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سرشمېرنه 2021: د کورنۍ په هکله سوالنامه

موږ غواړو چې ستاسو هره ممکنه مرسته وکړو چې په د 2021 په سرشمېرنه کې برخه واخلئ. د همدې کبله موږ 
د الرښوونې دا کتابچه تياره کړې ده چې د کورنۍ په هکله سوالنامې ډکولو کې درسره کومک وکړي. دا ترجمه ده د 
هداياتو، ستاسو د کورنۍ په هکله د سوالونو، د فرد 1 لپاره د انفرادي سوالونو او د مېلمنو په هکله د سوالونو چې د 

کورنۍ په هکله سوالنامې په کې موجود دي. 

که اړتيا ولرئ نو د فرد 1 ترجمه کاروالی شئ چې د فرد 2 تر فرد 5 د انفرادي سوالونو په ډکولو کې درسره کومک 
وکړي ولې چې دا د فرد 1 تکرار دی.

لطفاً په دې کتابچه کې خپل ځوابونه مه ليکئ. 2021 587 0800 ته زنګ ووهئ چې د کورنۍ په هکله سوالنامه ځان 
ته جال راوغواړئ، که تاسو ال له مخې نه وي ترالسه کړې. 

تاسو بايد خپل ځوابونه د کورنۍ په هکله سوالنامه کې په انګريزي کې وليکئ.

که تاسو نورې مرستې ته اړتيا لرئ، نو لينګويج الئن ته د ترجمان لپاره زنګ وهالی شئ.

د لينګويج الئن ډله په نورو الرو هم ستاسو مرسته کوالی شي.  د مثال په توګه که ستاسو په کورنۍ کې له پينځوو زيات 
کسان وي، نو هغوی به وتوانېږي چې درته د کورنۍ لپاره اضافي فورمه درولېږي.

د 2021 په سرشمېرنه کې د برخې اخيستلو لپاره ستاسو مننه.



ii

سرشمېرنه 2021: تاسو په کومو شيانو پوهېدلو ته اړتيا لرئ

سرشمېرنه څه ده او څوک يې اجراء کوي؟ 
سرشمېرنه يوه داسې سروی ده چې هر 10 کال وروسته کېږي او په انګلستان او ويلز کې د خلکو او کورنيو انځور ورکوي. دا 

مرسته کوي چې ستاسو په سيمه کې عامه خدمات پالن شي.
The Office for National Statistics )د قامي احصائيې دفتر( )ONS( په انګلستان او ويلز کې سرشمېرنه پالن کوي او 
اجراء کوي يې، له نورو احصائيو اژانسونو سره په ګډه چې د يوکی UK يو روڼ انځور رامنځته کړي. موږ د UK پارليمان ته په 

راسته توګه رپورټ ورکوو ولې موږ د کومو سياسي ګوندونو لپاره کار نه کوو.

سرشمېرنه څرنګه زما کومک کوي؟ 
هر رقم موسسې، تر ځايي مقاموتو نيولې تر خيريه موسسو پورې، د سرشمېرنې معلومات کاروي چې د هغه خدماتو په برابرولو 

کې مرسته وکړي چې موږ ټول ورته ضرورت لرو، په شمول د ټرانسپورټ، تعليم او صحي پاملرنې.
په برخه اخيستلو به تاسو په دې يقيني کولو کې کومک کوئ چې تاسو او ستاسو ټولنه اړين خدمات اوس او په مستقبل کې ترالسه 

کوي.

آيا زه اړ يم چې يې وکړم؟ 
تاسو سرشمېرنه بايد د قانون له لوري هرومرو ډکه کړئ. که تاسو دا و نه کړئ يا هم غلط معلومات ورکړئ، تو ښايي تاسو       

1,000 £ جريمه کړل شئ. ځيني سوالونه په ډاګه ښايي چې اختياري دي — دا جرم نه دی که ورته ځواب ورنه کړئ.

زه به څنګه پکې برخه اخلم؟ 
د کورنۍ په هکله سوالنامې د ډکولو لپاره دا کتابچه وکاروئ. لطفاً د سرشمېرنې د سوالنامې د الرښوونې په کتابچه کې خپل 

ځوابونه مه ليکئ. بيا خپله ډکه کړې د کورنۍ په هکله سوالنامه موږ ته په درکړل شوې لفافه کې بيرته راولېږئ.

زه بايد دا کله وکړم؟ 
کوم معلومات چې تاسو موږ ته راکوئ بايد په دې هکله وي چې د سرشمېرنې په ورځ چې يک شنبه 21 مارچ 2021 ده، په 

کورنۍ کې څوک څوک دي. لطفاٌ خپله سوالنامه په دغې روځې يا له هغې وروسته څومره ژر چې ممکن وي ډکه کړئ.

په سوالنامه کې بايد څوک وليکم؟ 
د کورنۍ په هکله په سوالنامه کې بايد انفرادي سوالونو ته ځواب ورکړئ:

هر هغه کس چې ستاسو سره مستقل اوسېږي او يا ستاسو ادرس د خپل فاميل کور بولي   •
هغه خلک چې په موقتي توګه له کوره د باندې وي، د مثال په توګه محصلين يا د مکتب ماشومان چې له کوره بهر په ليليه کې   •

وي
هغه خلک چي په موقتي توګه ستاسو سره اوسي او بل کوم ادرس نه لري   •

کوم خلک چې د UK له خارج څخه وي او ستاسو سره په موقتي توګه اوسي او په دې هيواد کې د درېو مياشتو يا زيات لپاره   •
استوګنه کوي۔

د مېلمنو لپاره پکې يوه جال برخه ده چې ډکه کړل شي، يعني هر هغه څوک چې ستاسو کره د سرشمېرنې په ورځ، يک شنبه 21 
مارچ 2021 شپه کوي.

آيا زما معلومات خوندي او محرمانه دي؟ 
موږ به ستاسو لخوا راکړل شوي ټول معلومات خوندي ساتو. د دې په هکله معلوماتو لپاره چې موږ څنګه دا کار کوو، د دې 

کتابچې په شا کې د محرميت نوټس وګورئ. په انګليسي کې ليکل شوي زموږ د محرميت بشپړ بيان لوستلو لپاره والړ شئ 
census.gov.uk ته.



صفحه 1

آن الين يې ډکه کړئ
www.census.gov.uk

ستاسو د کورنۍ ايکسس کوډ دا دی:

يا دا کاغذي سوالنامه ډکه کړئ.

اقرارنامه

دا سوالنامه ما د خپل معلوماتو اويقين مطابق صحيح ډکه کړې ده.

که چېرې ستاسو پته غلطه وي او يا پرې نه وي ليکل شوي، نو 
خپلهصحيح پته الندې وليکئ:

د سرشمېرنې د ترسره کولو لپاره موږ ستاسو مرستې ته اړتيا 
لرو، چې پکې مهم معلومات راغونډول کېږي چې د خدماتو لکه 

ترانسپورت، تعليم او د صحي پاملرنې پالن کولو کې مرسته 
وکړي.

ټولې کورنۍ بايد د سرشمېرنې سوالنامه په 21م مارچ 2021 يا 
له هغې وروسته څومره ژر چې ممکن وي ډکه کړئ. 
که تاسو خوښوئ نو سوالنامه آن الين هم ډکوالی شئ:

والړ شئ www.census.gov.uk ته  .1
د خپلې کورنۍ ايکسس کوډ پکې وليکئ چې د دې سوالنامې   .2

په لومړۍ صفحه ورکړل شوی دی.
سوالونو ته ځوابونه ورکړئ او سبمټ submit ووهئ.   .3

د برخې اخيستلو لپاره ستاسو مننه.

Ian Diamond پرفيسر سر
قامي احصائيه ګر

قانون ستاسو د معلوماتو تحفظ کوي.
په هغه ورقچه کې نور معلومات وګورئ کومه چې د دې سوالنامې 

سره راغلې.

تاسو په سرشمېرنه کې بايد د قانون له لوري هرومرو برخه 
واخلئ. که تاسو و نه اخلئ يا هم غلط معلومات ورکړئ، تو ښايي 
تاسو جريمه کړل شئ. ځيني سوالونه په ډاګه ښايي چې اختياري 

دي — دا جرم نه دی که ورته ځواب ورنه کړئ.

که تاسو خپله لفافه ورکه کړې وي نو خپله ډکه کړې سوالنامه په 
دې پته راولېږئ: 

FREEPOST Census 2021

له کوم ځايه مرسته ترالسه کوالی شئ:

www.census.gov.uk/help
د تماس مرکز 2021 141 0800

  T (18001) 0800 141 2021 NGT
د ژبې مرستليکه 2021 587 0800

H1

پوسټ کوډ

تاريخامضاء

FREEPOST )ويړياپوسته( 
Census 2021 )سرشمېرنه(   

د کورنۍ په هکله سوالنامه
انګلستان



صفحه 2

هر کورنۍ واله مسئول دی چې دا سوالنامه ډکه کړي او واپس يې راولېږي.

کورنۍ واله هر هغه کس دی چې په دې پته اوسيږي او يا پرې په دې وخت موجود وي، مثالً يو کس چې:
د دې استوګنځي يا مالک وي/يا يې په کرايه نيولی وي؛ او/يا  •

د کورنۍ د بلونو او خرڅونو )يواځې يا د کوم بل چا سره په ګډه( د ورکولو مسئول وي  •

يوه کورنۍ دې ته وايي چې:
يو کس يواځې اوسيږي؛ يا  •

د خلکو يو ټولګی )الزمي نه ده چې خپلوان وي( په يوه پته اوسيږي او پخلنځی په شريکه استعمالوي او د کېناستو او يا د خوراک کوټه په شريکه   •
استعمالوي

په دې سوالنامه کې بايد زه کوم معلومات ډک کړم؟

د کورنۍ سوالونه په صفحه 3 – 6 د دې کورنۍ او پکې د ځای په هکله.   •

په صفحه 7 —31 انفرادي سوالونه د هر چا لپاره چې په دې کورنۍ کې په عادي توګه اوسيږي.   •

هر هغه کس چې 3 مياشتې او يا زيات په يوکی UK کې اوسېدلی وي او يا يې اراده وي، بايد په دې سوالونو کې د هغوی په عادي پته شامل کړل شي.

په شاتنۍ پاڼه )صفحه 32( د مېلمنو سوالونه د ټولو نورو خلکو لپاره څوک چې درکره د مارچ په 21مه نېټه 2021 د شپې لپاره پاتې شوي وي.   •
دا ډېره مهمه ده چې ټول مېلمانه چې درکره د شپې لپاره پاتې شوي وي، پکې شامل کړل شي چې دا يقيني کړل شي چې څوک پاتې نه شي. هغه 

مېلمانه چې په عادي توګه په يوکی کې په کوم بل ځای کې اوسيږي، په خپله عادي پته هم په سوالنامه کې شامل کړل شي.

د دې سوالنامې سره په ملګرې ورقچه کې تاسو نور معلومات هم موندالی شئ چې څوک دې پکې شامل کړل شي.

آيا زه به زياتي ګړو سوالنامو ته ضرورت ولرم؟

که په دې کورنۍ کې له 5 زيات خلک اوسيږي، او يا د 3 نه زيات مېلمانه شپې ته پاتې شوي دي، نو تاسو کوالی شئ چې ټوله سوالنامه آن الين    •
ډکه کړئ او يا دا سوالنامه ډکه کړئ او له موږ سره تماس ونيسئ چې يوه يا زياتې زياتي ګړې سوالنامې راوغواړئ.

که د دې کورنۍ يو غړی چې نه غواړي چې د ځان په هکله معلومات د کورنۍ نورو خلکو ته ښکاره کړي، نو تاسو کوالی شئ چې يوه انفرادي    •
سوالنامه راوغواړئ. خو دا خلک په دې سوالنامه کې د کورنۍ په سوالونو )له H1 نه تر H14 پورې( کې مه هېروئ، خو د دوی انفرادي سوالونه 

)1 - 51( خالي پرېږدئ.

که په دې پته باندې د يو نه زياتې کورنۍ وي، نو زموږ سره تماس ونيسئ چې يوه يا زياتې اضافي د کورنۍ سوالنامې راوغواړئ.   •

تاسو اضافي سوالنامې آن الين په www.census.gov.uk يا دې نمبر ته په زنګ وهلو راغوښتلی شئ 2021 141 0800.

زه څنګه بايد خپله سوالنامه صحيح ډکه کړم؟

تاسو بايد:
د ځوابونو لپاره توره يا آسماني رنګ سياهي استعمال کړئ    •

خپلو ځوابونو ته په بوکس کې د دې په شان د ټيک نخښه راکاږئ:      •

په بوکس کې په غټو ټکو ليکل کوئ، په يوه خانه کې يو ټکی، لکه داسې:       •

په خانه کې شوې غلطي دا رنګه صحيح کړئ:       او يا داسې:   •

که يو لفظ په يوه خانه کې نه راځي نو )که ممکن وي( بله کرښه پيل کړئ لکه داسې:   

 ته والړ شئ عمل وکړئ او هغه ځايونه په بشپړه توګه خالي پرېږدئ چې د ځواب هيڅ اړتيا نه لري؛ په ياد کې ونيسئ چې هر رقم  •   په هداياتو 
ليکه يا کرښه د ځواب په توګه ګڼل کيدای شي

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

تر پيل وړاندې



صفحه 3

دلته په عادي توګه څوک اوسيږي؟

ټولو اړوندو شيانو ته ټيک راکاږئ. د نور معلوماتو لپاره چې څوک پکې شامل کړئ، ملګرې ورقچه وګورئ۔  

زه، دا زما مستقل يا د فاميل کور دی  

د خاندان په غړو کې شامل دي، پارټنرز )لکه مېرمن/مېړه(، ماشومان، او هغه کوچنيان چې په 21م مارچ 2021 او يا مخکې زېږېدلي وي  

محصلين او/يا مکتب ته تلونکي ماشومان کوم چې په ټرم کې له کوره لرې اوسيږي  

انډيواالن، کرايه دار يا الجرز يعني موقتي کرايه دار  

د UK نه په عادي توګه بهر اوسېدونکي خلک چې د 3 يا زياتو مياشتو نه دلته ميشت دي  

هغه کسان چې په UK کې دننه له کوره لرې کار کوي، او يا د وسله وال ځواکونو غړي دي، که چېرې دا د دويمستقل يا خانداني کور وي  

هغه خلک چې د UK نه په موقتي توګه له 12 مياشتو نه د لږ وخت لپاره بهر دي  

هغه کسان چې په موقتي توګه درکره دي خو په عادي توګه په UK کې اوسيږي خو د UK بله پته نه لري، د مثال په توګه، خپلوان، دوستان  

نور خلک چې په عادي توګه درکره اوسيږي، په شمول د هغه کسانو چې په موقتي توګه د کوره بهر تلي وي  

يا په عادي توګه دلته هيڅ څوک نه اوسيږي، د مثال په توګه دا دويمه پته ده يا د رخصتيو کور دی  H4 ته والړ شئ 

د هغه ټولو خلکو په شمول چې تاسو په سوال H1 کې شامل کړي دي، ستاسو کره په عادي توګه څومره خلک اوسيږي؟

صرف هغه کسان چې په سوال H4 کې مو شامل کړي دي، وشمېرئ او ووايئ چې څومره مېلمانه درکره په 21م مارچ 2021 شپې ته پاتې کېږي؟

په وروستنۍ صفحه )صفحه 32( د مېلمنو په هکله سوالونو ته ځوابونه ليکل مه هېروئ  
که دلته په عادي توګه څوک نه اوسي )يواځې مېلمانه دلته پاتې کېږي(  H7 ته والړ شئ 

په سوال H2 کې له شمېرل شوو کسانو پرته، په 21م مارچ 2021 درکره نور څوک د شپې لپاره پاتې کېږي؟
دا کسان مېلمانه ګڼل کېږي. ماشومان او کوچنيان پکې شمېرل مه هېروئ.

ټولو اړوندو شيانو ته ټيک راکاږئ  

هغه کسان چې په عادي توګه په UK کې کوم بل ځای اوسيږي، د بيلګې په توګه هلک/انجلۍ ملګرې، ملګري، خپلوان  

هغه کسان چې دلته پاتې کېږي ځکه چې دا د دوی دويمه پته ده، د مثال په توګه، د کار لپاره. او مستقل يا د فاميل کور يې کوم بل ځای وي  

هغه خلک چې په عادي توګه له UK څخه بهر اوسيږي خو اوس دلته د 3 مياشتو نه د کم وخت لپاره پاتې کېږي  

هغه کسان چې دلته په رخصتۍ راغلي دي  

يا دلته په 21م مارچ2021 هيڅ څوک شپې ته نه پاتې کېږي  H6 ته والړ شئ 

له خپل ځان نه پيل کړئ، او د هغه ټولو نومونه وليکئ چې په سوال H2 کې شمېرل شوي دي په شمول د ماشومانو، کوچنيانو او موقتي کرايه دارو.
که د دې کورنۍ يو کس د انفرادي سوالنامې لپاره غوښتنه کړې وي، نو د هغوی د نومونو سره په خانه کې ټيک وکړئ او د دغه کس په   

هکله ځانګړي سوالونه له 1 نه تر 51 پورې خالي پرېږدئ

که په کورنۍ کې له 5 زيات کسان وي، نو ټوله سوالنامه آن الين ډکه کړئ يا زموږ سره رابطه وکړئ چې زياتي ګړې سوالنامه ترالسه کړئ.

آخري نوملومړی نوم
ستاسو خپل 

ځان )کس 1(

کس 2

کس 3

کس 4

کس 5

H1

H2

H3
آيا انفرادي سوالنامه 
راغوښتل شوې ده؟

H4

H5

د کورنۍ په هکله سوالونه



صفحه 4

د دې کورنۍ غړي له يو بل سره څه رشته لري؟ که دوی خپلوان نه دي نو د ‘پردي’ خانه ټيک کړئ.

په هغه ترتيب کې چې تاسو په سوال H3 )صفحه 3( کې استعمال کړی دی، د هغو ټولو کسانو نومونه د کالم په سر کې وليکئ څوک چې عموماً دلته اوسېږي.   
ماشومان، کوچنيان او هغه خلک پکې شاملول مه هېروئ چا چې انفرادي سوالنامې راغوښتلې دي

د کورنۍ د يو غړي د بل غړي سره د رشتې ښوولو لپاره په يوه خانه کې ټيک راکاږئ  

که په عادي توګه دلته څوک نه اوسي او دلته په 21م مارچ 2021 هيڅ څوک شپې ته نه پاتې کېږي  H7 ته والړ شئ 

 کس 2 
د دې کس سره څه رشته لري:

 کس 3 
د دې کس سره څه رشته لري:

 کس 2 
د دې کس سره څه رشته لري:  د کس 1 نوم

 دلته وليکئ لکه څنګه چې
H3 تاسو په سوال کې ليکلی دی

 که تاسو يواځې اوسيږئ نو
والړ شئ H7 ته

د کس 1 نوم

د کس 1 نوم

مثال:
 دا ښايي چې

 په يوه کورنۍ کې چې مور او پالر
 )2 کسان(

 پکې وي او د هغوی 3 کوچنيان
نو له يو بل سره څنګه رشته لري

 په دې برخه کې
ليکل مه کوئ

 د کورنۍ
 د غړيومعلومات

 په دې الندې
برخه کې ورکړئ

د کس 3 نومد کس 2 نوم

د کس 2 نوم

مېړه يا ښځه
 قانوني رجسټر شوی/شوې 

سول پارټنر
پارټنر

زوی يا لور

ناسکه ماشوم يعني پرکټی/پرکټۍ
 ورور يا خور )په شمول د 

ناسکه ورور يا خور(

مېړه يا ښځه

قانوني رجسټر شوی/شوې سول پارټنر

پارټنر

زوی يا لور

ناسکه ماشوم يعني پرکټی/پرکټۍ

ورور يا خور )په شمول د ناسکه ورور يا 
خور(

ناسکه وروريا ناسکه خور

مور يا پالر

ميره مور يا پلندر پالر

لمسی/لمسۍ

نيکه يا نيا

بله کومه — خپلوي

پردی/پردۍ )په شمول د فوسټر کوچني(

مېړه يا ښځه

قانوني رجسټر شوی/شوې سول پارټنر

پارټنر

زوی يا لور

ناسکه ماشوم يعني پرکټی/پرکټۍ

ورور يا خور )په شمول د ناسکه ورور يا 
خور(

ناسکه وروريا ناسکه خور

مور يا پالر

ميره مور يا پلندر پالر

لمسی/لمسۍ

نيکه يا نيا

بله کومه — خپلوي

پردی/پردۍ )په شمول د فوسټر کوچني(

لومړی نوم

آخري نوم

لومړی نوم

آخري نوم

لومړی نوم

آخري نوم

لومړی نوم

آخري نوم

لومړی نوم

آخري نوم

MARYROBERT

SMITHSMITH

H6

11

1

2

د کورنۍ په هکله سوالونه - جاري



صفحه 5

 )Robert( 2 او کس )Mary(1 1 د کس )James( 5 کس
 )Stephen( 4 او کس )Alison( 3 زوی دی، او د کس

ورور دی.

  که له 5 کسانو زيات خلک 
وي نو زموږ سره د اضافي 
سوالنامې لپاره تماس ونيسئ

 کس 3 
د دې کس سره څه رشته لري:

 کس 4 
د دې کس سره څه رشته لري:

 کس 5 
د دې کس سره څه رشته لري:

 کس 5 
د دې کس سره څه رشته لري:

 کس 4 
د دې کس سره څه رشته لري:

د کس 5 نومد کس 4 نوم

د کس 5 نومد کس 4 نومد کس 3 نوم

مېړه يا ښځه

قانوني رجسټر شوی/شوې سول پارټنر

پارټنر

زوی يا لور

ناسکه ماشوم يعني پرکټی/پرکټۍ

ورور يا خور )په شمول د ناسکه ورور 
يا خور(

ناسکه وروريا ناسکه خور

مور يا پالر

ميره مور يا پلندر پالر

لمسی/لمسۍ

نيکه يا نيا

بله کومه — خپلوي

پردی/پردۍ )په شمول د فوسټر کوچني(

مېړه يا ښځه

 قانوني رجسټر شوی/شوې 
سول پارټنر

پارټنر

زوی يا لور

ناسکه ماشوم يعني پرکټی/پرکټۍ
 ورور يا خور )په شمول د 

ناسکه ورور يا خور(

مېړه يا ښځه
 قانوني رجسټر شوی/شوې 

سول پارټنر
پارټنر

زوی يا لور

ناسکه ماشوم يعني پرکټی/پرکټۍ
 ورور يا خور )په شمول د 

ناسکه ورور يا خور(

مېړه يا ښځه
 قانوني رجسټر شوی/شوې 

سول پارټنر
پارټنر

زوی يا لور

ناسکه ماشوم يعني پرکټی/پرکټۍ
 ورور يا خور )په شمول د 

ناسکه ورور يا خور(

مېړه يا ښځه

قانوني رجسټر شوی/شوې سول پارټنر

پارټنر

زوی يا لور

ناسکه ماشوم يعني پرکټی/پرکټۍ

ورور يا خور )په شمول د ناسکه ورور 
يا خور(

ناسکه وروريا ناسکه خور

مور يا پالر

ميره مور يا پلندر پالر

لمسی/لمسۍ

نيکه يا نيا

بله کومه — خپلوي

پردی/پردۍ )په شمول د فوسټر کوچني(

لومړی نوم

آخري نوم

لومړی نوم

آخري نوم

لومړی نوم

آخري نوم

لومړی نوم

آخري نوم

لومړی نوم

آخري نوم

ALISONSTEPHENJAMES

SMITHSMITHSMITH

11

1 1 1

22

2 2 2

33

3 3

4

4



صفحه 6

ستاسو کورنۍ د دې استوګنځي مالکه ده که په کرايه مو نيولی دی؟

فقط يوه خانه ټيک کړئ  

مکمل مالکه  

مالکه خو په مورګيج يا قرضه  

څه حصه يې ملکيت دی او څه په کرايه )شريک ملکيت(  

په کرايه )له يا بې له هاؤسنګ بينيفټ سره(  

دلته بې کرايه اوسي  

H14 ته والړ شئ
H14 ته والړ شئ

ستاسو لينډالرډ يعني مالک مکان څوک دی؟

فقط يوه خانه ټيک کړئ  

هاؤسنګ ايسوسي ايشن، هاوسنګ کو آپريټيو،خيريه ټرسټ، رجسټرډ   
سوشل لينډالرډ

کاؤنسل يا لوکل اتارټي يعني ځايي مقامات  

شخصي مالک مکان يا د کرايه دارۍ ايجنسي  

د کورنۍ د يو غړي استخداموونکی  

د کورنۍ د يو غړي خپلوان يا ملګری  

کوم بل  

په مجموعي توګه، د کورنۍ غړې څومره موټرې يا وينونه لري، او يا 
يې استعمال ته الس رسی لري؟

د کمپنۍ موټرې او وينونه چې دشخصي استعمال لپاره موجود دي هم پکې   
وليکئ

يو هم نشته  

1  

2  

3  

4  

5 يا زيات، په شمېر يعني ګڼه کې وليکئ  

دا کوم رقم کور دی؟

پوره کور يا بنګله کومه چې ده:
ډيټيچډ  

سيمي ډيټيچډ  

ټيرسډ )په شمول د لړئ د اخيريني کور(  

فليټ، ميزنټ يا اپارتمان کوم چې:
د اپارتمانونو په هغه ودانۍ کې دی چې په کې فليټونه يا د اوسېدلو ځای   

جوړ شوی وي

د کنورټډ )بدل شوي( يا شريک کور حصه ده )په شمول د بيډ سيټس(  

  د کوم بلې کنورټډ ودانۍ برخه ده )د مثال په توګه، پخوانی مکتب، کليسا 
يا ګودام(

  په يوه تجارتي ودانۍ کې دی )د مثال په توګه، ددفترونو په ودانۍ يا 
هوټل کې او يا په کوم دوکان د پاسه(

يو ګرځنده يا موقتي تعمير: 
کاروان يا کوم بل ګرځنده يا موقتي تعمير دی  

آيا ټولې کوټې، په شمول د اشپزخانې، غسل خانې او تشناب، د يوې 
دروازې ترشا دي چې يواځې د دې کورنۍ خلک ورته الس رسی لري؟

هو  

نه، يوه يا زياتې کوټې له يوې بلې کورنۍ سره شريکې دي  

څومره کوټې يواځې د دې کورنۍ د خلکود استعمال لپاره دي؟
هغه ټولې کوټې پکې شاملې کړئ چې دخوب لپاره جوړې شوي يا   

وروسته ترميم شوي

د خوب د کوټو شمېر

دااستوګنځی د تودولو کوم رقم نظام لري؟
ټول متعلقه ټيک کړئ، که تاسو يې استعمالوئ او کنه  

سنټرل هيټنګ داسې مرکزي نظام دی چې ډېرې کوټې په جمع تودوي  

سنټرل هيټنګ نه لري  

په پائپ کې راغلی ګاز  

د ګاز ټينک يا سلينډر  

برقي )په شمول د سټوريج هيټرونو(  

د تيلو  

د لرګيو )د مثال په توګه، ګرګې، فاضله لرګي يا پيلټونه(  

د جامد خشاکو )د مثال په توګه سکاره(  

نوې کېدونکې انرژي )د مثال په توګه، شمسي حرارتييا حرارتي پمپونه(  

سيمه ايز يا ټولنيز د تودوخې شبکه  

کوم بل  

H7

H8

H9

H10

H14

H13

H12

که دلته يو يا زيات کسان په عادي توګه اوسي

يا که دلته په عادي توګه څوک نه اوسي (يواځې مېلمانه دلته پاتې کېږي)
 ته والړ شئ صفحه 32

يا که په عادي توګه دلته څوک نه اوسي او دلته په 221م مارچ 2021 
کوم مېلمانۀ شپې ته نه پاتې کېږي

 ته والړ شئ په لومړۍ صفحه اقرارنامه

H12 ته والړ شئ
H11

د کورنۍ په هکله سوالونه - جاري



صفحه 7

په سوال H3 کې د ورکړل شويو خلکو په پام کې له نيولو سره، آيا تاسو 
کس 1 ياست؟

هو  

نه — د کس 1 تفصيالت دلته ورکړئ  

آيا تاسو په کال کې له 30 ورځو زيات په کومه بله پته اوسېږئ؟
دا ورځې پرله پسې يا جال جال کېدالی شي  

نه  

هو، دغه بل د يوکی UK ادرس دلته وليکئ  

يا هو، له يوکی نه بهر، د هيواد نوم وليکئ  

8 ته والړ شئ

دغه پته کومه يوه ده؟

د وسله وال پوځ د اډې پته  

کومه بله پته کله چې له کوره ليرې کار کوئ  

د محصل د کور پته  

د محصل د دورې د وخت پته  

د بل مور/پالر يا د نګران پته  

د پارټنر پته  

د رخصتيو کور  

کوم بل  

د دورې په وخت کې، په عمومي توګه تاسو چيرې اوسئ؟

آيا په هغه پته چې د دې سوالنامې په لومړۍ صفحه ده  

د سوال 6 په پته  

په کومه بله پته  

51 ته والړ شئ
51 ته والړ شئ

ستاسو د زېږېدنې هيواد کوم يو دی؟

انګلستان  

ويلز  

سکاټ لينډ  

شمالي آيرلينډ  

جمهوريه آيرلينډ  

کوم بل هيواد، اوسنی نوم يې وليکئ  

13 ته والړ شئ
13 ته والړ شئ

13 ته والړ شئ
13 ته والړ شئ

آيا تاسو مکتب ته تلونکي يا محصل ياست چې کل وقتيتعليم ترالسه کوئ؟

نه هو   10 ته والړ شئ 

ستاسو قانوني وادۀ يا رجسټر شوی سول پارټنرشپ له چا سره دی )و(؟

د مخالف جنس له کوم چا سره  

د خپل جنس له کوم چا سره  

په 21 م مارچ 2021، ستاسو قانوني مدني حال يا رجسټر شوی د 
پارټنرشپ حال څه دی؟

چېرې مې هم واده نه دی کړی او   
نه مې کوم سول پارټنرشپ رجسټرکړی دی

وادۀ شوی/شوې  

په قانوني رجسټر شوي سول پارټنرشپ کې  

جال شوی/شوې، خو قانوناً اوس هم وادۀ شوی/شوې  

جال شوی/شوې، خو قانوناً اوس هم په رجسټرډ سول پارټنرشپ کې  

طالق شده  

پخوا په رجسټرډ سول پارټنرشپ کې وم چې اوس قانوناً ختم شوی دی  

کونډ/کونډه  

په رجسټر شوي سول پارټنرشپ کي ژوندی/ژوندۍ پاتې  

6 ته والړ شئ

ستاسو نوم څه دی؟ )په سوال H3 کې کس 1(

ستاسو د زېږېدنې نېټه څه ده؟

ستاسو جنس څه دی؟
که ستاسو عمر 16 کاله يا زيات وي نو د جنس د هويت په هکله سوال   

راروان دی

ښځينه  

نارينه  

P

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6

لومړی نوم

منځنی نوم/نومونه

آخري نوم

کالمياشتورځ

پوسټ کوډ

انفرادي سوالونه - کس 1 له دې ځايه پيل کړئ



صفحه 8

که تاسو په يوکی کې نه يئ زېږېدلي، نو تاسو په اخير ځل دلته کله د 
اوسيدو لپاره راغلئ؟

له يوکی UK نه بهر مختصر چکرونه پکې مه شمېرئ  

که تاسو د 21 م مارچ 2020 نه مخکې راغلي يئ نو  

که تاسو په 21 م مارچ 2020 يا وروسته راغلي  
 يئ نو

13 ته والړ شئ

ستاسو نژادي ډله کومه ده؟
د A نه تر E پورې يوه برخه غوره کړئ، او بيا پکې يوه خانه ټيک کړئ   

کومه چې ستاسو نژادي ټولګی يا هويت په صحيح توګه بيانوي

A سپين پوستی

انګرېز, ويلش, سکاټش, شمالي آئرشي يا برطانوي  

آئرش  

جپسي يا آيرشي کوچي  

روما  

يا کوم بل سپين پوستی هويت، ويې ليکئ  

B مخلوط يا زيات نژادي ټولګي

سپين پوستی او تورپوستی کيريبين  

سپين پوستی او تور پوستی افريقايي  

سپين پوستی او آسيايي  

کوم بل مخلوط نژادي هويت، ويې ليکئ  

C آسيايي، يا آسيايي برطانوي
هندوستانی  

پاکستانی  

بنګله ديشی  

چينايي  

يا کوم بل آسيايي هويت، و يې ليکئ  

D تورپوستی،، تورپوستی برطانوي، کيريبئين يا افريقايي

کيريبين  

افريقايي هويت، و يې ليکئ  

کوم بل تور پوستی، تورپوستی برطانوي يا کيريبين هويت، ويې ليکئ  

E کوم بل نژادي ګروپ

عرب  

کوم بل نژادي ګروپ، ويې ليکئ  

د هغه وخت په شمول چې تاسو دلته تېر کړی، تاسو په يوکی کې له څومره 
وخت پورې د پاتې کېدو اراده لرئ؟

له 12 مياشتو نه کم  

12 مياشتې يا زيات  

تاسو خپل قامي هوئيت څنګه بيانوئ؟

ټولو اړوندو شيانو ته ټيک راکاږئ  

برطانوي  

انګرېز  

ويلش  

سکاټش  

شمالي آئرشي  

کوم بل، وېي ليکئ  

يو کال مخکې، ستاسو د معمول پته څه وه؟

که يو کال مخکې ستاسو د معمول پته نه وه، نو هغه پته ووايئ چې تاسو   
پرې پاتې کېدئ

 

د دې سوالنامې په لومړۍ صفحه ستاسو پته  

د محصل د دورې وخت يا د بورډنګ سکول پته په يوکی UK کې، د   
دورې د وخت پته الندې وليکئ

په يوکی کې کومه بله پته، الندې يې وليکئ  

يا هو، له يوکی نه بهر، د هيواد نوم وليکئ  

12 ته والړ شئ

13

12

11

کالمياشت

پوسټ کوډ

14

15
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صفحه 9

که ستاسو عمر 16 کاله يا زيات وي
که ستاسو عمر 15 کاله يا ټيټ وي

26 ته والړ شئ
51 ته والړ شئ

18 ته والړ شئدا سوال قصداً تش پرېښودل شوی دی

ستاسو اساسي ژبه کومه يوه ده؟

انګليسي  

کومه بله، ويې ليکئ )په شمول د اشارو ژبه(  

20 ته والړ شئ

تاسو انګريزي څومره ښه ويالی شئ؟

بېخي نهښه نهښهډېره ښه

ستاسو مذهب کوم يو دی؟
د دې سوال ځواب اختياري دی  

يو مذهب هم نه  

عيسوي )په شمول د کيتولک، پروټيسټنټ او ټول نورې فرقې(   

بودائي  

هندو  

يهودي  

مسلمان  

سکهـ  

کوم بل مذهب، ويې ليکئ  

تاسو د بدني يا ذهني صحت کومه رنځ يا ناروغي لرئ چې له 12 مياشتو 
يا زيات جاري ده يا يې امکان دی؟

هو  

نه 24 ته والړ شئ 

ستاسو کوم رنځ يا ناروغي ستاسو د ورځنيز فعاليتونه د ترسره کولو توان 
کموي؟

هو، ډېر زيات  

هو، يو څه  

بېخي نه  

آيا تاسو چې خپل ځان له کوم جنس سره پېژنئ هغه هماغه جنس دی چې 
ستاسو د زېږېدنې په وخت رجستړ شوی و؟

د دې سوال ځواب اختياري دی  

هو  

نه، د خپل جنس هويت وليکئ  

په الندينيو کې کوم يو ستاسو جنسي ميالن زيات ښه توضيح کوي؟
د دې سوال ځواب اختياري دی  

هيټروسيکشول يعني مخالف جنس ته ميالن  

همجنس  

دوه جنسي  

کوم بل جنسي ميالن، و يې ليکئ  

آيا تاسود کوم چا پاملرنه کوئي، يا ورته کومک او مالتړ ورکوئ، په سبب 
د دې چې هغوی اوږود مهاله بدني يا ذهني رنځ يا ناروغي يا د زوړ عمر 

سره تړلې ستونزي لري؟
هغه څه پکې مه شاملوئ چې تاسو يې د خپلهغه کار د يوې برخې په توګه   

کوئ چې معاش پرې اخلئ

نه  

هو، 9 ساعته په هفته کې يا کم  

هو، 10 تر 19 ساعته په هفته کې  

هو، 20 تر 34 ساعته په هفته کې  

هو، 35 تر 49 ساعته په هفته کې  

هو، 50 ساعته يا زيات په هفته کې  

تاسو کوم پاسپورټونه لرئ؟
ټولو اړوندو شيانو ته ټيک راکاږئ  

يونائيټډ کنګډم  

آئرلينډ  

کوم بل، وېي ليکئ  

يا يو هم نشته  

ستاسو صحت په عمومي توګه څنګه دی؟

ډېر خرابخرابګوزاردارښهډېر ښه

22

23

24

25

26

27

21

20

19

18

17

16
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صفحه 10

آيا تاسو اپرنټس شپ يعني شاګردي ترسره کړې ده؟
د مثال په توګه، ټريډ يعني هنر، هائر يعني عالي، فاؤنډيشن يعني بنسټيز،   

ماډړن يعني عصري

نه هو    

په تېرو اووه ورځو کې، تاسو په الندينيو کې کوم يو کړی دی؟
ټولو اړوندو شيانو ته ټيک راکاږئ  

ټول هغه کارونه پکې شامل کړئ په شمول د کله نا کله کار، يا موقتي کار   
آن که د يو ساعت و

د اجير/ايمپاليي په توګه کار  

سيلف-ايمپاليډ يا فري النس  

د ناروغتيا له کبله له کاره ليرې،   
په رخصتۍ، او يا په عارضي توګه ايستل شوي

په ميټرنټي يا پيټرنټي رخصتۍ  

کوم بل په پيسو کار  

يا په پاسنيو کې يو هم نه  

39 ته والړ شئ
39 ته والړ شئ

39 ته والړ شئ
39 ته والړ شئ

39 ته والړ شئ

په الندينيو کې کوم يو په دقيقه توګه هغه څه بيانوي چې په تېرو اووه 
ورځو کې تاسو کول؟

ټولو اړوندو شيانو ته ټيک راکاږئ  

متقاعد )ريټائرډ( وئ )که پينشن اخلئ او که نه(  

په تعليم کې  

د کور يا د فاميل ساتنه  

په اوږد مهاله توګه ناروغه يا معيوب  

کوم بل  

آيا په تېرو څلورو هفتو کې تاسو په فعاله توګه معاش واله کار لټولی دی؟

هو  

نه  

که اوس کوم کار پيدا شي، نو په دوو هفتو کې يې تاسو پيل کوالی شئ؟

هو  

نه  

آيا په تېرو اوو ورځو کې تاسو د هغه کار پيل کېدلو انتظار باسلو، چې تاسو 
ال له مخې قبول کړی و؟

هو  

نه  

چېرې معاش واله کار مو کړی دی؟

هو، په تېرو 12 مياشتو کې  

هو، خو په تېرو 12 مياشتو کې نه  

نه، چېرې مې هم کار نه دی کړی 51 ته والړ شئ 

آيا تاسو د ډګري يعني د بکلوريا د کچې کواليفيکيشن ترالسه کړی دی؟
 NVQ level 4, HNC يا HND ،د مثال په توګه ډګري، فاؤنډيشن ډګري  

يا پورته، ټيچنګ يا نرسنګ

نه هو    

آيا تاسو پخوا د UK په وسله وال پوځ کې کار کړی دی؟

چې اوس هم )په( پوځ کې کار کوي بايد "نه" ټيک کړئ  

هو، پخوا مې په ريګولر وسله وال پوځ کې کار کړی دی  

هو، پخوا مې په ريزرو وسله وال پوځ کې کار کړی دی  

يا نه  

آيا تاسو کوم نور کواليفيکيشنز ترالسه کړي؟

ټولو اړوندو شيانو ته ټيک راکاږئ  

GCSEs يا مساوي

                          CSEs پاسز( يا( O levels )A*–C, 9–4(، GCSEs 5 يا زيات  
)گريڈ 1 ( 1

 Basic Skills هر ګريډ( يا( CSEs يا O levels، GCSEs کوم نور  
کورس  

AS level، A يا مساوي

AS levels يا زيات A 4، A levels 2 يا زيات  

x  1 A level، 2–3 AS levels  

x  1 AS level  

NVQ يا مساوي

  l NVQ level 3، BTEC National، OND   ONC  
City and Guilds Advanced Craft

l NVQ level 2, BTEC General, City and Guilds Craft  

l NVQ level 1  

يا نور کوم کواليفيکيشن نه لرم
کوم نور کواليفيکيشنز چې مساوي يې نامعلومه دي  

هيڅ کواليفيکيشن نه لرم  

29

30

31

32

38

37

36

35

34

33

يا

د سوالونو د ډله ستاسو د تعليمي کواليفيکيشن يعني وړتيا په هکله ده.
هر هغه کواليفيکيشن ثبت کړئ چې تاسو په  انګلستان ، ويلز يا نوره نړۍ   

کې ترالسه کړی وي، په شمول د مساوي کواليفيکيشن، آن که ستاسو يې 
اوس کاروئ هم نه

د خپل اساسي کار په هکله پاتې شوو سوالونو ته ځوابونه وليکئ، او که 
کار نه کوئ نو د خپل اخيري کار په هکله وليکئ.

ستاسو اساسي کار هغه کار په کوم کې چې تاسو عموماً تر ټولو زيات   
ساعتونه لګوئ )لګول مو(

28

39

انفرادي سوالونه - کس 1 جاري



صفحه 11

ستاسو په اساسي دنده کې، ستاسو د ايمپالئمنټ سټيټس څه دی )و(؟

ايمپالئي  

سيلف ايمپالئيډ يا فري النس خو بې له ايمپالئيز  

سيلف-ايمپالئيډ يئ له ايمپالئيز سره  

په خپل اساسي کار کې، تاسو په هفته کې عموماً څو ساعته کوئ؟
د معاش او بې له معاشه اوورټيم )زياتي کار( پکې شامل کړئ  

49 يا زيات31 تر 1648 تر 030 تر 15

تاسو زياتره کوم ځای کار کوئ؟

د کار په کوم ځای کې يا په کوم ډپو )ګودام( کې  

په کور کې يا له کوره کار کوم  

په سمندر کې په کوم ځای کې يعني آفشور انسټاليشن  

په کوم مستقل ځای کې کار نه کوم  

51 ته والړ شئ
51 ته والړ شئ

51 ته والړ شئ

ستاسو د کار د ځای يا ګودام پته څه ده؟

په عمومي توګه تاسو کار ته څنګه ځئ؟
هغه خانه ټيک کړئ کومه چې کار ته ستاسو د معمول د سفر لپاره د واټن   

له حسابه، د ټولو نه زياته برخه ښايي

په اساسي توګه په کور کې يا له کوره کار کوم  

انډرګراونډ، ميټرو، الئټ ريل، ټرام  

ريل  

بس، مني بس يا کوچ  

ټيکسي  

موټرسائيکل، سکوټر يا کوچنی سکوټر  

موټر يا وين چلوم  

په موټر يا وين کې د بل چا سره ځم  

سائيکل  

پياده  

کوم بل  

ستاسو د اساسيکار د موسسې يا کاروبار نوم څه دی )څه و( چې تاسو 
ورسره کار کوئ )کاوۀ(؟

که چېرې تاسو په خپله ذاتي بزنس يعني کاروبار کې سيلف ايمپالئيډ يئ   
)وئ(، نو د بزنس نوم وليکئ

يا يوه موسسه هم نه وه، يا د کومفرد لپاره شخصي کار کوئ/کولو مو  

ستاسو د کار نامه په دقيقه توګه څه ده )وه(؟
د مثال په توګه۔ ريټيل اسسټنټ )دوکاندار( )RETAIL ASSISTANT(، دفتر   

پاکوونکی )OFFICE CLEANER(، ډسټرکټ نرس )DISTRICT NURSE(، د 
)PRIMARY SCHOOL TEACHER( لومړني مکتب معلم

خپل ګريډ يا پی سکيل مه ليکئ  

مختصراً ووايئ چې تاسو په خپل اساسي کار کې څه کوئ )کول(.

آيا تاسو د روزانه په اساس د نورو ايمپالئيز د کار سپرويژن يا څارنه کوئ 
)کړې ده(؟

نه هو    

40

41

42

43

45

50

49

48

47

د کار په ځای کې ستاسو د موسسې، بزنس يا فري النس اساسي فعاليت څه 
دی )و(؟

د مثال په توګه، د کاليو دوکان )CLOTHING RETAIL(، عمومي روغتون   
)GENERAL HOSPITAL(، لومړنی تعليم )PRIMARY EDUCATION(، د 

)FOOD WHOLESALE( خوراک توک دوکان
CIVIL SERVICE که تاسو سرکاري نوکر يئ )وئ( نو  

 LOCAL GOVERNMENT که تاسو د لوکل ګورنمنټ افسر يئ )وئ( نو  
وليکئ او لوکل اتهارټي کې د خپل رياست نوم وليکئ

که تاسو تېره هفته کار درلود نو
 که تېره هفته تاسو په موقتي توګه 

له کاره ليرې وئ
که تاسو تېره هفته کار نه درلود نو

47 ته والړ شئ

47 ته والړ شئ
51 ته والړ شئ

د کس 1 لپاره نور سوالونه نشته.
 ته والړ شئ  د کس 2 لپاره سوالونه 

يا که په دې کورنۍ کې نور کسان نه وي نو
 ته والړ شئ  په وروستنۍ صفحه د مېلمنو په هکله سوالونه 

يا که دلته شپې ته کوم مېلمانه نه پاتې کېږي نو
 ته والړ شئ  په لومړۍ صفحه اقرارنامه 

44

51

46

  پوسټ کوډ
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صفحه 12 )په صفحه 32 سوالنامه ډکه کړئ(

په سوال H5 کې تاسو څومره مېلمانه شامل کړي دي؟

د يو نه تر درېو پورې مېلمانه - د هر يو مېلمه لپاره الندې د V1 نه تر V4 پورې د سوالونو ځوابونه ورکړئ  

څلور يا زيات مېلمانه- د لومړيو دريو مېلمنو لپاره الندې د V1 نه تر V4 پورې د سوالونو ځوابونه ورکړئ او بيا دې ويب سائټ ته والړ شئ  
www.census.gov.uk او يا په دې نمبر زنګ ووهئ 2021 141 0800 چې اضافي سوالنامه راوغواړئ

د دې کس نوم څه دی؟

د دې کس نوم څه دی؟

د دې کس نوم څه دی؟

د دې کس د UK د معمول پته څه ده؟

يا د يوکی UK خارج، د هيواد نوم وليکئ  

د دې کس د UK د معمول پته څه ده؟

د مېلمه A هغه پته  

يا د يوکی UK خارج، د هيواد نوم وليکئ  

د دې کس د UK د معمول پته څه ده؟

د مېلمه A هغه پته  

يا د يوکی UK خارج، د هيواد نوم وليکئ  

د دې کس د زېږېدنې نېټه څه ده؟

د دې کس د زېږېدنې نېټه څه ده؟

د دې کس د زېږېدنې نېټه څه ده؟

د دې کس جنس څه دی؟

نارينه ښځينه    

د دې کس جنس څه دی؟

نارينه ښځينه    

د دې کس جنس څه دی؟

نارينه ښځينه    

V1V4

V2

V3

V1V4

V2

V3

V1V4

V2

V3

A مېلمه

B مېلمه

C مېلمه

اوس په لومړۍ صفحه اقرارنامې  ته والړ شئ

لومړی نوم

لومړی نوم

لومړی نوم

آخري نوم

آخري نوم

آخري نوم

کالمياشتورځ

کالمياشتورځ

کالمياشتورځ

  پوسټ کوډ

  پوسټ کوډ

  پوسټ کوډ

V

د مېلمنو په هکله سوالونه



xv

سرشمېرنه 2021: ستاسو معلومات استعمالول په داسې حال کې چې ستاسو محرميت خوندي 
ساتو

موږ )ONS( به ستاسو له سوالنامې معلومات راجمع کوو او استعمالوو به يې چې زموږ د ټولنې يو تفصيلي انځور جوړلو کې 
کومک وکړي. کومې احصائيې چې موږ د انګلستان او ويلز له سرشمېرنې نه ترالسه کوو هغه د حکومت او ځايي مقاماتو کومک 
کوي چې ځايي خدمات لکه تعليم، د ډاکټرانو سرجريانې او سړکونه پالن کړي او تمويل کړي. قانون )د سرشمېرنې ايکټ 1920( 

موږ ته دا اجازه راکوي. سرشمېرنه الزمي ده او په معلوماتو ورکولو کې پاتې راتلل يا غلط معلومات ورکول يو جنايت دی. 
دا ستاسو د محاکمه کولو سبب ګرځېدالی شي. ښايي موږ د يوې پراپرټي يعني ودانۍ يا د کوم فرد په هکله معلومات ثبت کړو 
چې هغه کسان خوندي کړو چې انټرويو ورکوي او اخلي يې. موږ به دا معلومات هم راغونډوو چې آن الين خلک څنګه خپلې 

سوالنامې ډکوي لپاره د دې چې موږ خپل آن الين خدمات بهتره کړو.

دې معلوماتو ته څوک السرسی لرو؟
دريم ګړي برابروونکي به زموږ تر الرښوونې الندې کار کوي چې د سرشمېرنې په ترسره کولو کې راسره کومک وکړي. ځينې 
احصائيو ته به السرسی وروسته ځينې معتبرو څېړونکو ته ورکړل شي چيرې چې دا قانوني وي او څرګنده اولسي ارزښت لري. 

زموږ په احصائيو او نورو څېړنو کې به خلک نه په ګوته کېږي. نور معلومات د ONS په ويبپاڼه موندالی شئ. 

تر کوم وخته شخصي معلومات ساتل کېږي؟
موږ لږترلږه شخصي معلومات ساتو چې د هغه هدفونه د السته راوړنې لپاره اړين وي د کومو لپاره چې دا اول راجمع شوي وو. 

چيرې چې مناسب وي، موږ به شخصي معلومات له منځه وړو او يا به يې نامعلومه کوو. موږ به تر 100 کالو د قامي آرشيف 
لپاره د سرشمېرنې د ځوابونو د احصائيو سيټ ساتو او کنترولوو. 

ستاسو حقوق
تاسو قانوني حق لرئ چې له هر کنترول کوونکي څخه چې ستاسو شخصي معلومات ساتي، د ځان په هکله د ساتل شويو معلوماتو 

ته د السرسي درخواست وکړئ؛ او چې هغوی ته وواياست چې ستاسو په هکله ساتل شوي غلط معلومات ترميم کړي؛ او د خپلو 
معلوماتو په استعمال اعتراض وکړئ. ښايي تاسو حق ولرئ چې هر کوم کنترولر ته وواياست چې ستاسو په هکله ساتلي معلومات 

له منځه يوسي؛ ستاسو شخصي معلومات پروسه کول ودروي؛ او چې ستاسو په هکله کوم معلومات لري هغه کوم بل کنترولر 
ته ورکړي. ښايي موږ دغه درخواست و نه منو که ستاسو معلومات فقط د احصائيو لپاره ساتل شوي وي. که تاسو د معلوماتو د 

موضوع په حيث خپل کوم قانوني حق استعمالول غواړئ، نو لطفاٌ زموږ د ډيټا پروټيکشن افسر سره تماس ونيسئ. 

تماسونه:
 þ01329 444972 census.customerservices@ons.gov.uk :ډيټا کنترولر 

 Census Customer Services, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield,
Fareham, Hampshire, PO15 5RR

þ0845 601 3034 DPO@statistics.gov.uk :ډيټا پروټيکشن افيسر ONS 
 Data Protection Officer, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield,

 Fareham, Hampshire, PO15 5RR

 þ0303 123 1113 casework@ico.org.uk   :دي انفارميشن کمشنرز آفس 
 Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, 

 SK9 5AF
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