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ਸਮਾ ੇਸ਼ੀ ਡੇਟਾ ਟਾਸਿਫੋਰਸ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਟੇਾ ਤਿੱਥ ਿਾਂ ਅੰੜੇ੍
ਹੁੰ ਦੇ ਹ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ ਵਕ ਯਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕਹੜ੍ਾ ਡੇਟਾ ਮੌਿ ਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਿਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਸੀ ਵਕ ਪਾੜੇ੍ ਵਕਿੱ ਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਵਵਿੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲਈ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ ਵਕਵੇਂ ਸੁਧਾਵਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯ ਕੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਿੜ੍ਾ ਵ ਵਿਆਨੀ ਨੇ ਸਾਨ ੰ ਇਹ ਦੇਖਣ
ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਕ ਯ ਕੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨ ੰ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
ਿਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯ ਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ 4 ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛ ਕੇ
ਕੀਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਿੜ੍ਾ ਵ ਵਿਆਨੀ ਯ ਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ
ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜ੍ਾ ਦਫਤਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਕਤਾਬਚੇ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਨ ੰ ਕੀ ਪਤਾ
ਲਿੱ ਗਾ। ਤੁਹਾਨ ੰ ਉਨਹ ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਸਾਡੇ
ਵਖਆਲ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ ਭਵਵਿੱ ਖ
ਵਵਿੱ ਚ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਵਰਵਤਆ ਿਾ ਸਕੇ।

ਅਸੀਂ ਿੌਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿੀ ਿੀਤਾ

4
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ਸਮਾ ੇਸ਼ੀ ਡੇਟਾ ਟਾਸਿਫੋਰਸ ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ:

1. ਵਕਹੜ੍ਾ ਡੇਟਾ ਮੌਿ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਨ ੰ
ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇਗਾ।

2. ਵਕਹੜ੍ੀ ਗਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

3. ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਨ ੰ ਸਮਝਣ
ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਿ ਦ ਡੇਟਾ ਨ ੰ ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਵਰਵਤਆ ਿਾਵੇ।

4. ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਵਸਿੱ ਖਣਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਿੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਸੀ
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ਅਸੀਂ ਯ ਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਵਵਿੱਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ
ਵਪਛੋਕੜ੍ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ।

ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਿੋ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਟਾ
ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੈਵਰਟੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ
ਨਾਲ ਵੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ, ਿੋ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਟਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ।

ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ ਿੇ ਸਮ ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ
ਕੀਤੀ ਿੋ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਉਹ
ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਵਿਸ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਿੀਤੀ
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ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੰਨਾ ਵਬਹਤਰ ਡੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨ ੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਵਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ
ਬਾਰੇ ਓਨੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਵਕ ਯ ਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸਮ ਹਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ
ਮੌਿ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਿੇ ਸਮ ਹਾਂ ਲਈ, ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਿਾਂ ਡੇਟਾ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਇਹਨਾਂ ਸਮ ਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਵਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿਵੇਂ
ਵਕ:

● ਉਹ ਲੋਕ ਿੋ ਟਰਾਂਸਿੈਂਡਰ ਹਨ
● ਉਹ ਲੋਕ ਿੋ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ
● ਉਹ ਲੋਕ ਿੋ ਿੇਲਹ ਵਵਿੱ ਚ ਹਨ
● ਉਹ ਲੋਕ ਿੋ ਬੇਘਰ ਹਨ
● ਵਿਪਸੀ, ਰੋਮਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਲੋਕ
● ਉਹ ਲੋਕ ਿੋ ਘਰ ਛਿੱਡ ਗਏ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ ਕੁਿੱ ਟਦਾ ਹੈ

ਸਾਨੰੂ ਿੀ ਪਤਾ ਲਿੱ ਿਾ
1. ਵਕਹੜ੍ਾ ਡੇਟਾ ਮੌਿ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਨ ੰ
ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ
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ਿੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ
ਕੋਵਵਡ-19

ਕੁਝ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਵੇਂ
ਵਕ: 

● ਅਪਾਹਿ ਬਿੱਚੇ
● ਵਿਹੜ੍ੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਵਿੱਚ ਹਨ
● ਉਹ ਬਿੱਚੇ ਿੋ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਿੱ ਥੇ ਆਏ ਹਨ
● ਨੌਿਵਾਨ ਦੇਖਭਾਲਿਰਤਾ
● ਵਿਪਸੀ, ਰੋਮਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਚੇ

ਇਿੱਕ ਦੇਖਭਾਲਿਰਤਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਸਨ ੰ ਆਪਣੀ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੇਟਾ ਮੌਿ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਆਨਲਾਈਨ
ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਿਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੋਵ ਡ-
19, ਵਿਸ ਨ ੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੀ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਨੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨ ੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।

ਿੋਵ ਡ-19 ਇਿੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਿੋ ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨ ੰ ਪਰਭਾਵਵਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ
ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਵਪਆ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ
ਵਜ਼ਆਦਾ ਡੇਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਸਾਨ ੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਿੱ ਵਗਆ ਵਕ ਕੁਝ ਵਵਵਸ਼ਆਂ 'ਤੇ
ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਿਾਂ ਚੰਗੀ ਕੁਆਵਲਟੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਮੌਿ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਕੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਮੌਿ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਸੀ
ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਖਰਾ
ਵਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਮੌਿ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਨਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੇਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਿ ਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ
ਸਵਾਲ ਸ ੈਇਿੱ ਛਤ ਹਨ।

ਸ ੈਇਿੱ ਛਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ
ਵਸਰਫ ਤਾਂ ਵਦੰਦੇ ਹੋ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
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ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਮੌਿ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਖਰਾ ਵਵਵਹਾਰ
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਡੇਟਾ ਕਈ
ਵਾਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਧ ਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇ ਲੋਕ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਦੰਦੇ
ਹਨ, ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਿਵਾਬ
ਵਦੰਦੇ ਹਨ।

ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਵਿੱਚ ਪਾਵੜ੍ਆਂ ਿਾਂ ਘਿੱ ਟ ਕੁਆਵਲਟੀ ਦੇ
ਅੰਕਵੜ੍ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਵਕਸਮਾਂ
ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਤਰੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ।
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ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਸਮ ਹਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਵਕ
ਇਹ ਡੇਟਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਥਤੀਆਂ
ਨ ੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਵਕ ਲੋਕ ਡੇਟਾ ਵਕਉਂ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਟਾ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਿੱ ਛੁਕ ਨਾ ਹੋਣ ਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਟਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ
ਨਾਲ ਵਨਰਪਿੱ ਖ ਵਵਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ
ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੰਕਵੜ੍ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ
ਿੀਵਨ ਨ ੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਘਿੱ ਟ
ਪਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਬਾਰੇ ਦ ਿੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਿੱ ਟ ਡੇਟਾ
ਹੈ।

ਸਾਨੰੂ ਿੀ ਪਤਾ ਲਿੱ ਿਾ
2. ਵਕਹੜ੍ੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ
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ਪਰਸ਼ਨ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?

ਚੰਗਾ
ਮਾੜ੍ਾ
ਵਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡੇਟਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁਣ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਕੋਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ
ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਵਰਹਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛੇ ਿਾ
ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਡੇਟਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ
ਨ ੰ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਵਕ ਿੇ ਉਹ ਅਵਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ
ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਵਿਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਹੰਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਨਹ ਾਂ ਨ ੰ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਡੇਟਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨ
ਵਕਉਂਵਕ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ ਰੋਕ
ਵਦੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

● ਵਲਖਤੀ ਸਰ ੇਖਣ ਿਦੋਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
● ਉਨਹ ਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਿੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ
● ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਿਦੋਂ ਲੋਕ ਕੰਵਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

● ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਵਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵਿਨਹ ਾਂ ਨ ੰ ਸਮਝਣਾ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ

● ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਿੋ ਵਕਸੇ ਸਮ ਹ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝੇ ਬਗਰੈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਸਰ ੇਖਣ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛ ਕੇ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਇਕਿੱਠੀ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡੇਟਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁਣ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਾਂ ਵਿਵੇਂ ਵਕ
ਵ ਅਿਤੀਿਤ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਨ ੰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ।

ਉਮਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਪਛੋਕੜ੍ ਵ ਅਿਤੀਿਤ
ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਨ ੰ
ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨ ੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ ਉਹ ਨਸਲ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਤਾ ਵਰਗੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੰ ਵਬਹਤਰ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲੇਗੀ ਵਕ
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਉਹ ਸਵਭਆਚਾਰ ਹੈ ਵਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਿੁਵੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਿੋ ਵਕ ਇਸ ਨਾਲ
ਿੁਵੜ੍ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਰਵਾਰ ਵਕਿੱ ਥੋਂ
ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਵਵਅਕਤੀਗਤ
ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਵਵਕਲਪ ਦਰਸਾਉਂਦੇ
ਹੋਣ ਵਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਕਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
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ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਯ ਕੇ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਵਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਨ
ਵਰਣਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ

ਿੇ ਵਿੱ ਖਰੇ ਵਰਣਨ ਵਰਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ
ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਵਕ, ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਸਮਝੀਏ ਵਕ ਕੀ ਇਕਿੱਤਰ
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਪਾਹਿਤਾ ਦਾ ਕੀ
ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਵਵਚਾਰ ਹਨ।

ਸਾਨੰੂ ਿੀ ਪਤਾ ਲਿੱ ਿਾ
3. ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਨ ੰ ਸਮਝਣ
ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਿ ਦ ਡੇਟਾ ਨ ੰ ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਵਕਵੇਂ ਵਰਵਤਆ ਿਾਵੇ
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ਿਦੋਂ ਡੇਟਾ ਵਸਰਫ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ
ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਨ ੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਡੇਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਕ ਉਹ
ਕੀ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਘਿੱ ਟ ਸੰਵਖਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਸਮ ਹਾਂ ਿਾਂ ਯ ਕੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨ ੰ ਵੀ ਖੁੰ ਝਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੋ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਨ ਹਨ।

ਘਿੱ ਟ ਸੰਵਖਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨ ੰ ਸਹੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ।

ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਡੇਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ
ਨਵੀਨਤਮ ਹੋਵੇ। ਿੇ ਡੇਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ
ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਿਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਨ ੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ
ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਨ ਹੈ।
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小册子

沟通

ਵਸਖਲਾਈ ਿਮਰਾ

ਵਿਤਾਬਚਾ

ਸੰਚਾਰ

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ੰ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਲੋਕ
ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਕਵੇਂ ਵਬਆਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਿੋ ਲੋਕ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੜ੍ਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ
ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਿੱ ਤੀ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਸਰੋਤ
ਹੋਣ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਿੋ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ
ਿਾਣਦੇ ਵਕ ਵਕਹੜ੍ਾ ਡੇਟਾ ਮੌਿ ਦ ਹੈ ਿਾਂ ਉਹ ਵਕਿੱ ਥੇ ਹੈ।

ਅਵਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਿੋ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ
ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਮਝਣ ਵਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ।

ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਵਿੱਚ ਡਟੇਾ ਅਤੇ
ਵਵਚਾਰਾਂ ਨ ੰ ਵਦਖਾਉਣਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਹਰ ਕੋਈ
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕੇ।
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ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਨ ੰ
ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ
ਵਸਿੱ ਖਣਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਨ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਦ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ
ਤਰੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨ ੰ ਭਵਵਿੱ ਖ ਵਵਿੱਚ
ਵਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦ ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਸਿੱ ਖ ਕ,ੇ ਅਸੀਂ ਭਵਵਿੱ ਖ
ਵਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਬਹਤਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਨੰੂ ਿੀ ਪਤਾ ਲਿੱ ਿਾ
4. ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਵਸਿੱ ਖਣਾ ਹੈ
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1. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ
ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਨਰਪਿੱ ਖ ਵਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ
ਿਾਵੇਗਾ।

2. ਸਾਡੇ ਯ ਕੇ ਦੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਡੇਟਾ ਨ ੰ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

3. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱ ਖ-

ਵਿੱਖ ਸਮ ਹਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

4. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਚੰਗੀ ਕੁਆਵਲਟੀ ਦਾ ਡੇਟਾ
ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਵਬਹਤਰ ਸਮਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਮਲੇਗੀ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਵਵਅਕਤੀਗਤ
ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਿੇ ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ 'ਤੇ ਕੀ ਪਰਭਾਵ ਪੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਿਰਦੇ
ਹਾਂ
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ਵਿਤਾਬਚਾ

5. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਹਨ।

6. ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨ ੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਤਾਂ ਿੋ
ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਨ ੰ
ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ।

7. ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਂਚ ਕਰੋ ਵਕ ਇਕਿੱਤਰ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਿਾਂਚ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ
ਨਵੀਨਤਮ ਰਵਹਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋੜ੍ ਹੈ।

8. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ ਪੜ੍ਹ
ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕੇ।

ਿੇ ਇਹ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ
ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਖ ਵਵਿੱਚ ਯ ਕੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨ ੰ ਵਬਹਤਰ
ਬਣਾਉਣ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਵਧੇਰੇ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
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ਤੁਹਾਡਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ

ਕੀਤੀ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ
ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
uksa.statisticsauthority.gov.uk

ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਵਿੱਚ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਈਮਲੇ ਭੇਿੋ:

equalities@ons.gov.uk

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਿਾਂ ਇਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:
0800 298 5313
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