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ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ
ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਡੈਮ ਮੋਇਰਾ ਗਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ 
Taskforce, ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ 
ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।  ਸਾਡਾ 
ਉਦੇਸ਼ UK ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ-ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 
ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਸਾਨੰੂ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ:

ਅਸੀਂ UK ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਕਿਵਂੇ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਟਾ, ਜਿਵਂੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, 
ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਭ ਤਂੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤਂੋ ਕਿਵਂੇ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ?

ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਡਾਟਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ 
ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਕਿਵਂੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 
ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੰੂ ਕਿਵਂੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ 
ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਵੈਲਸ਼, ਪੋਲਿਸ਼, ਰੋਮਾਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂਡਰਿਨ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਸਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ equalities@ons.gov.uk ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
0800 298 5313 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/the-authority-board/committees/inclusive-data-taskforce/#:~:text=In%20July%202020%20the%20UK,%2C%20ambitious%2C%20sustainable%20and%20inclusive.
mailto:equalities%40ons.gov.uk?subject=Inclusive%20Data%20Taskforce
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ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ
ਅਸੀਂ UK ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• CitizenSpace ‘ਤੇ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਲਾਹ

• ਸੱਤ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ  
 ਨਾਲ ਛੇ ਡੂੰਘਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ

• ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਦੋ ਡੂੰਘਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ

• 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਨਤਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ 

• ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ

ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਂੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨਲਾਈਨ 
ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ 
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, 
ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਮਿਲਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 
ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। 
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ਸਾਡੀ ਖੋਜ  
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 
ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਡੇਟਾ ਅੰਤਰ
ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ 
ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ UK ਦੇ 
ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਕੁਝ 
ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਈ ਡੇਟਾ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਗੈਰ-ਬਾਈਨਰੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਵਿਭਿੰਨ ਲੋਕ, ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਆਬਾਦੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕ) ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 
‘ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਿਪਸੀ, ਰੋਮਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਮੂਹ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਦੀ, ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ 
ਵਾਲੇ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ)। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ 
ਵਿੱਚ UK ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ 
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆ ਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ 
ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ, ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਜਿਪਸੀ, ਰੋਮਾ ਅਤੇ 
ਯਾਤਰੀ ਬੱਚੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਿਉਂ 
ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ 
ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) 
ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕੱਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ 
ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੀਮਤ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ 
ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 
ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਕਈ UK ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ 
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ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਸ਼ਕ ਹੈ। 
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ 
ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ 
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੌਕਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 
ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 
ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹ ੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਡੇਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤਸਵੀਰ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਿੱਥ ੇਹੋ ਰਹੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦ ੇਜੀਵਨ ਦ ੇਮੌਕ ੇਘੱਟ ਰਹ ੇਹਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਅਸੀ ਂਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂ ੰਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ 
ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Civil Society Organisations (CSOs) ਅਤੇ 
ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਖੋਜ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 
ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਮ 
ਭਾਵਨਾ ਹੈ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਪਸੀ, ਰੋਮਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 
ਗੈਰ -ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਿੱਖ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਖਰਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ 
ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿਹਾਰ, ਵਿਤਕਰੇ 
ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 
ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਬਾਅ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜੇ ਅਜਿਹਾ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੰਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂ 
ਸੀਮਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਖਰਤਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ 
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ 
ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਲੇਬਲਸ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 
ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ 
ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਕੁਝ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ 
ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਨ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ 
ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਡਲ 
ਵੱਲ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ 
ਵਜੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਉਟਪੱੁਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ UK ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 
ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ 
ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 2001 ਦੀ UK ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ।

ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਾਰਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ 
ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ 
ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਵੰਚਿਤ’ 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 
ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰ, 
ਭੂਗੋਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ 
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖਾਸ ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ UK ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਡੇਟਾ ਅਕਸਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੀਵਤ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ, ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਅੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਦੋਵਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਚਿਤ 
ਹੋਵੇ। 

ਸਮਰਪਿਤ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆਮ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ 
ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੇਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਡੇਟਾ ਦੀ 
ਘਾਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ 
ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜਿਆਂ ਤਂੋ ਸਿੱਖਣਾ
ਇੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱੁਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ 
ਕਿ ਅਸੀਂ UK ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤਂੋ ਕਿਵਂੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ 
ਸਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਅਨੁਕੂਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 
ਵਿੱਚਂੋ ਕੁਝ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮੱੁਖ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਬੂਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਂੋ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।  
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ਸੰਮਿਲਤ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ
ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ UK ਦੇ ਸੰਮਿਲਤ ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 
ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 8 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ

1. ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

2. ਯੂਕੇ ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ   
 ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ

3. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

4. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ   
 ਅੰਤਰ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 

5. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ

6. ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ   
 ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

7. ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ  
 ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ

8. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ UK ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ  
 ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ 

ਇਹਨਾਂ 8 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 
ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ UK ਦੇ 
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ-ਬਦਲਾਅ 
ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। 
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ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ equalities@ons.gov.uk ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ 
ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ’ ਤੇ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:   

Government Buildings 
Cardiff Road 
Newport 
South Wales 
NP10 8XG

mailto:equalities%40ons.gov.uk?subject=Inclusive%20Data%20taskforce
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