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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੰਮਲਿਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਡੇਟਾ 
ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ 
ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 
ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪਿਕ ਮਾਪ 
ਵਾਸਤੇ ਵਿਧੀਗਤ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਟਾਸਕਫੋਰਸ (IDTF) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਂਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 8 ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 46 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ 
ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-
ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ (ONS) ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਹਿਲਾਂ 
ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਥਮ ਕਦਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਕਦਮ-ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 
ਸੰਗਠਨ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੇ 
ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ IDTF ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 
ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ONS ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ 
ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ 
ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਖੋਜ ਫੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ IDTF ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ 
ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ONS, ਕੈਬਿਨੇਟ ਆਫਿਸ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਹੱਬ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, 
ਯੂਕੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਯੋਜਕ 
ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 4 ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 
ਨੂੰ ‘ਮੂਲ ਵਜੋਂ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/publication/inclusive-data-taskforce-recommendations-report-leaving-no-one-behind-how-can-we-be-more-inclusive-in-our-data/pages/7/
https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/the-authority-board/committees/inclusive-data-taskforce/
https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/publication/response-by-the-national-statistician-to-the-inclusive-data-taskforce-idtf-report-and-recommendations/
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ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ONS ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਡੇਮਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ 
ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 
ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ 
ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ IDTF ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ 
ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ONS ਬਸੰਤ 2022 ਵਿੱਚ, IDTF ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਧੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ equalities@ons.gov.uk ਤੇ 
ਭੇਜੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਦੁਹਰਾਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

mailto:equalities%40ons.gov.uk?subject=
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ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ 1
ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ 
ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ 
ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ 
ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ 
ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ
ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ: 

 •  ONS ਖੋਜ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਦਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 
ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ।  
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 • ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਗੂ ਡਾਟਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ  
ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 • ਨਵੀਂ ONS ਸਰਵੇਖਣ ਨੀਤੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ 
ਉਦੇਸ਼ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੇਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ IDTF ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ONS ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੰਭਾਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ:

 •  ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ONS ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੂਹ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ONS ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ 
ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਹੈ।

 • ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ONS 2022 ਅਤੇ 
2023 ਤੱਕ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ 
ਸੰਯੋਜਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

 • 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ONS 2022 ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਘਰੇਲੂ 
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ।

 • ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ 
ਵੱਖਰੇ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ:  

 •  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਾਰਜ ਆਪਣੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ 
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2022 
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਟੂਲ 
ਕਿੱਟ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 • ONS ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ONS ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਬਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ONS 

https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/what-we-do/data-ethics/centre-for-applied-data-ethics/guidance-and-support/ethics-guidance-documents/
https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/what-we-do/data-ethics/centre-for-applied-data-ethics/guidance-and-support/ethics-guidance-documents/
https://gss.civilservice.gov.uk/policy-store/user-engagement-strategy-for-statistics-ensuring-official-statistics-meet-societys-need/
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ਸਰਵੇਖਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇੰਟਰਵਿਊਰ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ 
ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ।

 • ONS ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਨਿਯੁਕਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

 • ਵਿੰਡਰਸ਼ ਲੈਸਨ ਲਰਨਡ ਰਿਵਿਊ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ 
ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਬਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 
ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। 

 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ (OfS) ਨੇ ਕਾਰਜ ਬਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ 
ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਵਜੋਂ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪਰਿਣਾਮ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ 
ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ OfS 
ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 
ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 •  ONS ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਚਾਲਨ 
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨਾ 2022 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ 
ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 • ONS ਘਰੇਲੂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ ਡਾਟਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰਨ ਦੇ 
ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਢੰਗਾਂ (ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ) ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਲਟੀ-ਮੋਡ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਔਨਲਾਈਨ 
ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਜਾ 
ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 
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ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2022 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਮੋਡ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ONS ਗੈਰ-ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੋਬਾਈਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਮੋਡ ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਟ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ 2022 ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ।

 • ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਸਰਵੇਖਣ ਫੰਡਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ONS ਨੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਹੈ), ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ 
2023 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 3-ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਲਡ 
ਡੇਟਾਸੈਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਸਰਵੇਖਣ 
2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  

 • ONS ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਾਦੀ 
ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

 • 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਕੌਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (EDIP) ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ 
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

 • 2021/22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਜਿਟਲ, ਕਲਚਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ 
ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ 



7 | ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਟਾਸਕਫੋਰਸ

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

 • ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਰਿਸਰਚ (NIHR) ਨੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਡੇਟਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ 
ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। NIHR ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 
ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 
ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

 • ਸਿਟੀ, ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ 
ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਗਰਲਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੀਜੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ 
ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ:

 • ONS ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੈਲਥ ਅਤੇ ਅਸੇਟਸ ਸਰਵੇਖਣ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ ਵਿੱਚ 
ਸਰਵੇਖਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ 
ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਕੋਪਿੰਗ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 • ਸਿਟੀ, ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 
ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ 2
ਯੂਕੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 
ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਅਪਣਾਓ।

ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਤੁਲਨਾਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ।

ONS ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕਵਾਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਕਲੂਜ਼ਨ, ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੰਮਿਲਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ 
ਜੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। 

IDTF ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸੰਤ 2022 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ 
ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 
ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।
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ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ
ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ 
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ:

 •  ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਰਜੀਹਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

 • ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਬਸੰਤ 2022 ਵਿੱਚ ONS IDTF 
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਧੀ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ  ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।

 • ONS ਗਰਮੀਆਂ 2022 ਤੱਕ, IDTF ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗਾ।

 • ONS IDTF ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ:

 • ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਹੱਬ ਡਾਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਲਿੰਗ, 
ਅਪਾਹਜਤਾ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ। ਸਮੂਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 
ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੋਰ ਸਮਾਨ 
ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ GSS ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ GSS ਡਾਟਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 2023 ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ, 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਕੜਾ 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ONS ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ GSS ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ 
ਫਾਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਦਰਸਾਏਗਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ 
ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਏਗਾ 
ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। 

 • ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

 • ONS ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ 
ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅੰਕੜਾ ਫੋਰਮ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫੋਰਮ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

 • ONS ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ 
ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ 
ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

https://gss.civilservice.gov.uk/policy-store/user-engagement-strategy-for-statistics-ensuring-official-statistics-meet-societys-need/
https://gss.civilservice.gov.uk/policy-store/user-engagement-strategy-for-statistics-ensuring-official-statistics-meet-societys-need/
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ਅਕਾਦਮਿਕ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨਾ: 

 •  GSS ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਫਾਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ONS ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੱਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 
ONS ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

 • ONS ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ 
ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 
ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ONS ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ 
ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ, ਸਮਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 • ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ONS ਸਾਡੀ ਬਦਲੀ 
ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਂ ਅਦਿੱਖਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 2023 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
2024 ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ 
ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 • ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਨੇ ਡਾਟਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 • ਨਫੀਲਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਫਾਦਰਹੁੱਡ 
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2023 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਤ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ:

 •  ਡੇਟਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨਵੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ।

 • ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ONS ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ 
ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।

https://actionproject.eu/toolkit/
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ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣਾ:

 • ONS ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਕਰੇਗਾ:

 • 2022 ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ।

 • ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (UNECE) ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 
ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ UNECE ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 
ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 
ਪਾਏਗਾ। 

 • ਗਲੋਬਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡੇਟਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ। 2022 ਵਿੱਚ, 2023 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 
ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡੇਟਾ ਚਾਰਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ 
ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 • ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ UNECE ਦੇ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ 
ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਵੇਗਾ। ਟਾਸਕਫੋਰਸ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ 
ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

 • ਘਰੇਲੂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖੇਗਾ। ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਲਈ 
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ 
ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

 • ਅਪਾਹਜਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ 
ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇਗਾ।

 • ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ-ਰਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਰਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਮਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਪ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਸਕੱਤਰੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੇਬਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਅਤੇ 
ਸਿੱਖਿਆ ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 • ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਮਰ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ UN ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।



12 | ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਟਾਸਕਫੋਰਸ

 • ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ, ਕਰਾਊਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ 
ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (UNCRC) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ 
ਜਾ ਸਕੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ 
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ 
ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ:

 •  ONS ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 • ONS ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧੀਗਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ। ਖੋਜ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ 
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਬਜੈਕਟ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਜਣਯੋਗ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਯੋਗ, ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤਣਯੋਗ (FAIR ਸਿਧਾਂਤ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 • ONS ਸੰਕੇਤਕ (ਜੇ ਅਪੂਰਣ) ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਾ 
ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

 • ONS ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ‘ਤੇ 
ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ 
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 • ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰੇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਕਾਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਪਹਿਲੂਆਂ, ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 
ਕਰੇਗੀ।

 • ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ 
ਰੇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਕਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। 
ਇੱਕ ਖਾਸ ਡੇਟਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦੇ 
ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 • 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਚਲਾਏਗਾ।

 

https://www.gov.uk/government/collections/ethnicity-data-methods-and-quality-reports
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ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ 3
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਯੂਕੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ 
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯੂ ਕੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ONS ਕੇਂਦਰ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ GSS ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ 
ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕੇ ਕਿ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਮਾਨ 
ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਹਨ।

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ
ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ:

 •  ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ONS ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 
ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ONS ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਨਗਣਨਾ 
ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
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 • ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਦਾ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਹੱਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਵਾਬ ਲਿੰਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ 2021 ਦੀ 
ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 
ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ) ਤੇ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 • ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ONS-ਅਧੀਨ ਟਿਚਫੀਲਡ ਸਿਟੀ ਸਮੂਹ, ਉਮਰ-
ਅਨੁਕੂਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ 
ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਕੋਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ 2022 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 • ONS ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਹੱਬ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰੇਗਾ। ONS ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਲਜ਼ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਡੇਟਾ ਲਈ 2021 ਦੀ 
ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2022 ਵਿੱਚ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 • ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ONS ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ 
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ 
ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

 • ONS 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅੰਕੜਾ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ 2021 ਦੀ 
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ 
ਹੋ ਸਕੇ। 

 • ONS 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ 
ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 
ਘੱਟ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 • UK ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ONS 
ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਹੱਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨਸਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 
ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ONS 
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਮੀਦਾਂ ਸਰਵੇਖਣ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

 • ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਫਤਰ ਦਾ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਹੱਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਰੇਸ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਡੇਟਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ 
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਗਰਮੀਆਂ 2022 ਤੱਕ, 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਅੰਤਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 
2022 ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
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 • ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਲਾਕਡ ਆਉਟ: ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ 
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨਾ’ ਤੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 
ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 • ਯੂਕੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (UKRI PRP) ਫੰਡਿਡ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ (VISION) (ਸਿਟੀ, ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ  ਇਮਕਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਆਫ ਵਾਰਵਿਕ ਅਕਾਦਮਿਕਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 
ਅਤੇ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। 

 • “ਕੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚੰਗਾ ਹੈ?” ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ 
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡੇਟਾ ਗੈਪ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ 
ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੀਂ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
2024 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 
ਮਾਪ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਾਂ “ਕੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚੰਗਾ ਹੈ?” ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਦੁਹਰਾਓ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 • ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ 
ਜਵਾਬ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ 
ਵਿਭਾਗ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ:

 •  2022 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਇਕਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ 
ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਡੇਟਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਡੇਟਾ 
ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਡੇਟਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਕਰੇਗੀ। 

 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਕੜਾ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅੰਕੜਾ 
ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

 • ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ 
ਡੇਟਾ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਖੋਜ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ 
ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ।

 • ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 
ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
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 •  ONS ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਡੇਟਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਖੋਜ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

 •  HMRC ਨਸਲ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2022 
ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

 •  ਯੂਕੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (UKRI PRP) ਫੰਡਿਡ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ (VISION) (ਸਿਟੀ, ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 
ਲਿੰਗ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ। ਡੇਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਡੇਟਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ 
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 •   ONS ਸਰਵੇਖਣ =ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ 
ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ IDTF ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਢੁਕਵੀਂਆਂ 
ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ UK ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ।

 •  ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ONS ਘਰੇਲੂ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 
‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। 

 •  2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, HMRC ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ 
ਗਾਹਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੋਪਿੰਗ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। 

 •  2022/23 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਇਕਾਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ 
ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੀਵਿਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੂਕੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 
ਸਰਵੇਖਣ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡੇਟਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

 •  ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ONS ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ 
ਸਰਵੇਖਣ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ 
ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸੰਮਲਿਤ ਅੰਕੜਾ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ 
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ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ 
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

 •  ਹੋਮ ਆਫਿਸ ONS ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿੰਕੇਜ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 •  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮੇਤ, ਡਾਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ 
ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਸਲੀਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡੇਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਮਾਨ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ONS ਵਿਖੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ 
ਕਰਨਾ:

 •  2022 ਵਿੱਚ, ONS ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਵਲਿੰਗ ਅੱਪ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਨਿਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 
ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 

 •  2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ONS ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, 
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 
ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰੀ ਡਾਟਾ ਗੈਪ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰੇਗੀ।



18 | ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਟਾਸਕਫੋਰਸ

 •  ONS ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਗੈਰ-
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

 •  ONS, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ 2022 ਦੇ 
ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਸਬਕ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

 •  ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ-ਪੱਧਰ ਦੇ 
ਬੇਘਰੇਤਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਪਾਇਲਟ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਗਲੇ 
ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 •  ONS 2022/23 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। 
ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹੋਣਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ 
ਸਰਵੇਖਣ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 
ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ONS ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।

 •  ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ONS 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਡਾਟਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਾ 
ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ।

 •  ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ONS ਅਕਾਦਮਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

 •  ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ 
ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਨੀਤੀ 2022 ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 
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 •  ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ (DfC) ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ 
ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨੀਤੀ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਥਿਤੀ/
LGBTQI+ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ DfC ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ 
ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀ (NISRA) ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ। 
ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।

 •  ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਰਿਸਰਚ (NIHR) ਖੋਜ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ 
ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ 
ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। 

 •  ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ 2023-25 ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਸਬੂਤ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 •  ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਲਣ ਗਰੀਬੀ 
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲਣ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਬਾਲਣ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

 •  ਲੈਵਲਿੰਗ ਅੱਪ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਾਸ ਉਪ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਬੇਘਰੇ ਡੇਟਾਸੈਟ (HCLIC) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ 
ਆਉਟਪੁੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਫ ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 
ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਤਝੜ 2022 ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
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ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ 4 
ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਯੂਕੇ ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 

ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਬੂਸਟ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕੇਜ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਗੈਪ ਨੂੰ 
ਭਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ONS ਦੁਆਰਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾ (IDS) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕੇਜ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 
ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ONS ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ 
ਸਰਵਿਸ (NHS) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ IDS ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ 
ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ 
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ
ਸਾਰਥਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ:

 •  ਬਸੰਤ 2022 ਤੱਕ, ONS ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੰਡ ਅਤੇ 
ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ GSS ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜ 
ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

 •  ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ, ONS ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜੋ ਇਸਦੀ 
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰੇਗਾ।

 •  ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਫਤਰ ਦੀ ਰੇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਕਾਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ (ਸਿਰਫ਼) ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ  ਡੇਟਾ 
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰੇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਕਾਈ RDU ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ 
ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ‘BAME’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈਟਾਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 
ਜੋ 2022 ਅਤੇ 2023 ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।  

 •  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ (EHC) ਯੋਜਨਾ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ 
ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਡਾਟਾਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ 

https://gss.civilservice.gov.uk/policy-store/gss-subnational-data-strategy/
https://www.gov.uk/government/publications/quality-improvement-plan-government-ethnicity-data/quality-improvement-plan-government-ethnicity-data
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ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਡੇਟਾ 
ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

 •  ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾ ਇਕਾਈ (WG EDU) ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ 
ਦੇ ਸਬੂਤ (ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਲਿਟੀ WG EDU 
ਸਬੂਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। WG EDU ਵੇਲਜ਼ ਨੀਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ LGBTQ+ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ 
ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੀਆਂ 
ਆਬਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 2010 ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ LGBTQ+, ਲਿੰਗ 
ਅਤੇ ਉਮਰ। ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 
ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।

 •  ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਕਾਈ (WG DDU) ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ (ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ) ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਸਮਰਥਤਾ 
ਕਿਰਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਅਪਾਹਜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ WG DDU 
ਅਸਮਰਥਤਾ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2023 ਵਿੱਚ, 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।

 •  ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਕਾਈ (WG RDU) ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਲੀ 
ਸਬੂਤ (ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। WG RDU REAP ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੂਹ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਰਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 
ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। WG RDU ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹੀ 
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।

 •  ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਪ-ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵੇਖਣ 
ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੇਗੀ। 2022 ਦੌਰਾਨ, 2023 ਤੋਂ 2024 ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 •  ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਮਦਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ 
ਸਰੋਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸਲੀਤਾ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ 
ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਬੂਸਟ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬੂਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਬੂਸਟ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 

 •  ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਰੋਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਬੂਸਟ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ 
ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।

 •  ਡਿਜ਼ੀਟਲ, ਕਲਚਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਿਤ 
ਡੇਟਾਸੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਸਰਵੇ (CLS) ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ 
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ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ 2021/22 ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 
ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ 
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ:

 •  ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਫਤਰ (ਇਕੁਲਿਟੀ ਹੱਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਆਪਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ONS ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਾਂ (ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-
ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮੇਤ) ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ (ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, 
ਨਸਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ 
ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 •  ਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਡੇਟਾਸੈਟ (ਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾ 
ਸੰਪੱਤੀ) ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਬ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੋਜਿਤ 
ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 
ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

 •  ONS ਜੁੜੇ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 
ਕਮਾਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 
ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਇਹ ਕੰਮ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

 •  ONS ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨਾਲ 
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ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਯੂਕੇ-ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ।

 •  ONS 2023 ਵਿੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸੂਚਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ 
ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 •  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਫਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਉਪਾਵਾਂ 
ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਨ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ 
ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2022 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

 •  ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਕੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ 
ਹੈ?’ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੁਹਰਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ 
ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ:

 •  ONS ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ 
ਟੇਬਲ ਬਿਲਡਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀਆਂ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਖੁਲਾਸੇ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 
ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਧਨ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 •  ਲੈਵਲਿੰਗ ਅੱਪ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਬੇਘਰੇ ਡੇਟਾਸੇਟ (HCLIC) ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਘਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਹਿ-ਮੌਜੂਦ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ 
2022 ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ 
ਓਵਰਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ:

 •  ONS ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੇਟਾ 
ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਓਵਰਸੈਂਪਲਿੰਗ), ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ (ਘੱਟ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ), 
ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 •  HMRC ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਅਤੇ ਏਜੰਟ (ISBA) ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਮੂਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ 
ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਓਵਰ-ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ISBA ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 
ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 
ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਓਵਰ-ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 •  ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੇਰਂੈਟ, ਪਿਊਪਿਲ ਐਂਡ ਲਰਨਰ ਪੈਨਲ ਸਰਵੇਖਣ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ 
ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਓਵਰਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ (FSM) ਦੇ ਯੋਗ 
ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ 
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ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੋਜ ਨੂੰ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 •  2020 ਕੋਹੋਰਟ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਪਿਊਪਿਲਸ ਆਫ 2020 ਕੋਹੋਰਟ ਸਟੱਡੀ ਦਾ   ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਿਲਡਰਨ, 
ਜੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਊਟਕਮਜ਼ ਪੈਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ (EOPS) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਸਾਲ 1 ਜਾਂ 2) ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ (ਸਾਲ 6) 
ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ 
ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਦੋਨਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਿਤ 
ਓਵਰਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ 2021/22 ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡਵਰਕ ਅਤੇ 2022/23 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ 
ਵੇਵ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ 2023 ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 
ਭਾਵ, ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:

 •  ONS ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ 
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡੇਟਾ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
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ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ 5 
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤਤਾ ਅਤੇ 
ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।  

ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ 
ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ (ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ 7 ਦੇਖੋ)। ONS ਡੇਟਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 
‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੇਵਾ (GSS) ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 
ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ; ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਦੀ 
ਸਹੂਲਤ ਦਵੇਗਾ; ਅਤੇ GSS ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ONS ਦੁਆਰਾ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ GSS ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 
GSS ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 
ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਾਦੀਆਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ 
ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ:

 •  ONS ਸੰਮਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਅੰਕੜਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

 • ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜੋ 2022 ਤੋਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

 • ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ 
ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 
ਨਾਲ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਵਾਬ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕਲਪਿਕ ਸਮਝ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ 
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:

 •  ਇੱਕ GSS ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ONS ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 
ਮੌਜੂਦਾ GSS ਸੰਗਠਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ 
ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 • ONS ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗਾ। 
ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਰੋਡਮੈਪ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ 
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ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਮਝਣ 
ਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ 

 • ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਦਾ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਹੱਬ ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਮ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 • ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਇਕਾਈ (DU) ONS ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ UK ਭਰ 
ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ, 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾਤਮਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਡੇਟਾ 
ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।   

 • ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਜਨਗਣਨਾ 2022 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ONS 
ਤਾਲਮੇਲ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ 2022 ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 • ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪੈਨਲ (SCP) ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 
6-ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪੈਨਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੀਤੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 
ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਰਵੇਖਣ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸੈਕਟਰ 
ਲਈ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ।  ਸਰਵੇਖਣ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਅਕਾਦਮਿਕ 
ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 • ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

 • ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਅੱਪ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਡਾਟਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ 
ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (CLIP) ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ:

 •  ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਹੱਬ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, GSS 
ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ONS ਦੁਆਰਾ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ GSS 
ਸੰਗਠਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਮਾਲਾਂ 
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। 

 •  ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਸੰਮਿਲਨ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਗ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਾਏਗਾ। ਟੂਲਕਿੱਟ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

https://www.local.gov.uk/our-support/research/partner-organisations/central-local-information-partnership-clip#:~:text=The%20Central%20Local%20Information%20Partnership,service%20delivery%2C%20monitoring%20and%20reporting
https://www.local.gov.uk/our-support/research/partner-organisations/central-local-information-partnership-clip#:~:text=The%20Central%20Local%20Information%20Partnership,service%20delivery%2C%20monitoring%20and%20reporting
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 •  ONS, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਵਧੀਆ 
ਅਭਿਆਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 
ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 •  ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲਂੈਡ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 
ਅਬਾਦੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਪਰ ਲਚਕਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। 2022 ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, 2022 
ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

 •  ਡਿਜਿਟਲ, ਕਲਚਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ 
ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ 
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

 •  ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ONS ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ 
ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।  

 •  2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿੰਗ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਸਥਿਤੀ ਡੇਟਾ 
ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂ ੰGSS ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 •  ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅੱਪਲਿਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 
ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਸ 
ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 
ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। 

 •  ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ 
ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

 •  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ 
ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

 •  ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਅੱਪ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਈਨਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ 
ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਘਰੇ ਡੇਟਾਸੇਟ (HCLIC) ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 
ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ 2023 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ:

 •  2022 ਵਿੱਚ, HMRC ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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 •  2022 ਵਿੱਚ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ, ਕਲਚਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜੋ 
ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੀ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 •  ONS ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਚਿਤ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਆਉਟਪੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ, ਨਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ, ਭਾਸ਼ਾ 
ਅਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 •  ONS ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਸੰਬੰਧਿਤ 
ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 
ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

 •  ONS ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ONS ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ 
ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ 
ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਰੀਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣਗੇ।

 •  ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਲੈਵਲਿੰਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ 6 
ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ 
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, 
ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ONS ਕੇਂਦਰ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ 
ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ 
ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ONS ਦੁਆਰਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾ (IDS) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ 
ਲਿੰਕੇਜ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 
ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ONS ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ IDS ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ 
ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡੇਟਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 
ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ

ਵਧੇਰੇ ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ:

 •  ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਨ ਬਿਗ ਡੇਟਾ ਐਂਡ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ (UNCEBD) ਦੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ONS ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਡੇਟਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ 
ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 
UNCEBD ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ONS ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਮਿਲਿਤ ਡੇਟਾ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ 
ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।

 •  ONS ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 2022 
ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 •  ONS ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ 
ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ 
ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
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 •  2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ONS ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ 
ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ; 
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਅਨੁਭਵ; ਅਤੇ ਜਿਪਸੀ ਅਤੇ 
ਟਰੈਵਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਅਨੁਭਵ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ।

 •  ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਦੀ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਇਕਾਈ (DU) UK ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

 •  ONS ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਡੇਟਾ ਲਿੰਕੇਜ ਲਈ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿੰਕੇਜ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ 
ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲਿੰਕਡ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦੀ ਉਪ 
ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ।

 •  ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ONS ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 
ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਮਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 
ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾਡਲ ਡ੍ਰਿਫ੍ਟ ਕਾਰਨ 
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

 •  ਡੇਟਾ ਘੱਟ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ONS ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਲਿੰਕੇਜ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਵਰੇਜ 
ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਾਰਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 
ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ:

 •  ONS ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 
ਵਜੋਂ, ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, 2021 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਸਿਹਤ, ਮੌਤ ਦਰ) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਪਾਹਜਤਾ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕੇਜ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

https://www.gov.uk/government/publications/joined-up-data-in-government-the-future-of-data-linking-methods/joined-up-data-in-government-the-future-of-data-linkage-methods
https://www.ons.gov.uk/methodology/methodologicalpublications/generalmethodology/onsworkingpaperseries/onsworkingpaperseriesno21imputinganadminbasedincomevariablelinkedto2011englandandwalescensusdata
https://www.ons.gov.uk/methodology/methodologicalpublications/generalmethodology/onsworkingpaperseries/onsworkingpaperseriesno21imputinganadminbasedincomevariablelinkedto2011englandandwalescensusdata
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 •  ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡੇਟਾ, ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ONS ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲਿੰਕੇਜ ਅਧਿਐਨ ਬਣਾਏਗਾ।

 •  ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਫਤਰ ਦੀ ਰੇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਕਾਈ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 
ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕਡ ਡੇਟਾਸੈਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ONS ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਟਾਸੈਟ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੋਜ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ 
ਹੋਵੇਗਾ। 

 •  ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ONS ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਡੇਟਾ 
ਰਿਸਰਚ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਲੰਬ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ 
ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੇਟਾਸੈਟ 2022 ਵਿੱਚ 
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 •  ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਅੱਪ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਨੀਂਦ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੇਘਰੇ ਡੇਟਾਸੈਟ (HCLIC) ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ 
ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ 
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 
ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ-ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਸਥਾਈ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਲੰਬ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ:

 •  ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ONS ਲੰਬ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। 
ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ 
ਗਤੀਹੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

 •  ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, 2013 ਵਿੱਚ 13/14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ 
ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2021/22 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ 2022/23 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਦੇ 
ਨਾਲ ਫੀਲਡਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 •  ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਊਟਕਮਜ਼ ਪੈਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ (EOPS) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9 
ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ (2020 ਦੇ ਬੱਚੇ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਸਾਲ 1 ਜਾਂ 2) 
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਤ (ਸਾਲ 6) (2020 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਤੱਕ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰੇਗਾ। 2020 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 2022/23 ਵਿੱਚ 
ਫੀਲਡਵਰਕ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ 
ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ 
ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।
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ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸਹਿਮਤੀ, ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ 
ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ:

 •  ਡੇਟਾ ਉਤਪਾਦਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਚਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

 • ਹੋਮ ਆਫਿਸ (HO) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕੇਜ ‘ਤੇ ONS ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ HO ਅਤੇ ONS 
ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 • ONS ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਅੰਕੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਸਮੀ ਚੈਨਲਾਂ 
(ਜਨਗਣਨਾ ਖੋਜ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ, ਮੈਥੋਡੌਲੋਜੀਕਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਲੰਬ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਪੈਨਲ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕੇਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੇਟਾ 
ਐਥਿਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 • ONS ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 
ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੈਤਿਕ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ  7 
ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 
ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਅਤੇ 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ
ONS ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ, ਡੇਟਾ ਮਾਹਰਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 
ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ 
ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ONS 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੇਵਾ (GSS) ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, 
ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੇ 
ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ (ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ 5 ਦੇਖੋ)। 

ਇਹ GSS ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ 
ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। GSS ਵਿੱਚ 
ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ.ਕੇ. ਅੰਕੜਾ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਹੂਲਤ ਲਈ ONS ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ONS ਯੂਕੇ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ 
ਅਤੇ GSS ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਨਕੋਰਡੈਟ ਆਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ 
ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਕੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮਲਿਤ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/publication/concordat-on-statistics/
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ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਢੁਕਵੇਂ 
ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਰਹਿਣ:

 •  ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ONS ਸੰਗਠਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ 
2030 ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਯੂਰੋਪ (UNECE)/
ਯੂਰੋਸਟੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 

 • ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਡੇਟਾ ‘ਤ ੇONS-ਅਧੀਨ ਟਿਚਫੀਲਡ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ 
ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਦਰਭ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 
2022, 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਏਗਾ। 

ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ:

 •  ONS 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ GSS ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ (ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ 5 
ਦੇਖੋ)। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਕਲਪਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾ 
ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 • ONS GSS ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

 • ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 
ONS ਬਸੰਤ 2022 ਵਿੱਚ GSS ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ 
ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

 • ONS ਯੂਕੇ ਦੇ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ GSS ਕੋਹੇਰੈਂਸ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 
ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ 
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਚਿਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 • ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਹੱਬ ONS ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ 
ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਡੇਟਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 
ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।   

 • ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਫਤਰ ਦਾ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਹੱਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ 
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ 

https://gss.civilservice.gov.uk/user-facing-pages/coherence-of-statistics/
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ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਮ 2022 ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

 ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ:

 •  ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰੇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਕਾਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ 
ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਡਾਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਸਲੀਤਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। 
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ GSS ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

 • HMRC, GSS ਸੰਗਠਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ HMRC ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ 
ਮਿਆਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 2022 ਦੌਰਾਨ HMRC ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 • ਇਨੋਵੇਟ ਯੂਕੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ONS ਵਿੱਚ GSS ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 
ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

 • ਯੂਕੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (UKRI PRP) ਫੰਡਿਡ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ (VISION) (ਸਿਟੀ, ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਸਿਹਤ, ਸਿਵਲ ਨਿਆਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ 
ਪੀੜਿਤਾਂ ਜਾਂ ਬਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ 
ਡੇਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਡੇਟਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਡਾਟਾ 
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

https://www.gov.uk/government/publications/third-quarterly-report-on-progress-to-address-covid-19-health-inequalities/third-quarterly-report-on-progress-to-address-covid-19-health-inequalities
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ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ 8 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ 
ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗੁਪੱਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ 
ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 
ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਉਤਪਾਦਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ONS ਦੁਆਰਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾ (IDS) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਿੱਖ 
ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ 
ਕਰੇਗਾ। 

ONS ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (NHS) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ IDS 
ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ 
ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ 
ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ:

 •  ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ONS ਕੇਂਦਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, 
ਖੋਜਯੋਗ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਯੂਕੇ-ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।

 •  ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਾ ਰੀਲੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 
ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਅੰਕੜਾ ਰੀਲੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ PDF ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ HTML ਫਾਰਮੈਟ 
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।   

 •  Ofqual GCSE ਅਤੇ A ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ 
ਦਾਖਲਾ ਸੇਵਾ ਅਤ ੇONS (ਗ੍ਰੇਡ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਓਪਨਨੇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ONS ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੋਜ ਸੇਵਾ (SRS) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ 
ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਮੇਤ, ਸੂਡੋਨੋਮਾਈਜ਼ਡ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
2017 ਤੋਂ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਡੇਟਾ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ 2021 ਦਾ ਡੇਟਾ ਬਸੰਤ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ 
ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ:

 •  ONS ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਡੇਟਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਟੂਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਟੂਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡੇਟਾ 
ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 •  ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਵਾਲਿਟੀ ਹੱਬ ਖੋਜੀ ਡੇਟਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। 2023 ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁਹਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ 
ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2022 ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।  

 •  ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਸਬੂਤ ਖੋਜਕਰਤਾ (EEF) ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 •  ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਐਕਸਲ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਵੈੱਬ-ਆਧਾਰਿਤ 
ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਦਗੀ 
ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।  

 •  ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ) 
ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਓਪਨ ਡੇਟਾ 
ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ 
ਸੌਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਟੇਬਲ ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਖੇਪ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰਵਜਨਕ ਬੀਟਾ ਫੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ 
ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ 
ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ 
(ਆਰ ਸ਼ਾਈਨੀ ਜਾਂ ਪਾਵਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 •  ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ 25 ਸਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਔਨਲਾਈਨ ਨਤੀਜਾ ਸੂਚਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 •  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਫਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ 
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। 
ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਖਰਤਾ, ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ 
ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 •  ONS ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ONS ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪਹੁੰਚ ਲਈ 
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 •  ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ 
ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ONS ਵਿਭਿੰਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ 
ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
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 •  ONS ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ 
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 •  ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਦਾ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਹੱਬ ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵਂੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ 
ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2022 ਅਤੇ ਫਿਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 
ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 • ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਹੱਬ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਰਕਾਰੀ 
ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ (1) ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣ ਅਤੇ (2) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੇਟਾ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 
ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 • ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। 

 • ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ (Defra) ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ 
ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Defra ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ HTML 
ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾਸੇਟਾਂ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਫਤਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 
ਦੇ ਡੇਟਾ ਰੀਲੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਡੇਟਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 
ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

 • ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਅੱਪ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖੇਗਾ।

 • ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ 
ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 • ONS ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ (SDGs) ਟੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ UK SDG ਡੇਟਾ ਸਾਈਟ 
ਗਰਮੀਆਂ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ AA ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਮਿਆਰ [ਵੈੱਬ ਸਮੱਗਰੀ 
ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (WCAG 2.1)] ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

https://link.springer.com/article/10.1007/s00778-019-00564-x
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ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ:

 •  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ (FSM) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡੇਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 
ਵਿੱਚ FSM ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ; ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।  

 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵਾਧੂ 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 
2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 • ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ (NPF) ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਭਾਜਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਚਕ ਲਈ ਇੱਕ 
ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ equalities@ons.gov.uk ਤੇ ਈਮੇਲ 
ਕਰੋ ਿਵਕਲਿਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Government Buildings
Cardiff Road
Newport
South Wales
NP10 8XG

mailto:equalities%40ons.gov.uk?subject=

	Introduction
	Inclusive Data Principle 1
	Our approach
	Current and planned work

	Inclusive Data Principle 2
	Our approach
	Current and planned work

	Inclusive Data Principle 3
	Our approach
	Current and planned work

	Inclusive Data Principle 4 
	Our approach
	Current and planned work

	Inclusive Data Principle 5 
	Our approach
	Current and planned work

	Inclusive Data Principle 6 
	Our approach
	Current and planned work

	Inclusive Data Principle 7 
	Our approach
	Current and planned work

	Inclusive Data Principle 8 
	Our approach
	Current and planned work




