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  مردم شماری2021
  تہاڈے سواالں  
دے جواب   

مردم شماری آ گئی اے
ایہہ اوہناں فیصلیاں تے اثر پاندی ہے جہڑے تہاڈی کمیونڻی لئی اہم نیں۔

ایس لیف لیٹ وچ ُتسی مردم شماری 2021 بارے عام طور تے ُپچھے جان 
والے سواالں دے جواب لبھو گے۔

مردم شماری دا سوالنامہ ُپر کرنا اہم اے کیوں جے ایہہ ساہنوں ساڈے 
معاشرے بارے سب تے مفصل معلومات دیندا ہے۔ ُتسی قانون ولوں مردم 

شماری مکمل کرن دے پابند او۔ 

مردم شماری دا ڈڻیا تہاڈے عالقے وچ پبلک سروسز اُتے پیسے خرچن 
بارے فیصلہ کرن وچ مدد دیندا ہے۔ بھاویں ایہہ نویں اسکوالں، ڈاکڻر 

سرجریاں بارے منصوبہ بندی ہوئے یا بائک لینز بارے، تہاڈے ولوں شیئر 
کیتی گئی معلومات انگلینڈ تے ویلز وچ رہن والے ہر بندے دی زندگی تے 

اثر پاندی ہے۔ 

مینوں اپنا مردم شماری دا سوالنامہ کدوں ُپر کرنا 
چاہیدا ہے؟

مردم شماری دا دیہاڑا اتوار 21 مارچ ہے - پر ُتسی اپنا ایکسس کوڈ ڈاک 
راہیں ملن توں بعد فوراً ُپر کر سکدے ہو۔ 

تہاڈے جواب اوہناں لوکاں بارے ہونے چاہیدے نیں جہڑے کہ اوس تریخ 
نوں عام طور تے تہاڈے گھر وچ رہندے نیں - بھاویں ُتسی ایہہ اوس تریخ 

توں پہالں ہی کیوں نہ ُپر کر رہے او۔ 

جے تہاڈے حاالت مردم شماری والے دن بدل جاون تے ُتسی ساہنوں 
دس سکدے ہو۔ 
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کیہ میرے ولوں شیئر کیتی 
گئی معلومات دی وجہ توں 

میرے بینیفٹ تے امیگریشن دی 
حیثیت تے اثر پئے گا؟

نہیں۔ جہڑی معلومات ُتسی مردم شماری وچ 
شیئر کرو گے اوه بینیفٹ کلیمز، ریزیڈنسی 

بارے درخواست، امیگریشن دی حیثیت یا تہاڈے 
ڻیکساں اُتے اثر پاون لئی نہیں ورتی جا سکدی۔

ONS حکومت توں آزاد ہے۔ ایس دا مطلب ایہہ ہے کہ تہانوں دتے گئے 
پیسیاں یا تہانوں ملن والیاں سروسز نال نجڻھن والے افسر تہاڈی مردم 

شماری بارے معلومات نہیں ویکھ سکدے۔

جے میں اپنا مردم شماری دا سوالنامہ آن الئن پر نہ 
کر سکاں تے فیر کیہ ہوئے گا؟

ساہنوں پتہ ہے کہ کچھ لوکاں لئی ایہہ اوکھا کم ہو سکدا ہے۔ ایس کر 
کے ِاسی کئی طرح دی سپورٹ سروسز لے کے تہاڈی خدمت وچ 

حاضر ہاں۔ تہاڈیاں لوڑاں بھانویں کجھ وی ہوون، اسی تہاڈے لئی کم سو
کھا کر دیاں گے۔

سروسز وچ شامل نیں:

کئی زباناں تے فارمڻس وچ گائڈنس تے سپورٹ • 
فون، ویب چیٹ تے سوشل میڈیا راہیں مدد• 
جے ُتسی ترجیح دیو تے سوالنامے دی کاغذی قسم • 
سمجھ وچ آون والی مردم شماری بارے گائڈنس، مثالً، بریل وچ• 

کیہ میرے ولوں شیئر کیتی جاون والی معلومات 
حکومت مینوں شناخت کرن لئی ورتے گی؟

نہیں۔ آفس برائے قومی شماریات (ONS) انگلینڈ تے ویلز وچ مردم شماری 
کرواندا ہے۔ اسی مردم شماری ولوں صرف اور صرف بے نامی معلومات 
ہی شائع کردے ہاں در اصل، مردم شمارے بارے ذاتی معلومات شیئر کرنا 

ُجرم ہے تے ُتسی جو وی ساہنوں دسو گے اوه محفوظ اے۔

https://www.facebook.com/census2021/
https://www.instagram.com/census2021/?hl=en
https://twitter.com/Census2021
http://www.census.gov.uk


کیہ مردم شماری ُپر کرن وچ میں اپنے دوستاں تے 
گھر والیاں دی مدد کر سکدا/سکدی ہاں؟ 

اساں سوالنامے نوں جس حد تک ممکن ہو سکے سوکھا کر ِدتا ہے۔ 

جے کسے تہاڈے یار بیلی یا گھر والیاں چوں کسے نوں مدد دی لوڑے 
اے تے جے ُتسی کر سکدے او تے کر دیو۔ ہمیشہ پہالں اپنی مردم شماری 

ُپر کرو۔

ُتسی اپنے تے کسے ہور بندے لئی مدد منگ سکدے او۔ 

مردم شماری مینوں میری جنس تے جنسی 
رجحان بارے کیوں ُپچھ رہی ہے؟

مردم شماری پہلی واری جنسی رجحان تے جنسی شناخت بارے رضاکارانہ 
سوال ُپچھ رہی ہے۔ ایس نال ساہنوں لزبیئن، گے، دوہرے جنسی رجحان 

والے تے مخنث آبادیاں بارے زیاده درست معلومات ملدی ہے۔

ایس نال اداریاں نوں اوہناں عدم مساواتاں نال نجڻھن وچ مدد ملے گی 
جہڑیاں ایہناں گروہاں نوں درپیش ہو سکدیاں نیں تے ایہہ دکھان وچ مدد 

ملے گی کہ سروسز دی لوڑ ِکتھے 
ہے۔ اسی صرف 16 سال تے ودھ 
عمر دے لوکاں نوں ہی ایہہ سوال 

ُپچھاں گے۔ 

جے ُتسی اپنے گھروالیاں نال اپنے 
آپ دی شناخت ِاک ہی فارم تے 

کروان وچ اوازاری محسوس کرو 
تے ُتسی مردم شماری دا انفرادی 

سوالنامہ منگ سکدے او تے 
وکھ جواب دے سکدے او۔

میرے تے مردم شماری دا کیہ اثر پئے گا؟
مردم شماری دا پر کسے تے اثر پیندا ہے۔ ایہہ اک دھائی وچ اک واری ملن 

واال موقع ہے جس وچ ُتسی اپنی گل ُسنا سکدے او تے اپنے عالقے دے 
مستقبل نوں بہتر بنان وچ مدد دے سکدے او۔

جے مردم شماری وچ دتے 
گئے آپشنز دے مطابق جے 
میں اپنی شناخت نہ کراواں 

تے فیر کی ہوئے گا؟
مردم شماری تہاڈے کولوں تہاڈی قومیت، جنس تے جنسی رجحان، مذہب 

تے قومی شناخت بارے ُپچھدی ہے۔ ایہہ تہاڈے تے منحصر ہے کہ ُتسی ہر 
سوال دا جواب کسراں دینا چاہندے او۔ ایہہ ایس طریقے نال کرو جہڑا 

بہترین طریقے نال تہاڈی ترجمانی کردا ہووئے۔ 
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کیہ میرے ولوں شیئر کیتی 
گئی معلومات دی وجہ توں 

میرے بینیفٹ تے امیگریشن دی 
حیثیت تے اثر پئے گا؟

نہیں۔ جہڑی معلومات ُتسی مردم شماری وچ 
شیئر کرو گے اوه بینیفٹ کلیمز، ریزیڈنسی 

بارے درخواست، امیگریشن دی حیثیت یا تہاڈے 
ڻیکساں اُتے اثر پاون لئی نہیں ورتی جا سکدی۔

ONS حکومت توں آزاد ہے۔ ایس دا مطلب ایہہ ہے کہ تہانوں دتے گئے 
پیسیاں یا تہانوں ملن والیاں سروسز نال نجڻھن والے افسر تہاڈی مردم 

شماری بارے معلومات نہیں ویکھ سکدے۔

جے میں اپنا مردم شماری دا سوالنامہ آن الئن پر نہ 
کر سکاں تے فیر کیہ ہوئے گا؟

ساہنوں پتہ ہے کہ کچھ لوکاں لئی ایہہ اوکھا کم ہو سکدا ہے۔ ایس کر 
کے ِاسی کئی طرح دی سپورٹ سروسز لے کے تہاڈی خدمت وچ 

حاضر ہاں۔ تہاڈیاں لوڑاں بھانویں کجھ وی ہوون، اسی تہاڈے لئی کم سو
کھا کر دیاں گے۔

سروسز وچ شامل نیں:

کئی زباناں تے فارمڻس وچ گائڈنس تے سپورٹ • 
فون، ویب چیٹ تے سوشل میڈیا راہیں مدد• 
جے ُتسی ترجیح دیو تے سوالنامے دی کاغذی قسم • 
سمجھ وچ آون والی مردم شماری بارے گائڈنس، مثالً، بریل وچ• 

کیہ میرے ولوں شیئر کیتی جاون والی معلومات 
حکومت مینوں شناخت کرن لئی ورتے گی؟

نہیں۔ آفس برائے قومی شماریات (ONS) انگلینڈ تے ویلز وچ مردم شماری 
کرواندا ہے۔ اسی مردم شماری ولوں صرف اور صرف بے نامی معلومات 
ہی شائع کردے ہاں در اصل، مردم شمارے بارے ذاتی معلومات شیئر کرنا 

ُجرم ہے تے ُتسی جو وی ساہنوں دسو گے اوه محفوظ اے۔



کیہ مردم شماری ُپر کرن وچ میں اپنے دوستاں تے 
گھر والیاں دی مدد کر سکدا/سکدی ہاں؟ 

اساں سوالنامے نوں جس حد تک ممکن ہو سکے سوکھا کر ِدتا ہے۔ 

جے کسے تہاڈے یار بیلی یا گھر والیاں چوں کسے نوں مدد دی لوڑے 
اے تے جے ُتسی کر سکدے او تے کر دیو۔ ہمیشہ پہالں اپنی مردم شماری 

ُپر کرو۔

ُتسی اپنے تے کسے ہور بندے لئی مدد منگ سکدے او۔ 

مردم شماری مینوں میری جنس تے جنسی 
رجحان بارے کیوں ُپچھ رہی ہے؟

مردم شماری پہلی واری جنسی رجحان تے جنسی شناخت بارے رضاکارانہ 
سوال ُپچھ رہی ہے۔ ایس نال ساہنوں لزبیئن، گے، دوہرے جنسی رجحان 

والے تے مخنث آبادیاں بارے زیاده درست معلومات ملدی ہے۔

ایس نال اداریاں نوں اوہناں عدم مساواتاں نال نجڻھن وچ مدد ملے گی 
جہڑیاں ایہناں گروہاں نوں درپیش ہو سکدیاں نیں تے ایہہ دکھان وچ مدد 

ملے گی کہ سروسز دی لوڑ ِکتھے 
ہے۔ اسی صرف 16 سال تے ودھ 
عمر دے لوکاں نوں ہی ایہہ سوال 

ُپچھاں گے۔ 

جے ُتسی اپنے گھروالیاں نال اپنے 
آپ دی شناخت ِاک ہی فارم تے 

کروان وچ اوازاری محسوس کرو 
تے ُتسی مردم شماری دا انفرادی 

سوالنامہ منگ سکدے او تے 
وکھ جواب دے سکدے او۔

میرے تے مردم شماری دا کیہ اثر پئے گا؟
مردم شماری دا پر کسے تے اثر پیندا ہے۔ ایہہ اک دھائی وچ اک واری ملن 

واال موقع ہے جس وچ ُتسی اپنی گل ُسنا سکدے او تے اپنے عالقے دے 
مستقبل نوں بہتر بنان وچ مدد دے سکدے او۔

جے مردم شماری وچ دتے 
گئے آپشنز دے مطابق جے 
میں اپنی شناخت نہ کراواں 

تے فیر کی ہوئے گا؟
مردم شماری تہاڈے کولوں تہاڈی قومیت، جنس تے جنسی رجحان، مذہب 

تے قومی شناخت بارے ُپچھدی ہے۔ ایہہ تہاڈے تے منحصر ہے کہ ُتسی ہر 
سوال دا جواب کسراں دینا چاہندے او۔ ایہہ ایس طریقے نال کرو جہڑا 

بہترین طریقے نال تہاڈی ترجمانی کردا ہووئے۔ 
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  مردم شماری2021
  تہاڈے سواالں  
دے جواب   

مردم شماری آ گئی اے
ایہہ اوہناں فیصلیاں تے اثر پاندی ہے جہڑے تہاڈی کمیونڻی لئی اہم نیں۔

ایس لیف لیٹ وچ ُتسی مردم شماری 2021 بارے عام طور تے ُپچھے جان 
والے سواالں دے جواب لبھو گے۔

مردم شماری دا سوالنامہ ُپر کرنا اہم اے کیوں جے ایہہ ساہنوں ساڈے 
معاشرے بارے سب تے مفصل معلومات دیندا ہے۔ ُتسی قانون ولوں مردم 

شماری مکمل کرن دے پابند او۔ 

مردم شماری دا ڈڻیا تہاڈے عالقے وچ پبلک سروسز اُتے پیسے خرچن 
بارے فیصلہ کرن وچ مدد دیندا ہے۔ بھاویں ایہہ نویں اسکوالں، ڈاکڻر 

سرجریاں بارے منصوبہ بندی ہوئے یا بائک لینز بارے، تہاڈے ولوں شیئر 
کیتی گئی معلومات انگلینڈ تے ویلز وچ رہن والے ہر بندے دی زندگی تے 

اثر پاندی ہے۔ 

مینوں اپنا مردم شماری دا سوالنامہ کدوں ُپر کرنا 
چاہیدا ہے؟

مردم شماری دا دیہاڑا اتوار 21 مارچ ہے - پر ُتسی اپنا ایکسس کوڈ ڈاک 
راہیں ملن توں بعد فوراً ُپر کر سکدے ہو۔ 

تہاڈے جواب اوہناں لوکاں بارے ہونے چاہیدے نیں جہڑے کہ اوس تریخ 
نوں عام طور تے تہاڈے گھر وچ رہندے نیں - بھاویں ُتسی ایہہ اوس تریخ 

توں پہالں ہی کیوں نہ ُپر کر رہے او۔ 

جے تہاڈے حاالت مردم شماری والے دن بدل جاون تے ُتسی ساہنوں 
دس سکدے ہو۔ 

CG
LF

AN
34

VJ

https://www.facebook.com/census2021/
https://www.instagram.com/census2021/?hl=en
https://twitter.com/Census2021
http://www.census.gov.uk


@Census2021

حصہ لینا سوکھا ہے۔ جے تہانوں اپنا مردم شماری دا فارم 
ُپر کرن وچ مدد دی لوڑ ہے تاں اسی حاضر ہاں۔

مردم شماری دا دن
        اتوار 21 مارچ ہے

جے تہانوں یا تہاڈے کسے جانن والے نوں مدد دی لوڑ ہے تاں 
کئی طرح دی مدد دستیاب ہے۔ 

جے تہانوں مدد دی لوڑ اے تاں 
www.census.gov.uk تے جاؤ۔

مردم شماری کیہ اے؟
مردم شماری اک سروئے ہے جہڑا ہر 10 سال بعد ہوندا ہے تے ایہہ انگلینڈ 

تے ویلز وچ رہن والے لوکاں تے گھراں دی اک تصویر مہیا کردا ہے۔ ہر 
طرح دے ادارے، لوکل تھارڻیز توں لے کے رفاہی اداریاں تک، ساہنوں 
درکار سروسز، ڻرانسپورٹ، تعلیم تے ہیلتھ کیئر سنے، مہیا کرن وچ مدد 

دین لئی ایہہ معلومات ورتدے ہین۔ مردم شماری تو بغیر ایہہ کرنا بہت 
مشکل ہووئے گا۔

کیہ مینوں حصہ لینا پوئے گا؟
جے ُتسی انگلینڈ تے ویلز وچ ره رہے ہو تے تہانوں مردم شماری ُپر 
کرنی پوئے گی۔ مردم شماری والی معلومات ایہہ فیصلہ کرن وچ مدد 

کردی ہے کہ ارباں پاؤنڈ دے سرکاری فنڈ کسراں استعمال کیتے جاون۔ فی 
بنده سوالنامہ ُپر کرن لئی تقریباً 10 منٹ کڈھن نال، ُتسی ایہہ یقینی بنان وچ 
مدد کر سکدے ہو کہ تہاڈی کمیونڻی نوں اوه سروسز ملن جنہاں دی اوہنوں 

اج تے مستقبل وچ لوڑ ہے۔

اسی تہانوں اک خط گھالں گے جس 
وچ اک ایکسس کوڈ ہوئے گا۔

شروع کرن لئی ساڈی محفوظ ویب سائٹ 
تے جاؤ تے ایکسس کوڈ اینڻر کرو۔
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