk/help
ക�ോണ്ടാക്ട് സെൻറർ 0800 169 2021
NGT (18001) 0800 169 2021
ഭാഷാ ഹെല്പ്ലൈൻ 0800 587 2021
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പേജ് 1

നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ്
ഈ ച�ോദ്യാവലി പൂർത്തിയാക്കി മടക്കി അയക്കേണ്ടത് ഹൗസ് ഹ�ോൾഡറുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.
ഹൗസ് ഹ�ോൾഡർ എന്നത് ഈ വിലാസത്തിൽ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ആളാണ്:
•

താമസിക്കുന്നിടത്തെ ഉടമ /വാടകക്കാരൻ (അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്ത ഉടമ / വാടകക്കാരൻ) കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ

•

ഹൗസ് ഹ�ോൾഡ് ബില്ലുകൾ അടക്കുന്നതിനും ചിലവുകൾ വഹിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള ആൾ (അല്ലെങ്കിൽ
സംയുക്തമായ ഉത്തരവാദിത്വം)

ഒരു ഹൗസ് ഹ�ോൾഡ് എന്നാൽ:
•

ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ; അല്ലെങ്കിൽ

•

പാചക സൗകര്യങ്ങൾ, ഭക്ഷണമുറി, സ്വീകരണ മുറി എന്നിവ ഒന്നിച്ചു പങ്കിട്ട് ഒരു വിലാസത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം
ആളുകൾ (ബന്ധുക്കൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല)

ഈ ച�ോദ്യാവലിയിൽ ഞാൻ എന്താണ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്

?

•

ഈ ഹൗസ് ഹ�ോൾഡിനെയും അതിലെ താമസ സ�ൌകര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള 3 - 6 പേജൂകളിൽ ഉള്ള ഹൗസ്
ഹ�ോൾഡ് ച�ോദ്യങ്ങൾ.

•

ഈ ഹൗസ് ഹ�ോൾഡിൽ സാധാരണയായി താമസിക്കുന്ന ഓര�ോ വ്യക്തികളെയും കുറിച്ചുള്ള 7 - 31 പേജൂകളിലെ
വ്യക്തിഗത ച�ോദ്യങ്ങൾ.
3 മാസമ�ോ അതിൽ കൂടുതല�ോ കാലമായി UK -ൽ അവരുടെ സാധാരണ വിലാസത്തിൽ താമസിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ,
താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും ഈ ച�ോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

•

പുറകിലെ പേജിൽ ഉള്ള സന്ദർശകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ച�ോദ്യങ്ങൾ (പേജ് 32) 21 മാർച്ച് 2021- ന് രാത്രിയിൽ ഈ
ഹൗസ് ഹ�ോൾഡിൽ തങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റാളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.
ആരെയും വിട്ടുപ�ോയിട്ടില്ല എന്നു ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഹൗസ് ഹ�ോൾഡിൽ രാത്രിയിൽ തങ്ങിയിട്ടുള്ളവരെയും
ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടുത് പ്രാധാനമാണ്. UK - ൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും സാധാരണയായി താമസിക്കുന്നവരെയും അവരുടെ
പതിവ് വിലാസത്തിൽ സെൻസസ് ച�ോദ്യാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

ഈ ച�ോദ്യാവലിയിൽ ആരെയ�ൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ
വിവരങ്ങൾ ഇതിന�ോട�ൊപ്പമുള്ള ലീഫ്ലെറ്റിൽ കണ്ടെത്താം.
എനിക്ക് അധികം ച�ോദ്യാവലികൾ വേണ്ടി വരുമ�ോ

?

•

ഈ ഹൗസ് ഹ�ോൾഡിൽ 5-ൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കില�ോ, രാത്രിയിൽ 3-ൽ കൂടുതൽ സന്ദർശകർ ഉണ്ടെങ്കില�ോ,
നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ച�ോദ്യാവലിയും ഓൺലൈനിൽ പൂർത്തിയാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ച�ോദ്യാവലി പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം
ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതല�ോ തുടർ ച�ോദ്യാവലികൾ ആവശ്യപ്പെടുവാനായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

•

ഈ ഹൗസ് ഹ�ോൾഡിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗത്തിന് ഹൗസ് ഹ�ോൾഡിലെ മറ്റുള്ളവര�ോട് അവരുടെ സ്വന്തം
വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത ച�ോദ്യാവലി അഭ്യർഥിക്കാം. ഈ
ച�ോദ്യാവലിയിലെ ഹൗസ് ഹ�ോൾഡ് ച�ോദ്യങ്ങളിൽ (H1 മുതൽ H14 വരെ) ഈ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്,
എന്നാൽ അവരുടെ വ്യക്തിഗത ച�ോദ്യങ്ങൾ ശൂന്യമായിട്ട് ഇടുക (1 മുതൽ 51 വരെ).

•

ഈ വിലാസത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹൗസ് ഹ�ോൾഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അധിക ഹൗസ് ഹ�ോൾഡ് ച�ോദ്യാവലികൾ
അഭ്യർഥിക്കാനായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

അധിക ച�ോദ്യാവലികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ www.census.gov.uk - ൽ അഭ്യർഥിക്കാനാകും അല്ലെങ്കിൽ 0800 169 2021
വിളിക്കുക.

എന്റെ ച�ോദ്യാവലി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്

?

നിങ്ങൾ ഇവ ചെയ്യണം:
•

ഉത്തരം നൽകാനായി നീല അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പ് മഷി ഉപയ�ോഗിക്കുക

•

ബ�ോക്സിനുള്ളിൽ ശരി അടയാളമിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം കാണിക്കുക, ഇതുപ�ോലെ:

• 	ബ�ോക്സുകൾക്കുള്ളിൽ വലിയക്ഷരത്തിൽ എഴുതുക,
ഒരു ബ�ോക്സിൽ ഒരക്ഷരം വീതം, ഇതുപ�ോലെ:
• 	ബ�ോക്സ് പൂരിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തെറ്റുകൾ
തിരുത്തുക, ഇത് പ�ോലെ:
അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപ�ോലെ:

DA F Y DD
JOS N E S

• 	ഒരു വാക്ക് ഒരു വരിയിൽ ക�ൊള്ളിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ അടുത്ത വരിയിലേക്ക്
തുടരുക (സാദ്ധ്യമാണെങ്കിൽ), ഇതുപ�ോലെ:

PADD I NGTO
N ST R E ET

• 	  ൽ പ�ോകുക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, നിങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകേണ്ടാത്ത ച�ോദ്യങ്ങളും പേജുകളും ശൂന്യമായി
ഇടുക; ഏതെങ്കിലും അടയാളങ്ങള�ോ വരകള�ോ ഉത്തരങ്ങളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം

പേജ് 2

ഹൗസ് ഹ�ോൾഡ് ച�ോദ്യങ്ങൾ

H1 ആരാണ് സാധാരണ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ?
	
ബാധകമായതെല്ലാം ശരി അടയാളം ഇടുക. ആരെയ�ൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഉപദേശത്തിനായി,
ഇതിന�ോട�ൊപ്പമുള്ള ലീഫ്ലെറ്റ് ന�ോക്കുക
ഞാൻ, ഇതെന്റെ സ്ഥിരമായ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ വീടാണ്
21 മാർച്ച് 2021-ന�ോ അതിന് മുൻപ�ോ ജനിച്ച പങ്കാളികളും, കുട്ടികളും, കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബ അംഗങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നും അകന്നു താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളും
വീട്ടിലെ സഹവാസി, വാടകക്കാർ, വീട്ടിൽ കൂടെ താമസിക്കുന്ന വാടകക്കാർ
സാധാരണ UK-ക്ക് പുറത്തു ജീവിക്കുകയും, 3 മാസമ�ോ അതിൽ അധികമ�ോ നാളുകൾ UK-ൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ
വീട്ടിൽ നിന്നകന്നു UK-ൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ സായുധ സേനയിലെ അംഗങ്ങൾ, ഇതവരുടെ സ്ഥിരമായത�ോ അല്ലെങ്കിൽ
കുടുംബ വീട�ോ ആണെങ്കിൽ
12 മാസത്തിൽ കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് താൽകാലികമായി UK-ക്കു പുറത്തു പ�ോയവർ
സാധാരണ UK-ൽ താമസിക്കുന്നവരും എന്നാൽ UK-ൽ സ്ഥിരമായ വിലാസം ഇല്ലാതെ താൽക്കാലികമായി കൂടെ തങ്ങുന്നവർ,
ഉദാഹരണത്തിന്, ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ
താൽക്കാലികമായി വീട്ടിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ, സാധാരണ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന മറ്റ് ആളുകൾ

അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായി ഇവിടെ ആരു ം
താമസിക്കുന്നില്ല, ഇത�ൊരു രണ്ടാം വിലാസമ�ോ അവധിക്കാല വസതിയ�ോ ആണ്

H4  ൽ പ�ോകുക

H2 ച�ോദ്യം H1-ൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരെയും കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാളുകൾ സാധാരണയായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു ?
നിന്നും തുടങ്ങി, ച�ോദ്യം H2-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കുട്ടികൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, വാടകക്കാർ
H3 നിങ്ങളിൽ
എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന, എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും പേരുകൾ പട്ടികയിൽ എഴുതുക.
ഈ ഹൗസ് ഹ�ോൾഡിലെ ഒരംഗം വ്യക്തിഗത ച�ോദ്യാവലി ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിനടുത്തുള്ള
ബ�ോക്സിൽ ശരി അടയാളം ഇടുക, എന്നിട്ട് അവർക്കുള്ള 1 മുതല് 51 വരെയുള്ള വ്യക്തിഗത ച�ോദ്യങ്ങൾ
ശൂന്യമായി ഇടുക
നിങ്ങൾ
(വ്യക്തി 1)

ആദ്യ നാമം

വ്യക്തിഗത
ച�ോദ്യാവലി
ആവശ്യപ്പെട്ടോ ?

അവസാന നാമം

വ്യക്തി 2
വ്യക്തി 3
വ്യക്തി 4
വ്യക്തി 5
5-ൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മുഴുവൻ ച�ോദ്യാവലിയും ഓൺലൈനിൽ പൂർത്തിയാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തുടർ ച�ോദ്യാവലികൾ
ആവശ്യപ്പെടുവാനായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
H2-ൽ എണ്ണിയ എല്ലാവർക്കു ം പുറമെ, 21 മാർച്ച് 2021 രാത്രിയിൽ വേറെ ആരാണ് ഇവിടെ തങ്ങിയത് ?
H4 ച�ോദ്യം
ഈ ആളുകളെ സന്ദർശകരായി കണക്കാക്കുന്നു. കുട്ടികളെയു ം കുഞ്ഞുങ്ങളെയു ം ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്.
ബാധകമായതെല്ലാം ശരിയടയാളം ഇടുക
UK-ൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, ആൺ / പെൺ സുഹൃത്തുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ
ഇത് അവരുടെ രണ്ടാം വിലാസം ആയതിനാൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർ, ഉദാഹരണത്തിന്, ജ�ോലി സംബന്ധമായി. അവരുടെ
സ്ഥിരമായ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ വീട് മറ്റെവിടെയ�ോ ആണ്
സാധാരണ UK-ക്ക് പുറത്തു ജീവിക്കുകയും, 3 മാസത്തിന് താഴെ ആയിട്ട് UK-ൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ
വിന�ോദസഞ്ചാരത്തിനായി ഇവിടെ വന്ന ആളുകൾ

അല്ലെങ്കിൽ 21 മാർച്ച് 2021 രാത്രിയിൽ ഇവിടെ സന്ദർശകർ ആരു ം തങ്ങുന്നില്ല

H6  ൽ പ�ോകുക

H5 ച�ോദ്യം H4-ൽ ഉള്ള ആളുകളെ മാത്രം എണ്ണിയാൽ, 21 മാർച്ച് 2021 രാത്രിയിൽ എത്ര പേരാണ് ഇവിടെ തങ്ങുന്നത് ?
പുറകിലെ പേജിൽ ഉള്ള, സന്ദർശകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് (പേജ് 32) മറുപടി നൽകാൻ മറക്കരുത്
ആരു ം ഇവിടെ സാധാരണയായി താമസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ (സന്ദർശകർ മാത്രം ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു)

H7  ൽ പ�ോകുക
പേജ് 3

ഹൗസ് ഹ�ോൾഡ് ച�ോദ്യങ്ങൾ - തുടർച്ച
ഹൗസ് ഹ�ോൾഡിലെ അംഗങ്ങൾ എങ്ങനെ അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ? അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമ�ൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ
H6 ഈ
"ബന്ധമില്ല" എന്ന ബ�ോക്സിൽ ശരിയടയാളമിടുക.
ച�ോദ്യം H3-ൽ (പേജ് 3) ഉപയ�ോഗിച്ച അതേ ക്രമത്തിൽ, ഇവിടെ സാധാരണ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയു ം പേര് ഓര�ോ ക�ോളത്തിന്റെയു ം
മുകളിൽ എഴുതുക. കുട്ടികൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത ച�ോദ്യാവലി അഭ്യർത്ഥിച്ചവർ, എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഓർമ്മിക്കുക
ഈ ഹൗസ് ഹ�ോൾഡിലെ ഓര�ോ വ്യക്തിക്കും മറ്റ് അംഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കാണിക്കാൻ ഒരു ബ�ോക്സിൽ ശരിയടയാളമിടുക
പതിവായി ആരു ം ഇവിടെ തമാസിക്കാതിരിക്കുകയും, കൂടാതെ
21 മാർച്ച് 2021 രാത്രിയിൽ ഇവിടെ സന്ദർശകർ ആരു ം തങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ

ഉദാഹരണം:
2 മാതാപിതാക്കളും
3 കുട്ടികളും അടങ്ങിയ ഒരു ഹൗസ്
ഹ�ോൾഡിൽ അവർ എങ്ങനെ
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഇത് കാണിക്കുന്നു

H7  ൽ പ�ോകുക

വ്യക്തി 1- ന്റെ പേര്

വ്യക്തി 2- ന്റെ പേര്

ആദ്യ നാമം

ആദ്യ നാമം

അവസാന നാമം

അവസാന നാമം

MAIR

ROBERT

JONES

JONES

വ്യക്തി 2 എങ്ങനെയാണ്
ഈ വ്യക്തിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്:

ഈ സെക്ഷനിൽ
എഴുതരുത്

ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ
നിയമപരമായി റജിസ്റ്റർ
ചെയ്ത സിവിൽ പങ്കാളി
പങ്കാളി

ഹൗസ് ഹ�ോൾഡിലെ
അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ
താഴെക്കാണുന്ന
സെക്ഷനിൽ നൽകുക

മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ
ഭാര്യയില�ോ ഭാർത്താവില�ോ
ജനിച്ച കുട്ടി
സഹ�ോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ
സഹ�ോദരി (അർദ്ധസഹ�ോദരൻ
അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധസഹ�ോദരി
ഉൾപ്പെടെ)

വ്യക്തി 1- ന്റെ പേര്

വ്യക്തി 2- ന്റെ പേര്

വ്യക്തി 3- ന്റെ പേര്

ആദ്യ നാമം

ആദ്യ നാമം

ആദ്യ നാമം

അവസാന നാമം

അവസാന നാമം

അവസാന നാമം

വ്യക്തി 2 എങ്ങനെയാണ്
ഈ വ്യക്തിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്:

വ്യക്തി 3 എങ്ങനെയാണ്
ഈ വ്യക്തിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്:

ച�ോ ദ്യം H3 -ലെ പ�ോലെ
വ്യക്തി 1- ന്റെ പേര്
ഇവിടെ നൽകുക
നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കാണ്
തമാസിക്കുന്നതെങ്കിൽ
H7-ലേക്ക് പ�ോകുക

പേജ് 4

1

1

ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ

ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ

നിയമപരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത
സിവിൽ പങ്കാളി

നിയമപരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത
സിവിൽ പങ്കാളി

പങ്കാളി

പങ്കാളി

മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ

മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ

ഭാര്യയില�ോ ഭാർത്താവില�ോ ജനിച്ച
കുട്ടി

ഭാര്യയില�ോ ഭാർത്താവില�ോ ജനിച്ച
കുട്ടി

സഹ�ോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹ�ോദരി
(അർദ്ധസഹ�ോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ
അർദ്ധസഹ�ോദരി ഉൾപ്പെടെ)

സഹ�ോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹ�ോദരി
(അർദ്ധസഹ�ോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ
അർദ്ധസഹ�ോദരി ഉൾപ്പെടെ)

അർദ്ധസഹ�ോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ
അർദ്ധസഹ�ോദരി

അർദ്ധസഹ�ോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ
അർദ്ധസഹ�ോദരി

അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ

അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ

രണ്ടാനമ്മ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാനച്ഛൻ

രണ്ടാനമ്മ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാനച്ഛൻ

പേരക്കുട്ടി

പേരക്കുട്ടി

അപ്പൂപ്പൻ/അമ്മൂമ്മ

അപ്പൂപ്പൻ/അമ്മൂമ്മ

ബന്ധം - മറ്റുള്ളവ

ബന്ധം - മറ്റുള്ളവ

ബന്ധമില്ലാത്തവർ (വളർത്തു കുട്ടി
ഉൾപ്പെടെ)

ബന്ധമില്ലാത്തവർ (വളർത്തു കുട്ടി
ഉൾപ്പെടെ)

1 2

വ്യക്തി 5 (Wil) വ്യക്തി 1-ന്റെയും
(Mair) വ്യക്തി 2-ന്റെയും (Robert)
മകനാണ്, കൂടാതെ വ്യക്തി
3-ന്റെയും (Martha) വ്യക്തി 4-ന്റെയും
(Dylan) സഹ�ോദരനുമാണ്.

വ്യക്തി 3- ന്റെ പേര്

വ്യക്തി 4- ന്റെ പേര്

വ്യക്തി 5- ന്റെ പേര്

ആദ്യ നാമം

ആദ്യ നാമം

ആദ്യ നാമം

അവസാന നാമം

അവസാന നാമം

അവസാന നാമം

വ്യക്തി 3 എങ്ങനെയാണ്
ഈ വ്യക്തിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്:

വ്യക്തി 4 എങ്ങനെയാണ്
ഈ വ്യക്തിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്:

വ്യക്തി 5 എങ്ങനെയാണ്
ഈ വ്യക്തിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്:

DYLAN

MARTHA
JONES

WIL

JONES

1 2

JONES

1 2 3

ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ

ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ

ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ

നിയമപരമായി റജിസ്റ്റർ
ചെയ്ത സിവിൽ പങ്കാളി

നിയമപരമായി റജിസ്റ്റർ
ചെയ്ത സിവിൽ പങ്കാളി

നിയമപരമായി റജിസ്റ്റർ
ചെയ്ത സിവിൽ പങ്കാളി

പങ്കാളി

പങ്കാളി

പങ്കാളി

മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ

മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ

മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ

ഭാര്യയില�ോ ഭാർത്താവില�ോ
ജനിച്ച കുട്ടി
സഹ�ോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ
സഹ�ോദരി (അർദ്ധസഹ�ോദരൻ
അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധസഹ�ോദരി
ഉൾപ്പെടെ)

ഭാര്യയില�ോ ഭാർത്താവില�ോ
ജനിച്ച കുട്ടി
സഹ�ോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ
സഹ�ോദരി (അർദ്ധസഹ�ോദരൻ
അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധസഹ�ോദരി
ഉൾപ്പെടെ)

ഭാര്യയില�ോ ഭാർത്താവില�ോ
ജനിച്ച കുട്ടി
സഹ�ോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ
സഹ�ോദരി (അർദ്ധസഹ�ോദരൻ
അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധസഹ�ോദരി
ഉൾപ്പെടെ)

വ്യക്തി 4- ന്റെ പേര്

വ്യക്തി 5- ന്റെ പേര്

ആദ്യ നാമം

ആദ്യ നാമം

അവസാന നാമം

അവസാന നാമം

വ്യക്തി 4 എങ്ങനെയാണ്
ഈ വ്യക്തിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്:

വ്യക്തി 5 എങ്ങനെയാണ്
ഈ വ്യക്തിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്:

1 2 3

ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ

ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ

നിയമപരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത
സിവിൽ പങ്കാളി

നിയമപരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത
സിവിൽ പങ്കാളി

പങ്കാളി

പങ്കാളി

മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ

മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ

ഭാര്യയില�ോ ഭാർത്താവില�ോ ജനിച്ച
കുട്ടി

ഭാര്യയില�ോ ഭാർത്താവില�ോ ജനിച്ച
കുട്ടി

സഹ�ോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹ�ോദരി
(അർദ്ധസഹ�ോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ
അർദ്ധസഹ�ോദരി ഉൾപ്പെടെ)

സഹ�ോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹ�ോദരി
(അർദ്ധസഹ�ോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ
അർദ്ധസഹ�ോദരി ഉൾപ്പെടെ)

അർദ്ധസഹ�ോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ
അർദ്ധസഹ�ോദരി

അർദ്ധസഹ�ോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ
അർദ്ധസഹ�ോദരി

അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ

അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ

രണ്ടാനമ്മ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാനച്ഛൻ

രണ്ടാനമ്മ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാനച്ഛൻ

പേരക്കുട്ടി

പേരക്കുട്ടി

അപ്പൂപ്പൻ/അമ്മൂമ്മ

അപ്പൂപ്പൻ/അമ്മൂമ്മ

ബന്ധം - മറ്റുള്ളവ

ബന്ധം - മറ്റുള്ളവ

ബന്ധമില്ലാത്തവർ (വളർത്തു കുട്ടി
ഉൾപ്പെടെ)

ബന്ധമില്ലാത്തവർ (വളർത്തു കുട്ടി
ഉൾപ്പെടെ)

1 2 3 4

5-ൽ കൂടുതൽ
ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ,
തുടർ ച�ോദ്യാവലികൾ
ആവശ്യപ്പെടുവാനായി
ഞങ്ങളുമായി
ബന്ധപ്പെടുക

1 2 3 4
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ഹൗസ് ഹ�ോൾഡ് ച�ോദ്യങ്ങൾ - തുടർച്ച

H7 ഇതെന്ത് തരത്തിലുള്ള താമസ സൗകര്യമാണ് ?
ഒരു മുഴുവൻ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാവ്, അത്:
ഡിറ്റാച്ച്ഡ്
സെമി - ഡിറ്റാച്ച്ഡ്
ടെറസ്സ്ഡ് (എൻഡ് - ടെറസ്സുൾപ്പെടെ)
ഒരു ഫ്ലാറ്റ്, മെയ്സനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാർട്മെന്റ് , അത്:
ഉദ്ദിഷ്ട നിർമ്മിതമായ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഫ്ലാറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ
വാടകമുറികൾ
പരിവർത്തനം വരുത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കിട്ട വീടിന്റെ ഭാഗം
(ബെഡ്സിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ)
	
പരിവർത്തനം വരുത്തിയ മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗം
(ഉദാഹരണത്തിന്, പഴയ സ്കൂള്, പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ
ഗ�ോഡ�ൌൺ)
	
വാണീജ്യ കെട്ടിടത്തിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഓഫീസ്
കെട്ടിടം, ഹ�ോട്ടൽ, അല്ലെങ്കിൽ കട)
ഒരു മ�ൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക കെട്ടിടം:
ഒരു കാരവാൻ, മ�ൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക
കെട്ടിടം
്ഹൗസ് ഹ�ോൾഡ് മാത്രം ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ഒരു
H8 ഈ
വാതിലിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാണ�ോ ഈ താമസ

സ�ൌകര്യത്തിൽ ഉള്ള അടുക്കള, കുളിമുറി, കക്കൂസ്
ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മുറികളും ?
അതെ
അല്ല, ഒന്നോ അതിലധികമ�ോ മുറികൾ മറ്റൊരു ഹൗസ്
ഹ�ോൾഡിന�ോട�ൊപ്പം പങ്ക് വെക്കുന്നു

മാത്രം എത്ര കിടക്കമുറികൾ ഉണ്ട്
H9 ഉപയ�ോഗത്തിനായി
ഈ ഹൗസ് ഹ�ോൾഡിന് ?
കിടക്ക മുറികളായി ഉപയ�ോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി പണിതത�ോ
അല്ലെങ്കിൽ രൂപഭേദം വരുത്തിയത�ോ ആയ മുറികൾ
ഉൾപ്പെടുത്തുക
കിടക്ക മുറികളുടെ എണ്ണം
താമസ സൗകര്യത്തിന് എന്തു തരം സെ്ൻട്രൽ
H10 ഈ
ഹീറ്റിങ്ങാണ് ഉള്ളത് ?
	
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതായാലും അല്ലെങ്കിലും ബാധകമായതെല്ലാം
ശരി അടയാളം ഇടുക
പല മുറികളിലും ചൂട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര
സംവിധാനമാണ് സെ്ൻട്രൽ ഹീറ്റിങ്ങ്
സെ്ൻട്രൽ ഹീറ്റിങ്ങ് ഇല്ല
മെയിൻ ഗ്യാസ്
ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ�ോട്ടിൽഡ് ഗ്യാസ്
വിദ്യുച്ഛക്തി (സംഭരണ ഹീറ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെ)
എണ്ണ

അതിലധികമ�ോ ആളുകൾ
H11 ഒന്നോ
ഇവിട സാധാരണ
താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ

H12  ൽ പ�ോകുക

അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഇവിടെ സാധാരണയായി

താമസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ (സന്ദർശകർ മാത്രം ഇവിടെ
താമസിക്കുന്നു)
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 ൽ പ�ോകുക

അല്ലെങ്കിൽ പതിവായി ആരും ഇവിടെ

തമാസിക്കാതിരിക്കുകയും, കൂടാതെ 21 മാർച്ച്
2021 രാത്രിയിൽ ഇവിടെ സന്ദർശകർ ആരു ം
തങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ
മുൻവശത്തെ പേജിലെ പ്രസ്താവന

 ൽ പ�ോകുക

താമസ സ�ൌകര്യം നിങ്ങളുടെ ഹൗസ്
H12 ഈ
ഹ�ോൾഡിന്റെ സ്വന്തമാണ�ോ അത�ോ വാടകയ്ക്ക്
എടുത്തതാണ�ോ ?

ഒരു ബ�ോക്സിൽ മാത്രം ശരിയടയാളം ഇടുക
മുഴുവനും സ്വന്തം

H14  ൽ പ�ോകുക

മ�ോർഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ വായ്പ
ഉപയ�ോഗിച്ച് സ്വന്തം ആക്കിയത്

H14  ൽ പ�ോകുക

ഭാഗികമായി സ്വന്തം, ഭാഗികമായി വാടകയ്ക്ക് (പങ്കിട്ട
ഉടമസ്ഥത)
വാടകയ്ക്ക് (ഭവന ആനുകൂല്യത്തോട് കൂടിയ�ോ
അല്ലാതെയ�ോ)
വാടക ഇല്ലാതെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു

H13 നിങ്ങളുടെ ഭൂവുടമ ആരാണ് ?
ഒരു ബ�ോക്സിൽ മാത്രം ശരിയടയാളം ഇടുക

ഹൗസിംഗ്് അസ�ോസിയേഷൻ, ഹൗസിംഗ് ക�ോ-ഓപ്പററ്റീവ്,
ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്ട,് റജിസ്റ്റേഡ് സ�ോഷ്യൽ ലാണ്ട്ലോർഡ്
ക�ൌൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക അധികൃതർ
സ്വകാര്യ ഭൂവുടമ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റിംഗ് ഏജെൻസി
ഒരു ഹൗസ് ഹ�ോൾഡ് അംഗത്തിന്റെ ത�ൊഴിൽ ഉടമ
ഒരു ഹൗസ് ഹ�ോൾഡ് അംഗത്തിന്റെ ബന്ധു അല്ലെങ്കിൽ
സുഹൃത്ത്
മറ്റുള്ളവ

H14 മ�ൊത്തത്തിൽ ഈ ഹ�ൌസ് ഹ�ോൾഡിലെ

അംഗങ്ങൾക്ക് ഉപയ�ോഗിക്കാനായി
എത്ര കാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാനുകൾ
ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉണ്ട് ?
സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമായ കമ്പനി കാറുകളും
വാനുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുക
ഒന്നുമില്ല

തടി (ഉദാഹരണത്തിന്, മരക്കുറ്റി, പാഴായ തടി, അല്ലെങ്കിൽ
പെല്ലറ്റുകൾ)

1

സ�ോളിഡ് ഇന്ധനം (ഉദാഹരണത്തിന്, കൽക്കരി)

2

പുതുക്കാവുന്ന ഊർജ്ജം (ഉദാഹരണത്തിന്, സ�ോളാർ,
തെർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പമ്പുകൾ)

3

ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ഹീറ്റ് ശൃംഖല

4

മറ്റുള്ളവ

5 അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം, എണ്ണം എഴുതുക
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വ്യക്തിഗത ച�ോദ്യങ്ങൾ - വ്യക്തി 1 ഇവിടെ തുടങ്ങുക
H3-ലെ പട്ടികയിൽ ചേർത്ത ആളുകളെപ്പറ്റി
P ച�ോദ്യം
ആല�ോചിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ വ്യക്തി 1 ആണ�ോ ?

30 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു
6 വർഷത്തിൽ
വിലാസത്തിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ ?
	
ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ
വിഭിന്നമായിരിക്കാം

അതെ
അല്ല - വ്യക്തി 1-ന്റെ വിവരങ്ങൾ ഈ സെക്ഷനിൽ
ചേർക്കുക

ഇല്ല

8  ൽ പ�ോകുക

ഉണ്ട്, ഇതര UK മേൽവിലാസം താഴെ എഴുതുക

1 നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണ് ? (ച�ോദ്യം H3 -ലെ വ്യക്തി 1)
ആദ്യ നാമം

മദ്ധ്യ പേരുകൾ

പ�ോസ്റ്റ് ക�ോഡ്

അവസാന നാമം

അല്ലെങ്കിൽ അതെ, UK-ക്കു പുറത്തു, രാജ്യത്തിന്റെ
പേരെഴുതുക

2 നിങ്ങളുടെ ജനന തീയതി എന്താണ് ?
ദിവസം

മാസം

വർഷം

7 നിങ്ങളുടെ മേൽവിലാസം എന്താണ് ?
സായുധ സേനാ ബേസ് വിലാസം

3 നിങ്ങളുടെ ലിംഗം എന്താണ് ?

വീട്ടിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നു ജ�ോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള
മറ്റൊരു വിലാസം

16 വയസ�ോ അതിന് മുകളില�ോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലിംഗ
വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ച�ോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്

വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വീട്ടു വിലാസം
വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ടേം ടൈം വിലാസം

സ്ത്രീ

മറ്റൊരു രക്ഷിതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകർത്താവിന്റെ
വിലാസം

പുരുഷൻ

പങ്കാളിയുടെ വിലാസം
അവധിക്കാല വസതി

മാർച്ച് 2021-ൽ നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ വൈവാഹിക,
4 21അല്ലെങ്കിൽ
രജിസ്റ്റേഡ് സിവിൽ പങ്കാളിത്ത പദവി
എന്താണ് ?

ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല, സിവിൽ
പങ്കാളിത്തവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല

6  ൽ പ�ോകുക

മറ്റുള്ളവ
മുഴുവൻ സമയം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള സ്കൂൾ
8 നിങ്ങൾ
കുട്ടിയ�ോ വിദ്യാർത്ഥിയ�ോ ആണ�ോ ?
അതെ

വിവാഹം കഴിഞ്ഞു
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സിവിൽ പങ്കാളിത്തത്തിൽ കഴിയുന്നു
വേർപിരിഞ്ഞു, എന്നാൽ നിയമപരമായി ഇപ്പോഴു ം
വിവാഹിതരാണ്

ച�ോദ്യാവലിയുടെ മുൻഭാഗത്തുള്ള വിലാസത്തിൽ
ച�ോദ്യം 6-ൽ ഉള്ള വിലാസത്തിൽ
വേറ�ൊരു വിലാസത്തിൽ

വിവാഹബന്ധം ഒഴിഞ്ഞു

വിധവ / വിധുരൻ
റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സിവിൽ പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിന്നും
അതിജീവിക്കുന്ന പങ്കാളി
നിങ്ങൾ നിയമപരമായി വിവാഹം
5 ആരെയാണു
അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഡ് സിവിൽ പങ്കാളിത്തo
ചെയ്തിരിക്കുന്നത് (ചെയ്തിരുന്നത്) ?
എതിർ ലിംഗത്തിലുള്ള ഒരാളിനെ

10  ൽ പ�ോകുക

സമയത്തു നിങ്ങൾ സാധാരണ എവിടെയാണ്
9 ടേം
താമസിക്കുന്നത് ?

വേർപിരിഞ്ഞു, എന്നാൽ നിയമപരമായി ഇപ്പോഴു ം സിവിൽ
പങ്കാളിത്തത്തിൽ ആണ്

സിവിൽ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ
നിയമപരമായി പിരിഞ്ഞു

അല്ല

10

51  ൽ പ�ോകുക

51  ൽ പ�ോകുക

നിങ്ങളുടെ ജന്മ നാട് ഏതാണ് ?

13  ൽ പ�ോകുക
ഇംഗ്ലണ്ട് 13  ൽ പ�ോകുക
സ�്കോട്ട്ലാൻഡ് 13  ൽ പ�ോകുക
വടക്കൻ അയർലാൻഡ് 13  ൽ പ�ോകുക
വെയ്ൽസ്

റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ഐർലൻഡ്
മറ്റൊരിടത്ത്, രാജ്യത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് എഴുതുക

സമാന ലിംഗത്തിലുള്ള ഒരാളിനെ

പേജ് 7

വ്യക്തിഗത ച�ോദ്യങ്ങൾ - വ്യക്തി 1 തുടർച്ച
യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിൽ അല്ല
11 നിങ്ങൾ
ജനിച്ചതെങ്കിൽ, അടുത്ത കാലത്ത് എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ
താമസിക്കാനായി എത്തിയത് ?

	UK-ൽ നിന്നു പുറത്തേക്കുള്ള ഹ്രസ്വ സന്ദർശനങ്ങൾ
കണക്കിലെടുക്കണ്ട
മാസം

15 നിങ്ങളുടെ വംശ വിഭാഗം ഏതാണ് ?
A ത�ൊട്ട് E വരെയുള്ളതിൽ നിന്നു ഒരു വിഭാഗം
തിരഞ്ഞെടുക്കുക, തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ വംശ വിഭാഗത്തെ
അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചാത്തലത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി വിവരിക്കുന്ന
ഒരു ബ�ോക്സിൽ ശരിയടയാളമിടുക

വർഷം

A വെളുത്ത
21 മാർച്ച് 2020-ന് മുൻപ്
ആണ് എത്തിയതെങ്കിൽ

13  ൽ പ�ോകുക

21 മാർച്ച് 2020-ന�ോ അതിന്
ശേഷമ�ോ ആണ് എത്തിയതെങ്കിൽ

12  ൽ പ�ോകുക

ഇതിനകം ഇവിടെ ചിലവഴിച്ച സമയം ഉൾപ്പെടെ,
12 നിങ്ങൾ
യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിൽ എത്ര നാൾ തങ്ങാൻ
ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ?

വെൽഷ്, ഇംഗ്ലീഷ്, സ�്കോട്ടിഷ്, വടക്കൻ ഐറിഷ്
അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ്
ഐറിഷ്
ജിപ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഐറിഷ് ട്രാെവലർ
റ�ോമ
മറ്റേതെങ്കിലും വെളുത്ത പശ്ചാത്തലം, എഴുതുക

12 മാസത്തിന് താഴെ
12 മാസമ�ോ അതിൽ കൂടുതല�ോ
വർഷത്തിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ പതിവ് വിലാസം
13 ഒരു
എന്തായിരുന്നു ?
ഒരു വർഷത്തിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് പതിവ്
വിലാസമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തങ്ങിയിരുന്ന
വിലാസം എഴുതുക
ഈ ച�ോദ്യാവലിയുടെ മുൻഭാഗത്തുള്ള വിലാസo

B മിശ്ര അല്ലെങ്കിൽ ബഹുവിധ വംശ സമൂഹം
വെളുത്തതും കറുത്തതും ആയ കാരിബീയൻ
വെളുത്തതും കറുത്തതും ആയ ആഫ്രിക്കൻ
വെളുത്തതും ഏഷ്യനും
മറ്റേതെങ്കിലും മിശ്ര അല്ലെങ്കിൽ ബഹുവിധ പശ്ചാത്തലo,
എഴുതുക

വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ടേം സമയo അല്ലെങ്കിൽ ബ�ോർഡിംഗ്
സ്കൂൾ വിലാസം UK-ലെ ടേം സമയ വിലാസം താഴെ
എഴുതുക
UK-ലെ ഇതര വിലാസം, താഴെ എഴുതുക

C ഏഷ്യൻ, ഏഷ്യൻ വെൽഷ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ
ബ്രിട്ടീഷ്

ഇന്ത്യൻ
പാകിസ്താനി
ബംഗ്ലാദേശി
പ�ോസ്റ്റ് ക�ോഡ്

ചൈനീസ്
മറ്റേതെങ്കിലും ഏഷ്യൻ പശ്ചാത്തലo, എഴുതുക

അല്ലെങ്കിൽ അതെ, UK-ക്കു പുറത്ത്, രാജ്യത്തിന്റെ
പേരെഴുതുക

D കറുത്ത, കറുത്ത വെൽഷ്, കറുത്ത ബ്രിട്ടീഷ്,
കാരിബീയൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ

14 നിങ്ങളുടെ െദേശീയ ഐഡന്റിറ്റി എങ്ങനെ വിവരിക്കും ?
ബാധകമായതെല്ലാം ശരിയടയാളം ഇടുക
വെൽഷ്

കാരിബീയൻ
ആഫ്രിക്കൻ പശ്ചാത്തലo, താഴെ എഴുതുക
മറ്റേതെങ്കിലും കറുത്ത, കറുത്ത ബ്രിട്ടീഷ്, അല്ലെങ്കിൽ
കാരിബീയൻ പശ്ചാത്തലo, എഴുതുക

ഇംഗ്ലീഷ്
സ�്കോട്ടിഷ്
വടക്കൻ ഐറിഷ്
ബ്രിട്ടീഷ്
മറ്റുള്ളവ, എഴുതുക
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E മറ്റേതെങ്കിലും വംശ സമൂഹo
അറബ്
മറ്റേതെങ്കിലും വംശ സമൂഹo, എഴുതുക

വ്യക്തിഗത ച�ോദ്യങ്ങൾ - വ്യക്തി 1 തുടർച്ച

16 നിങ്ങളുടെ മതം ഏതാണ് ?
ഈ ച�ോദ്യത്തിന് സ്വമനസ്സാലേ മറുപടി നൽകാവുന്നതാണ്
മതമില്ല
ക്രിസ്റ്റിയൻ (ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്, കാത്തലിക്, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ്
കൂടാതെ മറ്റെല്ലാം ക്രിസ്റ്റിയൻ ശാഖകളും ഉൾപ്പെടുന്നു)

,

ബുദ്ധിസ്റ്റ്

മാസമ�ോ അതിൽ കൂടുതല�ോ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന
22 12അല്ലെങ്കിൽ,
നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന,

ശരീരികമ�ോ മാനസികമ�ോ ആയ അവസ്ഥയ�ോ ര�ോഗമ�ോ
നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ?
അതെ
ഇല്ല

24  ൽ പ�ോകുക

ഏതെങ്കിലും അസുഖമ�ോ അല്ലെങ്കിൽ
23 നിങ്ങളുടെ
അവസ്ഥയ�ോ നിങ്ങളുടെ ദൈനoദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ

ഹിന്ദു

പരിമിതപ്പെടുത്താറുണ്ടോ ?

ജ്യൂവിഷ്
മുസ്ലിം

അതെ, വളരെയധികം

സിഖ്

അതെ, കുറച്ച് മാത്രം

മറ്റേതെങ്കിലും മതം, എഴുതുക

ഒട്ടും ഇല്ല
ദീർഘകാലമായുള്ള ശാരീരികമ�ോ മാനസികമ�ോ
24 നിങ്ങൾ
ആയ അവസ്ഥയ�ോ, അനാര�ോഗ്യമ�ോ അല്ലെങ്കിൽ

17

നിങ്ങൾക്ക് വെൽഷ് മനസ്സിലാക്കാന�ോ, സംസാരിക്കാന�ോ,
വായിക്കാന�ോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാന�ോ കഴിയുമ�ോ ?

വേതനമുള്ള ജ�ോലിയുടെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാം
ഒഴിവാക്കുക

ബാധകമായതെല്ലാം ശരിയടയാളം ഇടുക
വെൽഷ് സംസാരഭാഷ മനസ്സിലാകും

ഇല്ല

വെൽഷ് സംസാരിക്കുo

ഉണ്ട്, ആഴ്ചയിൽ 9 മണിക്കോറ�ോ അതിന് താഴെയ�ോ

വെൽഷ് വായിക്കും

ഉണ്ട്, ആഴ്ചയിൽ 10 ത�ൊട്ട് 19 മണിക്കർ വരെ

വെൽഷ് എഴുതും

അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞത�ൊന്നും അല്ല

ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഷ്

ഉണ്ട്, ആഴ്ചയിൽ 50 മണിക്കൂറ�ോ അതിൽ കൂടുതല�ോ

20  ൽ പ�ോകുക

മറ്റുള്ളവ, എഴുതുക (സൈൻ ഭാഷ ഉൾപ്പെടെ)

19 നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എത്രമാത്രം നന്നായിട്ട്
നന്നായിട്ട് അറിയില്ല

വയസ്സോ അതിന്
25 16മുകളില�ോ
ആണെങ്കിൽ

26  ൽ പ�ോകുക

15 വയസ്സോ അതിന്
താഴെയ�ോ ആണെങ്കിൽ

51  ൽ പ�ോകുക

പറയുന്നവയിൽ വെച്ചു ഏറ്റവും ഉചിതമായി
26 താഴെ
വിവരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികാഭിരുചി ഏതാണ് ?

സംസാരിക്കാൻ കഴിയു ം ?
നന്നായിട്ട്

ഉണ്ട്, ആഴ്ചയിൽ 20 ത�ൊട്ട് 34 മണിക്കൂർ വരെ
ഉണ്ട്, ആഴ്ചയിൽ 35 ത�ൊട്ട് 49 മണിക്കൂർ വരെ

18 നിങ്ങളുടെ മുഖ്യ ഭാഷ ഏതാണ് ?

വളരെ നന്നായിട്ട്

പ്രായാധിക്യം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള�ോ ഉള്ളവരെ
അന്വേഷിക്കുകയ�ോ അവരെ സഹായിക്കുകയ�ോ
ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ?

ഒട്ടും ഇല്ല

ഈ ച�ോദ്യത്തിന് സ്വമനസ്സാലേ മറുപടി നൽകാവുന്നതാണ്
എതിർലിംഗ സംഭ�ോഗ തൽപരത

20 നിങ്ങൾക്ക് എവിടത്തെ പാസ�്പോർട്ട് ആണുള്ളത് ?

സ്വവർഗ്ഗഭ�ോഗി
ദ്വിലിംഗി

ബാധകമായതെല്ലാം ശരിയടയാളം ഇടുക

മറ്റേതെങ്കിലും ലൈംഗിഗാഭിരുചി, എഴുതുക

യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡo
ഐർലൻഡ്
മറ്റുള്ളവ, എഴുതുക

ജനിച്ചപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അതേ
27 നിങ്ങൾ
ലിംഗത്തിലാണ�ോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ?
ഈ ച�ോദ്യത്തിന് സ്വമനസ്സാലേ മറുപടി നൽകാവുന്നതാണ്

അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല

21

അതെ
നിങ്ങളുടെ ആര�ോഗ്യം പ�ൊതുവേ എങ്ങനെയുണ്ട് ?

വളരെ നല്ലത്

നല്ലത്

തൃപ്തികരം

മ�ോശം

അല്ല, ലിംഗ വ്യക്തിത്വം ഇവിടെ എഴുതുക

വളരെ മ�ോശം
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വ്യക്തിഗത ച�ോദ്യങ്ങൾ - വ്യക്തി 1 തുടർച്ച
കുറച്ചു ച�ോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ
28 അടുത്ത
യ�ോഗ്യതകളെ കുറിച്ചാണ്.
വെയ്ൽസില�ോ, ഇംഗ്ലണ്ടില�ോ അല്ലെങ്കിൽ ല�ോകവ്യാപകമായ�ോ
എപ്പോഴെങ്കിലും നേടിയിട്ടുള്ള യ�ോഗ്യതകൾ,
തുല്യമായവയുൾപ്പെടെ, ഇപ്പോൾ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ
കൂടി, രേഖപ്പെടുത്തുക

29

ബാധകമായതെല്ലാം ശരിയടയാളം ഇടുക
ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്കാണെങ്കിൽ പ�ോലും കാഷ്വൽ
അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക ജ�ോലിയും ഉൾപ്പെടുത്തുക
ഒരു ജീവനക്കാരനായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു

നിങ്ങൾ ഒരു ത�ൊഴിൽ പരിശീലനം
പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ?
ഉദാഹരണത്തിന്, ട്രേഡ്, ഹയർ, ഫൗണ്ടേഷൻ, മ�ോഡേൺ
അതെ

30

ഏഴു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ പറയുന്നവ
33 കഴിഞ്ഞ
നിങ്ങൾ ചെയ്തുവ�ോ ?

ഇല്ല

ഡിഗ്രി ലെവല�ോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുകളില�ോ ആയ
യ�ോഗ്യത നിങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടോ ?
ഉദാഹരണത്തിന്, ഡിഗ്രി, ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിഗ്രി, HND
അല്ലെങ്കിൽ HNC, NVQ level 4-ഉം അതിനു മുകളിലും, ടീച്ചിംഗ്
അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ്
അതെ

ഇല്ല

31 വേറേതെങ്കിലും യ�ോഗ്യതകൾ നിങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടോ ?

സ്വയം ത�ൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലാൻസ്

39  ൽ പ�ോകുക
39  ൽ പ�ോകുക

അസുഖം മൂലം താൽക്കാലികമായി ജ�ോലിയിൽ
നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നു, അവധിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ
താൽക്കാലികമായി ജ�ോലിയില്ല
 ൽ പ�ോകുക

39

മറ്റേർണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ
പറ്റേർണിറ്റി ലീവിലാണ്

39  ൽ പ�ോകുക

മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള
വേതനമുള്ള ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു

39  ൽ പ�ോകുക

അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞത�ൊന്നും അല്ല
പറയുന്നവയിൽ നിന്നുo കഴിഞ്ഞ ഏഴു
34 ഇനി
ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് വിവരിക്കുന്നത്
ഏതാണ് ?

ബാധകമായതെല്ലാം ശരിയടയാളം ഇടുക

ബാധകമായതെല്ലാം ശരിയടയാളം ഇടുക

വിരമിച്ചു (പെൻഷന�ോട് കൂടിയ�ോ അല്ലാതെയ�ോ)

GCSEs കള�ോ സമാനമായത�ോ

പഠിക്കുന്നു

5 അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം GCSEs (A*–C, 9–4), O levels
(ജയിച്ചവ), അല്ലെങ്കിൽ CSEs (ഗ്രേഡ് 1), അല്ലെങ്കിൽ
Intermediate Welsh Baccalaureate

വീടിനെയ�ോ കുടുംബത്തെയ�ോ ന�ോക്കുന്നു

വേറെ ഏതെങ്കിലും GCSEs, O levels അല്ലെങ്കിൽ CSEs
(ഏതു ഗ്രേഡ് ആയാലും) അല്ലെങ്കിൽ Basic Skills ക�ോഴ്സ്
അല്ലെങ്കിൽ Foundation Welsh Baccalaureate

മറ്റുള്ളവ

AS, A level അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായത്
2 അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം A levels, 4 അല്ലെങ്കിൽ
അതിലധികം AS levels അല്ലെങ്കിൽ Advanced Welsh
Baccalaureate
1 A level, 2–3 AS levels
1 AS level

NVQ അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായത്
NVQ level 3, BTEC National, OND അല്ലങ്കിൽ ONC, City and Guilds
Advanced Craft
NVQ level 2, BTEC General, City and Guilds Craft
NVQ level 1

അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ യ�ോഗ്യത
ഇല്ല
മറ്റേതെങ്കിലും യ�ോഗ്യത, തുല്യമായത് അറിയില്ല
യ�ോഗ്യത ഇല്ല
ഇതിന് മുമ്പ് UK സായുധ സേനയിൽ സേവനം
32 നിങ്ങൾ
ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ?
	
നിലവിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവർ "ഇല്ല"
എന്നടയാളപ്പെടുത്തുക
അതെ, ഇതിന് മുമ്പ് റെഗുലർ സായുധ സേനയിൽ സേവനം
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
അതെ, ഇതിന് മുമ്പ് റിസേർവ് സായുധ സേനയിൽ സേവനം
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല
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ദീർഘനാളായുള്ള അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ വൈകല്യം

നാലാഴ്ചയിൽ വേതനമുള്ള ഏതെങ്കിലും
35 കഴിഞ്ഞ
ജ�ോലിക്കായി നിങ്ങൾ സജീവമായി ശ്രമിച്ചിരുന്നോ ?
അതെ
ഇല്ല
ഒരു ജ�ോലി ലഭ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ
36 ഇപ്പോൾ
രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കത് ആരംഭിക്കാൻ
സാധിക്കുമ�ോ ?
അതെ
ഇല്ല
ഒരു ജ�ോലി തുടങ്ങാനായി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച
37 സ്വീകരിച്ച
ക�ൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ�ോ ?
അതെ
ഇല്ല

38 നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വേതനമുള്ള ജ�ോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ?
ഉണ്ട്, കഴിഞ്ഞ 12 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
ഉണ്ട്, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 12 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അല്ല
ഇല്ല, ഒരിക്കലും ജ�ോലി ചെയ്തിട്ടില്ല

51  ൽ പ�ോകുക

ച�ോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമായ
39 ഇനിയുള്ള
ജ�ോലിയെ പറ്റിയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ, ജ�ോലി

ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കില് അവസാനം ചെയ്ത മുഖ്യ ജ�ോലിയെ പറ്റി.
നിങ്ങളുടെ മുഖ്യ ജ�ോലിയെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
മണിക്കൂറുകൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന (ചെയ്തിരുന്ന) ജ�ോലി
എന്നതാണ്

വ്യക്തിഗത ച�ോദ്യങ്ങൾ - വ്യക്തി 1 തുടർച്ച
മുഖ്യമായ ജ�ോലിയിൽ എന്താണ്
40 നിങ്ങളുടെ
(എന്തായിരുന്നു) നിങ്ങളുടെ ജ�ോലി സ്ഥാനം ?
ജീവനക്കാരൻ
സ്വയം ത�ൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാർ ഇല്ലാത്ത
ഫ്രീലാൻസ്
ജീവനക്കാരുള്ള സ്വയം ത�ൊഴിൽ
നിങ്ങൾ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന (ചെയ്തിരുന്ന) സ്ഥാപനത്തിന്റെ
41 അല്ലെങ്കിൽ
ബിസിനസ്സിന്റെ പേരെന്താണ് ?
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിൽ സ്വയം ത�ൊഴിൽ
ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ (ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ), നിങ്ങളുടെ
ബിസിനസ്സിന്റെ പേരെഴുതുക

46

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങള്ക്ക്
ഒരു ജ�ോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ

47  ൽ പ�ോകുക
47  ൽ പ�ോകുക
51  ൽ പ�ോകുക

നിങ്ങള് താൽക്കാലികമായി ജ�ോലിയിൽ നിന്നും
ഒരാഴ്ച വിട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങള്ക്ക്
ഒരു ജ�ോലി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ

നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമായ ജ�ോലിയിൽ, ഒരാഴ്ചയിൽ എത്ര
47 മണിക്കൂർ
നിങ്ങൾ സാധാരണ ജ�ോലി ചെയ്യും ?
വേതനം ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഓവർടൈം ഉൾപ്പെടുത്തുക
0 മുതൽ
15 വരെ

16 മുതൽ
30 വരെ

31 മുതൽ
48 വരെ

49 അല്ലെങ്കിൽ
അതിൽകൂടുതല�ോ

സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് യാത്ര
48 ജ�ോലിസ്ഥലത്തേക്ക്
ചെയ്യുന്നത് ?
ജ�ോലിസ്ഥലത്തേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ പതിവ് യാത്രയിൽ,
ഏറ്റവും നീണ്ട ദൂരമുള്ള ഭാഗം ഏതാണെന്ന്, ഒരു
ബ�ോക്സിൽ മാത്രം ശരിയടയാളം ഇട്ട് കാണിക്കുക

അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ

ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു (ചെയ്തിരുന്നു)
പൂർണ്ണമായ ത�ൊഴിൽ പദവി എന്താണ്
42 നിങ്ങളുടെ
(എന്തായിരുന്നു) ?

പ്രധാനമായും വീട്ടിലിരുന്ന് ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു
അണ്ടർഗ്രൌണ്ട്, മെട്രോ, ലൈറ്റ് ട്രെയിൻ, ട്രാം
ട്രെയിൻ
ബസ്, മിനിബസ് അല്ലെങ്കിൽ ക�ോച്ച്

ഉദാഹരണത്തിന്, റീടെയിൽ അസിസ്റ്റൻറ് (RETAIL ASSISTANT),
ഓഫീസ് ക്ലീനർ (OFFICE CLEANER), ഡിസ്ട്രിക്ട് നർസ് (DISTRICT
NURSE), പ്രൈമറി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകൻ /ആദ്ധ്യാപിക (PRIMARY
SCHOOL TEACHER)

ടാക്സി

നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ�ോ ശമ്പള നിലവാരമ�ോ പറയരുത്

കാറിലെയ�ോ വാനിലെയ�ോ പാസ്സഞ്ചർ

മ�ോട്ടോർ സൈക്കിൾ, സ്കൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മ�ോപ്പെഡ്
കാറ�ോ വാന�ോ ഓടിക്കുന്നു
ബൈസിക്കിൾ
കാൽ നടയായി
മറ്റുള്ളവ

മുഖ്യ ജ�ോലിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്
43 നിങ്ങളുടെ
(ചെയ്തിരുന്നത്) സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുക.

49 നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് മുഖ്യമായിട്ട് ജ�ോലി ചെയ്യുന്നത് ?
ഒരു ജ�ോലിസ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെപ്പോയിൽ
റിപ�ോർട്ട് ചെയ്യും

51  ൽ പ�ോകുക
ഒരു ഓഫ�്ഷോർ ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ 51  ൽ പ�ോകുക
സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല 51  ൽ പ�ോകുക
വീട്ടിലിരുന്ന് ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു

സ്ഥാപനത്തിന്റെ, ബിസിനസ്സിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ
44 നിങ്ങളുടെ
ഫ്രീലാൻസ് ജ�ോലിയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തി എന്താണ്
(എന്തായിരുന്നു) ?

ഉദാഹരണത്തിന്, ക്ലോത്തിങ്ങ് റീടെയിൽ (CLOTHING RETAIL),
ജനറൽ ആശുപത്രി (GENERAL HOSPITAL), പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം
(PRIMARY EDUCATION), ഫുഡ് ഹ�ോൾസെയിൽ (FOOD WHOLESALE)
	
നിങ്ങൾ ഒരു സിവിൽ സെർവന്റ് ആണ് (ആയിരുന്നു) എങ്കിൽ,
CIVIL SERVICE എന്നെഴുതുക

ജ�ോലിസ്ഥലത്തിന്റെയ�ോ ഡെപ്പോയുടെയ�ോ
50 നിങ്ങളുടെ
വിലാസം എന്താണ് ?

നിങ്ങൾ ഒരു ല�ോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസർ ആണ്
(ആയിരുന്നു) എങ്കിൽ, LOCAL GOVERNMENT എന്നെഴുതുക,
എന്നിട്ട് ല�ോക്കൽ അത�ോറിറ്റിയിലെ ഡിപാർട്ട്മെൻറിന്റെ
പേരെഴുതുക

പ�ോസ്റ്റ് ക�ോഡ്

51 വ്യക്തി 1-ന് ഇനി ച�ോദ്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല.
ദിന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ
45 ദൈനം
മേൽന�ോട്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ടോ ? (വഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ) ?

വ്യക്തി 2-ന്ഉള്ള ച�ോദ്യങ്ങൾ  ൽ പ�ോകുക
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൗസ�്ഹോൾഡിൽ വേറേ ആരു ം
ഇല്ലായെങ്കിൽ
പുറകിലെ പേജിൽ ഉള്ള, സന്ദർശകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള
ച�ോദ്യങ്ങൾ  ൽ പ�ോകുക

അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൗസ�്ഹോൾഡിൽ സന്ദർശകർ ആര
ു ം
രാത്രി തങ്ങാൻ ഇല്ലായെങ്കിൽ

അതെ

ഇല്ല

മുൻവശത്തെ പേജിലെ പ്രസ്താവന

 ൽ പ�ോകുക
പേജ് 11

സന്ദർശകർക്കുള്ള ച�ോദ്യങ്ങൾ

V ച�ോദ്യം H5-ൽ നിങ്ങൾ എത്ര സന്ദർശകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ?
ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു സന്ദർശകരെ - ച�ോദ്യങ്ങൾ V1 മുതൽ V4 വരെ ഓര�ോ സന്ദർശകർക്കും വേണ്ടി ഉത്തരo എഴുതുക
നാല�ോ അതിലധികമ�ോ - ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സന്ദർശകർക്കുള്ള V1 മുതൽ V4 വരെയുള്ള ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരo എഴുതുക, എന്നിട്ട്
www.census.gov.uk - ലേക്ക് പ�ോകുക, അല്ലെങ്കിൽ 0800 169 2021 വിളിച്ചു തുടർ ച�ോദ്യാവലി അഭ്യർഥിക്കുക

സന്ദർശകൻ A

V1 ഈ വ്യക്തിയുടെ പേരെന്താണ് ?

V4 ഈ വ്യക്തിയുടെ പതിവായ UK വിലാസം എന്താണ് ?

ആദ്യ നാമം

അവസാന നാമം

V2 ഈ വ്യക്തിയുടെ ജനന തീയതി എന്താണ് ?
ദിവസം

മാസം

പ�ോസ്റ്റ് ക�ോഡ്

വർഷം

അല്ലെങ്കിൽ
	

V3 ഈ വ്യക്തിയുടെ ലിംഗം ഏതാണ് ?
സ്ത്രീ

പേരെഴുതുക

UK-ക്കു പുറത്ത്, രാജ്യത്തിന്റെ

പുരുഷൻ

സന്ദർശകൻ B

V1 ഈ വ്യക്തിയുടെ പേരെന്താണ് ?
ആദ്യ നാമം

V4 ഈ വ്യക്തിയുടെ പതിവായ UK വിലാസം എന്താണ് ?
സന്ദർശകൻ A-യുടെ അതേ വിലാസം

അവസാന നാമം

V2 ഈ വ്യക്തിയുടെ ജനന തീയതി എന്താണ് ?
ദിവസം

മാസം

V3 ഈ വ്യക്തിയുടെ ലിംഗം ഏതാണ് ?
സ്ത്രീ

പ�ോസ്റ്റ് ക�ോഡ്

വർഷം

അല്ലെങ്കിൽ
	
പേരെഴുതുക

UK-ക്കു പുറത്ത്, രാജ്യത്തിന്റെ

പുരുഷൻ

സന്ദർശകൻ C

V1 ഈ വ്യക്തിയുടെ പേരെന്താണ് ?
ആദ്യ നാമം

V4 ഈ വ്യക്തിയുടെ പതിവായ UK വിലാസം എന്താണ് ?
സന്ദർശകൻ A-യുടെ അതേ വിലാസം

അവസാന നാമം

V2 ഈ വ്യക്തിയുടെ ജനന തീയതി എന്താണ് ?
ദിവസം

മാസം

V3 ഈ വ്യക്തിയുടെ ലിംഗം ഏതാണ് ?
സ്ത്രീ

ഇനി

പ�ോസ്റ്റ് ക�ോഡ്

വർഷം

അല്ലെങ്കിൽ
	
പേരെഴുതുക

UK-ക്കു പുറത്ത്, രാജ്യത്തിന്റെ

പുരുഷൻ

 മുൻവശത്തെ പേജിലെ പ്രസ്താവന യിലേക്ക് പ�ോകുക

പേജ് 12 (ച�ോദ്യാവലിയിലെ പേജ് 32)

സെൻസസ് 2021: നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നത�ോട�ൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത
സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
ഞങ്ങൾ (ONS) നിങ്ങളുടെ ച�ോദ്യാവലിയിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു വിശദമായ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും വെയ്ൽസിൽ നിന്നുമുള്ള സെൻസസിൽ നിന്നും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഗവൺമെന്റിനും പ്രാദേശിക അധികൃതർക്കും, വിദ്യാഭ്യാസം, ഡ�ോക്ടർമാരുടെ സർജറി, റ�ോഡുകൾ
തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക സേവനങ്ങൾക്കു വേണ്ടുന്ന ധനസഹായ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും.
നിയമം (സെൻസസ് ആക്ട് 1920) ഇതിന് നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു. സെൻസസ് നിർബന്ധമാണ്
അത�ോട�ൊപ്പം വിവരങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുകയ�ോ, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയ�ോ ചെയ്താൽ
കുറ്റകരവുമാണ്. ഇത് നടപടിക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഒരു വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചോ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചോ
ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നിരിക്കാം, ഇത് ഇൻറർവ്യു ചെയ്യുന്നവരുടെയും
ഇൻറർവ്യു ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുടെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ
സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ ച�ോദ്യാവലികൾ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ്
പൂരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കും.

ആർക്കെല്ലാം ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് ?
ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്നാo കക്ഷി ദാതാക്കൾ
ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചില വസ്തുതകൾ നിയമാനുസൃതവും പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക്
വ്യക്തമായ പ്രയ�ോജനമുള്ളതുമാണെങ്കിൽ, ചില അംഗീകൃത ഗവേഷകർക്ക് ഞങ്ങൾ അവ
പിന്നീട് ലഭ്യമാക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തില�ോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സില�ോ വ്യക്തികളെ
തിരിച്ചറിയുന്നതായിരിക്കില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ONS വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടെത്താം.

വ്യക്തിപരമായ വസ്തുതകൾ എത്ര നാൾ വരെ സൂക്ഷിക്കും ?
എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിനു വേണ്ടിയാണ�ോ വ്യക്തി വസ്തുതകൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ശേഖരിച്ചത്, അത്
നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും മിനിമം വിവരങ്ങൾ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഉചിതമാകുമ്പോൾ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയ�ോ അജ്ഞാതമാക്കുകയ�ോ ചെയ്യും.
നാഷനൽ ആർക്കൈവ്സിന് വേണ്ടി സെൻസസ് പ്രതികരണങ്ങളുടെ ഒരു വസ്തുതശേഖരം 100 വർഷം
വരെ ഞങ്ങളുടെ കൈവശo വച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വസ്തുതകൾ കൈവശം വെച്ചു നിയന്ത്രിക്കുന്നവരിൽ (കൺട്രോളർ)
നിന്നും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാനുo; നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ വിവരങ്ങൾക്കു
ഭേദഗതി വരുത്താൻ അവര�ോട് ആവശ്യപ്പെടാനുo; നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ
എതിർക്കുന്നതിനുo നിയമപരമായി നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൈവശമുള്ള
ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ ഡാറ്റ മായ്ക്കാനുo; നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് തടയാനുo;
നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ സൂക്ഷിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരു കൺട്രോളറിന് കൈമാറാനുo ഏതെങ്കിലും
കൺട്രോളടറ�ോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അധികാരം ഉണ്ടായേക്കാം. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ
ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ
ആവശ്യം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ
നടപ്പിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റാ സംരക്ഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി
ബന്ധപ്പെടുക.

ബന്ധപ്പെടേണ്ടവർ:
ഡാറ്റ കൺട്രോളർ: 01329 444972 census.customerservices@ons.gov.uk Census Customer Services,
Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, Fareham, Hampshire, PO15 5RR
ONS ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ: 0845 601 3034 DPO@statistics.gov.uk Data Protection Officer,
Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, Fareham, Hampshire, PO15 5RR
ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ഓഫീസ്: 0303 123 1113 casework@ico.org.uk Information
Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF
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