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EMBES QUESTIONNAIRE FOR DP SCRIPTING 
 

Key 
Bq1  وغيرہ ۔  اليکشن کے بعد کے مرکزیBES  مجوزہ اشياءاس وقت ميں شموليت کے لئے  
Q1 کے نسلی اقليتی سروےميں شامل کی گئی تهيں 1997وغيرہ ۔  وہ اشياء جو  
L1 ابهی ميدان ميں ہے(ل ہيں کے ليورہلم سروے برائے سماجی اتصال ميں شام  2009وغيرہ ۔ وہ اشياء جو(  

Prejwhom  ۔ نئی اشياء کے ليے ليبل  
EDS  کينيڈا(۔ ايتهنک ڈائيورسٹی سروے( 
[text] ۔ فقط ٹيکسٹ دکهانےوالی سکرينيں 

 

Section 1: Classification – Part 1 
 

[text] ASK ALL 
 

 چاہتی ہوں۔/ اہتا شروع ميں ميں آپ سے آپ کےاور آپ کےپس منظرکےبارے ميں کچه سواالت کرنا چ
 

[bq98] ASK ALL 
  

 جواب دينےوالےکی جنس: انٹرويو کرنےوالے کو مشاہدہ کرنا ہوگا اور ريکارڈ کرنا ہوگا
 
 مرد 1
 عورت 2

NO DK NO REF 
 

[bq98] ASK ALL 
  

  تهی؟ پرآپ کی عمرکياآپ کی پچهلی سالگرہ 
 سالوں ميں عمر درج کرے: انٹرويو کرنےواال

 داخل کريں 97ے، کوڈ سے زائد کےلي 97 
 
 97۔۔۔18: حد

NO DK NO REF 
 

[bq98] ASK ALL 
 

 1کارڈ پی  
  

 کيا ميں يہ معائنہ کرسکتا ہوں کہ اس وقت ان ميں سے کونسا آپ پرالگو ہوتا ہے؟ 
 1برائےکرم اپنےجوابات اس کارڈ سے ليں ۔  کارڈ  

 
 شادی ُشدہ 1
 کسی پارٹنرکےساته رہ رہے ہيں 2
 )شادی کےبعد(ں عليحدہ ہوچکےہي 3
 طالق يافتہ ہيں 4
 رنڈوے ہيں 5
 )کبهی شادی نہيں کی(واحد ہيں  6

DK REF 
 

[bq108a] ASK ALL 
 

  آپ کے ُکنبے ميں کتنے لوگ ہيں؟ برائےکرم بالغان اور بچے سب کو شامل کريں۔
  97۔۔۔1: حد
  
  
 

DK REF 

UK Data Archive Study Number 6970 - British Election Study Ethnic Minority Survey, 2010
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[bq108b] IF MORE THAN ONE AT [bq108a] 

  
 ےکتنےہيں؟سے کمرعمر ک 18ان ميں  

 
  97۔۔۔1: حد

 DK REF 
 

 سےزيادہ نہيں ہوسکتا۔ bq108aپر جواب  bq108b: ڈی پی چيک 
 
 
 

[bq58]  ASK ALL 
 

 اب ميں آپ سےکچه سواالت آپ کےنسلی پس منظراورقومی شناخت کےبارے ميں پوچهنا چاہتا ہوں۔
 

سے کونسا آپ کےنسلی گروپ کو سب سب سےپہلےبرائے مہربانی اس کارڈ پرديکهيں اور مجهے بتائيں کہ ان ميں 
 سے بہترطريقے سے بيان کرتا ہے؟

 
 2برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 

 
 سفيد فام

 سفيد ۔ برطانوی ۔ 1
 سفيد ۔ آئرش ۔ 2
 سفيد ۔ جپسی يا آئرش ٹريولر ۔ 3
 کوئی ديگرسفيد فام پس منظر  ۔4
 

 مخلوط
 ينمخلوط سفيد فام اور سياہ فام کيريب ۔ 5
 مخلوط سفيد فام اور سياہ فام افريقی ۔ 6
 مخلوط سفيد فام اورايشيائی ۔ 7
 کوئی اورمخلوط پس منظر ۔ 8
 

 ايشيائی
  ايشيائی يا ايشيائی برطانوی ۔ ہندوستانی  ۔9

  ايشيائی يا ايشيائی برطانوی ۔ پاکستانی  ۔10
  ايشيائی يا ايشيائی برطانوی ۔ بنگلہ ديشی  ۔11
 ايشيائی برطانوی پس منظر/ يائیکوئی ديگر ايش  ۔12

 
 سياہ فام

  سياہ فام يا سياہ فام برطانوی ۔ کيريبين ۔ 13
  سياہ فام يا سياہ فام برطانوی ۔ افريقی ۔ 14
 سياہ فام برطانوی پس منظر/ کوئی ديگرسياہ فام  ۔ 15

 
 چينی  ۔16

 
 کوئی اور نسلی گروہ  ۔17

DK REF 
 

 [bq100 = 1 or 2]پارٹنر کےساته رہ رہے ہيں پوچهيں کہ کيا شادی ُشدہ ہيں يا کسی 
 

 :textfill}اوراسی کارڈ کو ديکهتےہوئے، کيا آپ ہميں بتائيں گےکہ ان ميں سےکونسا آپ 
husband/wife/partner’s} کےنسلی گروہ کو سب سے بہترطريقے سے بيان کرتا ہے۔ 

 
 ۔ واحد کوڈ 2کارڈ دکهائيں ۔ کارڈ 

 
 فامسفيد

 ۔ سفيد ۔ برطانوی1
  سفيد فام ۔ آئرش ۔ 2
  سفيد فام ۔ جپسی يا آئرش ٹريولر ۔ 3
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 کوئی اورسفيد فام پس منظر ۔ 4
 

 مخلوط
 ۔ مخلوط سفيد فام اور سياہ فام کيريبين5
 مخلوط سفيد فام اور سياہ فام افريقی ۔ 6
 مخلوط سفيد فام اورايشيائی ۔ 7
 کوئی اورمخلوط پس منظر ۔ 8
 

 ايشيائی
  برطانوی ۔ ہندوستانی ايشيائی يا ايشيائی ۔ 9

  ايشيائی يا ايشيائی برطانوی ۔ پاکستانی  ۔10
  ايشيائی يا ايشيائی برطانوی ۔ بنگلہ ديشی  ۔11
 ايشيائی برطانوی پس منظر/ کوئی ديگر ايشيائی ۔ 12

 
 سياہ فام

  سياہ فام يا سياہ فام برطانوی ۔ کيريبين  ۔13
  سياہ فام يا سياہ فام برطانوی ۔ افريقی ۔ 14
 سياہ فام برطانوی پس منظر/ کوئی ديگرسياہ فام  ۔ 15

 
 چينی  ۔16

 
 کوئی اور نسلی گروہ  ۔17

DK REF 
 
 
 

[Natid]  ASK ALL 
 

۔  آپ زيادہ 3آپ اپنی قومی شناخت کو کيا سمجهتےہيں؟ برائےکرم اس کارڈ سےاپنے جواب کا انتخاب کريں ۔ کارڈ  
 کا انتخاب کرسکتےہيں۔ اتابسےزيادہ جتنےچاہيں اور کم سےکم جتنےچاہيں جو

 
  انگلش ۔ 1
  سکاٹش ۔ 2
  ويلش ۔ 3
  آئرش ۔ 4
  برطانوی ۔ 5
 ]لکهيں[کوئی اور  ۔ 6
  ۔ بے ساختہ) ان ميں سےکوئی بهی نہيں( ۔ 7

DK REF 
 

[Natid2] ASK OR COMPUTE FROM NATID IF ONLY ONE ANSWER 
 

 طريقے سے بيان کرتا؟بہترب سے اوراگرآپ کو انتخاب کرنا پڑتا، تو ان ميں سےکونسا آپ کو س
 

 سے ماسک کريں NATID ڈی پی نوٹ ۔ جوابات کو 
 

  انگلش ۔ 1
  سکاٹش ۔ 2
  ويلش  ۔3
  آئرش  ۔4
  برطانوی ۔ 5
 [ANSWER FROM NATID CODE 6] ۔ 6

DK REF 
 

[bq105a] ASK ALL 
 

 کيا آپ سمجهتےہيں کہ آپ کا کسی خاص مذہب سےتعلق ہے؟
 
 ۔  ہاں1
 ں۔ نہي2
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DK REF 
 

[bq105b] IF ‘yes’ at [bq105a] 
  
 کونسا؟ 

 4برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ  
 

 عيسائی  1
 يہودی 2
 ہندو 3
 مسلمان 4
 سکه 5
 بده مت 6
 )لکهيں(ديگر 7

 
DK REF 

 
 

 
[bq105b_c] If Christian [bq105a=1] 

 
 آپ عيسائيت کےکس فرقے يا روايت سے تعلق رکهتےہيں؟ 
 
 اينگليکن  .1
 بيپٹسٹ  .2
 کيتهولک  .3
 ميتهاڈسٹ  .4
 پينٹی کوسٹل  .5
 آرتهوڈوکس  .6
 )لکهيں(ديگر  .7
 کوئی خاص نہيں  .8
 

DK REF 
 
  
 

[bq105b_m] If Christian [bq105a=4] 
 
 

 آپ کا تعلق کس اسالمی روايت سے ہے؟
 
 )حنفی؛ ديوبندی؛ بريلوی(ُسنی،   .1
 )ٹويلورز؛ سيورنرز؛ اسمعاعيلی؛ بوہرہ(شيعہ   .2
 صوفی ازم  .3
 بادازمع: خارجی  .4
 احمدی  .5
 ان ميں سے کوئی نہيں  .6
 )لکهيں(ديگر   .7

 
 DK REF 

 
 

[[bq105c] IF ‘yes’ at [bq105a] 
  

  توآپ کےليےآپ کا مذہب کتنا اہم ہے؟
  5برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سےليں ۔ کارڈ 

  
  انتہائی اہم ۔ 1
  بہت اہم ۔ 2
  کسی حد تک اہم ۔ 3
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  بہت اہم نہيں ۔ 3
  بالکل اہم نہيں  ۔4

 DK REF 
 

[EDS_BK1] IF ‘yes’ at [bq105a] 
 

ماہ ميں، آپ نےکتنی دفعہ مذہبی سرگرميوں ميں حصہ ليا ہے يا مذہبی سروسز يا ديگرلوگوں کےساته  12پچهلے
 کہ شادياں اور جنازے؟  امالقاتوں ميں شرکت کی ہے ماسوائےايسےواقعات کےجيس

 
 6برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 

 
  روزانہ کم از کم ايک دفعہ ۔ 1
  ہفتےميں کم ازکم ايک دفعہ ۔ 2
  مہينےميں کم ازکم ايک دفعہ ۔ 3
  )ليکن مہينےميں ايک دفعہ سےکم(کبهی کبهار  ۔ 4
  فقط تہواروں پر ۔ 5
 بالکل نہيں ۔ 6
 

DK REF  
 

[EDS_BK2]  IF ‘yes’ at [bq105a] 
 

 گهريا کسی اورجگہ واقع ہونےوالی پنےطورپرکيں؟ اس ميںماہ ميں، آپ نےکتنی دفعہ مذہبی سرگرمياں ا 12پچهلے 
 يا ديگراشکال کی مذہبی سرگرمياں شامل ہيں۔ نماز، مراقبہ 

 
 7برائےکرم اپنےجوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 

 
 
  پانچ وقتروزانہ  ۔ 1
  روزانہ کم ازکم ايک دفعہ ۔ 2
  ہفتےميں کم ازکم ايک دفعہ ۔ 3
  فعہمہينےميں کم ازکم ايک د ۔ 4
  فقط تہواروں پر ۔ 5
 بالکل نہيں ۔ 6
 

DK  REF 
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Section 2: Outcomes (mainly from common core) 
 
 

[text]  ASK ALL 
 

 اب کچه سواالت سياست اوررائےدہی کےبارے ميں۔
 

[bq8aX] ASK ALL  
يا کس  )¹پليڈ کمرو/ نيشنل سکاٹش(عمومی طورپربات کرتےہوئے، کيا آپ اپنا تعلق ليبر، کنزرويٹو، لبرل ڈيموکريٹ، 

 ؟ںسےسمجهتےہي
 
 نہيں/ کسی سےنہيں  0
 ليبر 1
 کنزرويٹو 2
 لبرل ڈيموکريٹس 3
 )ايس اين پی(سکاٹش نيشنل پارٹی  4
 پليڈ کمرو 5
 گرين پارٹی 6
 )يوکےآئی پی(يوکےانڈی پينڈنس پارٹی  7
 )بی اين پی(برٹش نيشنل پارٹی  8
 )لکهيں( کچه اور ۔ براہ کرم لکهيں کہ کونسی 9

DK REF 
 

[bq8bX] IF ‘none/no’, DK OR REFUSAL AT [bq8aX=1, DK or REF] 
  

 قريب محسوس کرتےہيں؟ کچه دوسروں کی نسبت کےساته  کيا آپ خود کو ان ميں سےکسی
 ہاں 1
 نہيں 2
 

DK REF 
 

[bq8cX] IF ‘yes’ AT [Bq8bX=1] 
  
 کونسی پارٹی ہے؟ وہ 

 
 ہيںن/ کسی سےنہيں  0
 ليبر 1
 کنزرويٹو 2
 لبرل ڈيموکريٹس 3
 )ايس اين پی(سکاٹش نيشنل پارٹی  4
 پليڈ کمرو 5
 گرين پارٹی 6
 )يوکےآئی پی(يوکےانڈی پينڈنس پارٹی  7
 )بی اين پی(برٹش نيشنل پارٹی  8
 )لکهيں(اور ۔ براہ کرم لکهيں کہ کونسی  کوئی 9
 

DK REF 
 

[bq9] IF PARTY GIVEN AT [Bq8ax] OR AT [Bq8cX] (=1-9 at either 
question) 

  
 

 ______________________ 
  نمونہ معلومات کی بنياد پرکرنےکی ضرورت ہوگی۔ ،تمام سروے ميں سکاٹش اورويلش فلٹرنگ ¹
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 سمجهتے؟) پارٹی(کيا آپ خود کو بہت طاقتور، کافی طاقتور يا بہت زيادہ طاقتورنہيں 

 
 بہت طاقتور 1
 کافی طاقتور 2
 قتور نہيںبہت زيادہ طا 3

DK REF 
  

[bq10] ASK ALL 
  

 مئی کو منعقد کئےجانےوالے عام انتخابات ميں کتنی دلچسپی رکهتےتهے۔۔۔۔ 6آپ اس سال 
 

 پڑهيں
 
 تهی۔/ بہت زيادہ دلچسپی رکهتا تها  1
 تهی۔/ کسی حد تک دلچسپی رکهتا تها  2
 رکهتی تهی۔/ بہت زيادہ دلچسپی نہيں رکهتا  3
 رکهتی تهی۔/ نہيں رکهتا  يا، بالکل دلچسپی 4

DK REF 
 

[bq11] ASK ALL 
 

 آپ کےعلم کے مطابق، کيا آپ کا نام، اس پتے يا کسی ديگرپتےکے ساته انتخابی رجسٹرپرموجود ہے؟
 ملٹی کوڈڈ

 )کو ملٹی کوڈ کيا جاسکتا ہے 2 اور   1کوڈ:  ڈی پی نوٹ(
 
 ہاں ۔ جہاں اب رہ رہے ہيں 1
 ہاں ۔ کسی اورپتےپر 2
 نہيں 3

DK REF 
 

[Wherreg] IF REGISTERED AT ANOTHER ADDRESS [BQ11 = 2] 
 

 وہ پتہ کہاں پر ہے جہاں آپ کا نام انتخابی رجسٹر پردرج ہے؟
 

 پوسٹ کوڈ درج کريں/ عالقہ/ پتے کی تفصيالت
  

 اوپن اينڈڈ
DK REF 

 
 

[Elecform] IF REGISTERED TO VOTE [BQ11 = 1 OR 2] 
 

 بهرا يا کسی نےآپ کی طرف سے بهرا؟اور کيا فارم آپ نے خود 
 

 يہ ايک مثال ہے کہ وہ فارم کس طرح دکهائی ديا ہوگا
 

 انٹرويو کرنےوالےکو ووٹ ڈالنےوالےکےاندراج کا فارم دکهانا چاہيے
 
  ہاں ۔ ميں نے خود بهرا تها  ۔1
  نہيں ۔ کسی اور نے ميری طرف سےبهرا تها ۔ 2
  امجهے اندراج کےفارم کا علم نہيں ته  ۔3

DK REF 
 

[Whoform] IF SOMEONE ELSE FILLED IN FORM [ELECFORM = 2] 
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 وہ کون تها جس نے آپ کی طرف سے يہ فارم بهرا تها؟

 
  والدين يا سرپرست ۔ 1
  پارٹنر/  بيوی/  خاوند  ۔ 2
  بيٹا/ بيٹی  ۔ 3
  کوئی اوررشتہ دار  ۔4
  کسی مقامی کميونٹی تنظيم سے کوئی  ۔5
  پارٹی کی طرف سے کوئیکسی سياسی  ۔ 6
  کوئی اورجو آپ کا رشتہ دار نہيں تها ۔ 7
 
 DK REF 

 
[Langform] ASK IF FILLED IN FORM THEMSELVES [ELECFORM = 1] 

 
 کيا آپ کی طرف سے بهرا گيا فارم انگريزی ميں تها يا کسی اورزبان ميں؟

 
  انگريزی ميں ۔ 1
 ںکسی اور زبان مي ۔ 2
 DK REF 

 
[Q160] IF NAME IS NOT ON ELECTORAL REGISTER [BQ11 = 3] 

 
 وہ کونسی اہم وجوہات ہيں جن کی وجہ سے آپ کا نام انتخابی رجسٹرپرموجود نہيں ہے؟

 
 ںپری کوڈز کی ترغيب ديں۔  وہ تمام کوڈ کريں جو الگو ہوتےہي

 
 کی اہل نہيں ہوں/ ميں ووٹ دينے کا  .1
 غلطی سےميرا نام درج ہونے سےرہ گيا ہے .2
 لم نہيں تها کہ کيسے اندراج کروايا جاتا ہےمجهےع .3
 چاہتی تهی کہ دوسرے لوگ ميرے بارے ميں جانيں/ ميں نہيں چاہتا  .4
 رکهتی/ ميں انتخابات ميں دلچسپی نہيں رکهتا  .5
 مجهے کبهی درخواست فارم وصول نہيں ہوا .6
 ميں نے حال ہی ميں مکان تبديل کيا ہے .7
 ميں نے پرواہ نہيں کی .8
 )هيںلک( کوئی اور وجہ  .9

DK REF 
 

 اوپن اينڈڈ ۔  ديگر کونسی وجہ
 

[Q160a]ASK IF DON’T KNOW WHY NOT REGISTERED TO VOTE [Q160 = DK] 
 

 کيا ان ميں سے کوئی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا نام انتخابی رجسٹرميں کيوں درج نہيں ہے؟
 8برائےکرم اپنےجوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 

 
 ل نہيں ہوںکی اہ/ ميں ووٹ دينے کا  .1
 غلطی سےميرا نام درج ہونے سےرہ گيا ہے .2
 مجهےعلم نہيں تها کہ کيسے اندراج کروايا جاتا ہے .3
 چاہتی تهی کہ دوسرے لوگ ميرے بارے ميں جانيں/ ميں نہيں چاہتا  .4
 رکهتی/ ميں انتخابات ميں دلچسپی نہيں رکهتا  .5
 مجهے کبهی درخواست فارم وصول نہيں ہوا .6
 ن تبديل کيا ہےميں نے حال ہی ميں مکا .7
 ميں نے پرواہ نہيں کی .8
 )لکهيں( کوئی اور وجہ  .9

 ان ميں سے کوئی نہيں     10
DK REF 

 
[Notent]   ASK IF NOT ENTITLED TO VOTE [Q160 = 1 or Q160a = 1] 
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 ہےجس کی بنياد پرآپ ووٹ ڈالنےکےاہل نہيں ہيں؟ )وجوہات( وہ کون سی وجہ 
 

 اوپن اينڈڈ
 

DK REF 
  

Ratings of the political parties  
 

[BQ21A..BQ21E] ASK ALL 
 

 کو روٹيٹ کريں۔BQ21 مندرجہ ذيل لوپ ويليوز کےليے: ڈی پی ہدايت  
  

a. ليبرپارٹی  
b. کنزرويٹو پارٹی  
c. سٹلبرل ڈيموکري  
d. گرين پارٹی  
e. بی اين پی 
  

 IF FIRST ITEM IN bq21: 
کا مطلب بہت زيادہ  10زيادہ ناپسنديدگی اور کا مطلب بہت 0تک ہے اور جہاں  10سے  0کسی ايسے پيمانےپرجو

 ؟[LOOP ITEM]پسنديدگی ہے، آپ اس کےبارے ميں کيا سمجهتےہيں 
 9برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ  

 
IF NOT FIRST ITEM IN bq21:  

  ؟[LOOP ITEM]) سمجهتےہيں ۔۔۔۔ آپ کيا  اور اس کےبارے ميں( 
 9کارڈ سے ليں ۔ کارڈ برائےکرم اپنے جوابات اس  

 
 شديد ناپسنديدگی 0
 ايک 1
 دو 2
 تين 3
 چار 4
 پانچ 5
 چه 6
 سات 7
 آٹه 8
 نو 9

 انتہائی پسنديدگی 10
DK REF 

 
[bq21f] ASK ALL IN ENGLAND 

  
    )اور اس کےبارے ميں آپ کيا  سمجهتےہيں ۔۔۔۔(

  ؟) يوکےآئی پی(کنگڈهم انڈی پينڈنس پارٹی  ۔۔۔ يونائيٹڈ
  9اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ برائےکرم 

 
 شديد ناپسنديدگی 0
 ايک 1
 دو 2
 تين 3
 چار 4
 پانچ 5
 چه 6
 سات 7
 آٹه 8
 نو 9

 انتہائی پسنديدگی 10
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DK REF 
  
 

[bq21g] ASK ALL IN SCOTLAND 
 

  )اور اس کےبارے ميں آپ کيا  سمجهتےہيں ۔۔۔۔( 
  ؟)ايس اين پی(۔۔۔۔ سکاٹش نيشنل پارٹی  
 9اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ  برائےکرم 

 
 شديد ناپسنديدگی 0
 ايک 1
 دو 2
 تين 3
 چار 4
 پانچ 5
 چه 6
 سات 7
 آٹه 8
 نو 9

 انتہائی پسنديدگی 10
 DK REF 

 
[bq21h] ASK ALL IN WALES 

  
  )اور اس کےبارے ميں آپ کيا  سمجهتےہيں ۔۔۔۔( 
  ۔۔۔ پليڈ کمرو؟ 
 9ليں ۔ کارڈ  برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے 

 
 شديد ناپسنديدگی 0
 ايک 1
 دو 2
 تين 3
 چار 4
 پانچ 5
 چه 6
 سات 7
 آٹه 8
 نو 9

 انتہائی پسنديدگی 10
DK REF 

 
 
 

[BQ20A..BQ20D] ASK ALL 
 

 کو روٹيٹ کريں۔ BQ20 مندرجہ ذيل لوپ ويليوز کےليے: ڈی پی ہدايت  
  

a. پرپارليمنٹ ويسٹ منسٹر 
b. برطانوی سياست دان عمومی طورپر  
c. پوليس 

  
 

 IF FIRST ITEM IN bq20: 
پيمانے کو استعمال  10سے  0اب برطانوی سياسی اداروں جيسا کہ پارليمنٹ کےبارے ميں سوچتےہوئے، برائےکرم 
کا مطلب کوئی بهروسہ   0کريں تاکہ يہ بتا سکيں کہ آپ مندرجہ ذيل ميں سے ہرايک پر کتنا بهروسہ کرتےہيں۔ يہا

 افی زيادہ بهروسہ ہے۔کا مطلب ک 10نہيں ہے اور
 

 [LOOP ITEM]سب سے پہلے، آپ کتنا بهروسہ کرتےہيں
  10برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 
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IF NOT FIRST ITEM IN bq20:  
 [LOOP ITEM]آپ ان پرکتنا بهروسہ کرتےہيں 

 10برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ  
 

 کوئی بهروسہ نہيں 0
 ايک 1
 دو 2
 تين 3
 چار 4
 پانچ 5
 چه 6
 سات 7
 آٹه 8
 نو 9

 بہت زيادہ بهروسہ 10
DK REF 

 
 

Party Leaders 
 
 

[preq141-143] ASK ALL 
 

 کو روٹيٹ کريں۔ Preq14 مندرجہ ذيل لوپ ويليوز کےليے: ڈی پی ہدايت  
  

a. گورڈن براؤن 
b. ڈيوڈ کيمرون 
c. نک کليگ 

 
 IF FIRST ITEM IN PREQ14 

تک ہے اور  10سے  0کسی ايسے پيمانےپرجوےلئےپارٹی کےرہنماؤں کےبارے ميں سوچيں۔ چليں اب ايک لمحےک
کا مطلب بہت زيادہ پسنديدگی ہے، آپ اس کےبارے ميں کيا  10کا مطلب بہت زيادہ ناپسنديدگی اور 0جہاں 

 ؟[LOOP ITEM]سمجهتےہيں 
  13جواب اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ  اپنابرائےکرم 

  
 کےبارے ميں اليکشن کےوقت کيا محسوس کرتےتهے[LOOP ITEM]ےکرم سوچيں کہ آپ برائ: اگرضروری ہے 

 
 IF NOT FIRST ITEM IN PREQ14 

  )اور اس کےبارے ميں آپ کيا  سمجهتےہيں ۔۔۔۔( 
[LOOP ITEM]؟  

 13برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ  
 ميں اليکشن کےوقت کيا محسوس کرتےتهےکےبارے [LOOP ITEM]برائےکرم سوچيں کہ آپ : اگرضروری ہے

 
 شديد ناپسنديدگی 0
 ايک 1
 دو 2
 تين 3
 چار 4
 پانچ 5
 چه 6
 سات 7
 آٹه 8
 نو 9

 انتہائی پسنديدگی 10
 DK REF 

 
[PreQ144] ASK ALL IN SCOTLAND 
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  ) اور اس کےبارے ميں آپ کيا  سمجهتےہيں ۔۔۔۔( 
 ؟اليکس سالمونڈ 

 
 13رڈ سے ليں ۔ کارڈ برائےکرم اپنے جوابات اس کا 
 برائےکرم سوچيں کہ آپ اليکس سالمونڈ کےبارے ميں اليکشن کےوقت کيا محسوس کرتےتهے: اگرضروری ہے 

  
 شديد ناپسنديدگی 0
 ايک 1
 دو 2
 تين 3
 چار 4
 پانچ 5
 چه 6
 سات 7
 آٹه 8
 نو 9

 انتہائی پسنديدگی 10
 DK REF 

 
[PreQ145] ASK ALL IN WALES 

  
  ) يں آپ کيا  سمجهتےہيں ۔۔۔۔اور اس کےبارے م

 ؟ آئی يوآن ون جونز 
 

 13برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ  
  برائےکرم سوچيں کہ آپ آئی يوآن ون جونز کےبارے ميں اليکشن کےوقت کيا محسوس کرتےتهے: اگرضروری ہے

  
 شديد ناپسنديدگی 0
 ايک 1
 دو 2
 تين 3
 چار 4
 پانچ 5
 چه 6
 سات 7
 آٹه 8
 نو 9

 انتہائی پسنديدگی 10
 DK REF 

 
 
 

Party Membership 
 
 

 
[[b3023] ASK ALL 
 

 کيا آپ کہيں گےکہ برطانيہ ميں ان پارٹيوں ميں سے کوئی آپ کےخياالت کی معقول طريقے سے نمائندگی کرتی ہے؟
 

 ہاں 1
 نہيں 2

DK REF 
  

[[b3024] IF B3023 = YES 
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 سے بہترطريقےسےنمائندگی کرتی ہے؟کون سی پارٹی آپ کےخياالت کی سب 

 
 ليبر 1
 زکنزرويٹو 2
 لبرل ڈيموکريٹس 3
 )ايس اين پی(سکاٹش نيشنل پارٹی  4
 پليڈ کمرو 5
 گرين پارٹی 6
 )يوکےآئی پی(يوکےانڈی پينڈنس پارٹی  7
 )بی اين پی(برٹش نيشنل پارٹی  8
 )لکهيں(ديگر 9

DK REF 
 

[[b3024] IF B3023 = YES 
 

کيا آپ اس طريقے سے مطمئن ہيں يا غيرمطمئن ہيں جس طريقے سے جمہوريت اس ملک ميں کام مجموعی طورپر، 
 کرتی ہے۔

 14برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ  
 

 بہت مطمئن 1
 کافی مطمئن 2
 کچه غيرمطمئن 3
 بہت زيادہ غيرمطمئن 4

DK REF 
 

[text] ASK ALL 
 

 ۔ںاست اورکميونٹی کےمعامالت ميں کتنے سرگرم ہياب کچه سواالت اس بارے ميں کہ آپ سي
 

[bq55b] ASK ALL 
   

 طورپرکام کيا ہے؟ رضاکارانہپچهلےچند سالوں ميں، کيا آپ نے سياست يا کميونٹی کےمعامالت ميں شموليت کےليے
 
 ہاں ۔ ميں نے رضاکارانہ طورپرکام کيا تها۔ 1
 ها۔نہيں ۔ ميں نے رضا کارانہ طور پرکام نہيں کيا ت 2

DK REF 
 
 
 

[bq55c]  ASK ALL 
 

پچهلےچند سالوں ميں، آپ رضاکارانہ تنظيموں ميں کتنے سرگرم رہے ہيں جيسا کہ مقامی کميونٹی تنظيم، کسی 
 خيراتی ادارے يا کهيلوں کے کلب ميں؟

 
  55برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 

 
 بہت سرگرم 1
 کسی حد تک سرگرم 2
 بہت کم سرگرم 3
 شامل نہيں/ بالکل سرگرم نہيں  4

DK REF 
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[demo12] ASK ALL 
 

ميں، تاکہ  ی مظاہرےماہ ميں آپ نے کسی احتجاج ميں حصہ ليا ہے، جيسا کہ کسی جلوس يا احتجاج 12کيا پچهے 
 کسی عوامی معاملےيا مشکل کےبارے ميں اپنےخدشات کا اظہار کرسکيں؟

 
 ہاں  ۔1
 نہيں ۔ 2

DK REF 
 

[petit12]  ASK ALL 
 

ماہ ميں، کيا آپ نےکسی پيٹيشن پر دستخط کئے ہيں، تاکہ کسی عوامی معاملےيا مسئلےپر اپنےخدشات کا  12پچهلے 
 ؟اظہار کرسکيں

 
 ہاں  ۔1
 نہيں  ۔2

DK REF 
 
 

ASK ALL 
 [boyc12]   ماہ ميں، کيا آپ نے کسی خاص مصنوعات يا خدمات کا بائيکاٹ کيا ہے؟ 12پچهلے 

 
 ہاں  ۔1
 نہيں  ۔2

DK REF 
 

[[Mon12] ASK ALL 
 

ماسوائےکسی سياسی جماعت (ماہ ميں، کيا آپ نےکسی سياسی مقصد يا وکالت کرنےوالی تنظيم کو کوئی رقم دی ہے  12پچهلے 
 ؟) کے

 
 ہاں  ۔1
 نہيں ۔ 2

DK REF 
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Section 3: Attitudes towards political issues etc (from 
main BES) 

Issues in the Election 

 
[bq1] ASK ALL 

 
سياست ميں جو کچه ہورہا  برطانویآئيں، چند منٹ کےليےسياست کےبارے ميں عمومی طورپربات کريں۔ اس وقت 

 پ کی کتنی دلچسپی ہے؟عمومی طورپرآہے، اس ميں 
 17برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 

 
 بہت زيادہ 1
 کافی زيادہ 2
 کچه 3
 ہيںبہت زيادہ ن 4
 بالکل نہيں 5

DK REF 
  

[bq2a] ASK ALL 
   

کرونگی جن کا برطانيہ آج سامنا / اب ميں آپ سے چند ايسے معامالت اورمشکالت کےبارے ميں سواالت کرونگا 
واحد اہم کررہا ہے۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ کےخيال ميں اس وقت ملک کی طرف سے سامنا کئےجانےواال 

 ے؟کون سا ہ ترين معاملہ
 جوابات کی فہرست کے انتخاب ميں سے ايک کوکوڈ کريں۔

 ترغيب نہ ديں
 اگربہت سے جوابات دئيےجاتےہيں، تو سب سے پہلے ديا گيا جواب کوڈ کريں۔

 
 پناہ کےطلب گار 1
 کی ُرکنيت) دی يورو(برطانيہ کی يورپين مانيٹری يونين  2
 برطانيہ کے يورپين يونين کےساته تعلقات 3
 بط قانون وضوا 4
 تعليم 5
 ماحوليات 6
 نيشنل ہيلته سروس 7
 مہنگائی، قيمتيں عمومی طورپر 8
 عوامی ٹرانسپورٹ 9

 ٹيکس کا نفاذ 10
 معيشت کی حالت 11
 بيروزگاری 12
 ميرا رہائش کا معيار 13
 پيٹرول کی قيمتيں 14
 عراق ميں جنگ 15
 افغانستان ميں جنگ      16
 دہشت گردی کےخالف جنگ 17
 برطانيہ آنےوالےلوگ/  اميگريشن 18
 )لکهيں(ديگر  19
 کوئی اہم معامالت نہيں ہيں 88

DK REF 
 

[[bq2b] IF NOT DK, REF OR ‘There are no important issues’ AT Bq2a 
  

 کونسی پارٹی اس معاملہ کو بہترين طريقےسےنمٹنےکےقابل ہے؟ 
 
 کوئی پارٹی اس کےقريب بهی نہيں/ کوئی نہيں 0
 ليبر 1
 ويٹوکنزر 2
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 لبرل ڈيموکريٹس 3
 )ايس اين پی(سکاٹش نيشنل پارٹی  4
 پليڈ کمرو 5
 گرين پارٹی 6
 )يوکےآئی پی(يوکےانڈی پينڈنس پارٹی  7
 )بی اين پی(برٹش نيشنل پارٹی  8
 )لکهيں( ديگر 9

DK REF 
 

[bq3a-bq3f] ASK ALL 
 

 :کو روٹيٹ کريں۔Bq3 مندرجہ ذيل لوپ ويليوز کےليے: ڈی پی ہدايت  
 

a. رطانيہ ميں جرائمب  
b. اميگريشن 
c. نيشنل ہيلته سروس  
d. برطانيہ ميں دہشت گردی کا خطرہ  
e. معيشت عمومی طورپر  

 
 IF FIRST ITEM IN Bq3: 

 آپ کےخيال ميں پچهلی حکومت نے مندرجہ ذيل تمام معامالت کو کتنے اچهے طريقے سےنمٹايا تها؟
[LOOP ITEM]  

 18برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 
 IF NOT FIRST ITEM IN Bq3: 

 :)آپ کےخيال ميں پچهلی حکومت نے اس معاملے کو کتنے اچهے طريقے سےنمٹايا تها(
 [LOOP ITEM] 
 18برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ  

 
 بہت اچهےطريقے سے        1
 طريقے سےاچهےکافی  2
 نہ اچهےطريقےسےاورنہ ُبرےطريقےسے 3
 طريقے سے کافی ُبرے 4
 بہت ُبرے طريقے سے 5

DK REF 
 
 

Social and political attitudes 
 

  
 ASK ALL 

 
 [bq22a-bq22h]* ASK ALL 

 
ہم ان ويری ايبلز کےليےنام رکهنا چاہتےہيں جن کا مقابلہ مرکزی سروے سے کيا جاسکتا ہے ليکن ہم نے  *: نوٹ

يچے کی لوپ ويليوزويری ايبل نام رکهتی ہيں جو بائيں طرف فہرست کےدرميان ميں کچه نئےشامل کئےہيں۔  چنانچہ ن
  دئيے گئے ہيں۔

 
 کو روٹيٹ کريں۔BQ22 مندرجہ ذيل لوپ ويليوز کےليے: ڈی پی ہدايت  

[bq22a]  گورنمنٹ عام طورپر ميرے جيسے لوگوں کےساته منصفانہ سلوک روا رکهتی ہے۔اے۔ 
 [EthA]*   کےساته منصفانہ طريقےسےسلوک روا رکهتی ہے۔لوگوں نسلی گروہوں کےگورنمنٹ عام طورپربی۔ 
[bq22b] اکثر ميرے جيسے لوگوں کی زندگی کی توقعات اوراس ميں جو ہميں ملتا ہے بہت فرق ہوتا ہے۔ سی۔ 
*[ethB]  کی زندگی کی توقعات اوراس ميں جو ہميں ملتا ہے  ميرے نسلی گروہ سےتعلق رکهنےوالے لوگوںاکثر ڈی۔

 ے۔بہت فرق ہوتا ہ
[bq22c]   سياست ميں سرگرم ہونا ميرے اورميرے خاندان کےليےفوائد حاصل کرنے کا ايک اچها طريقہ ہے۔ای۔ 
[bq22d]   سياست اورعوامی معامالت ميں سرگرم ہونے ميں بہت زيادہ وقت اورکوشش درکار ہوتی ہے۔ايف۔ 
[bq22e]  ے کا ايک اچها طريقہ ہےجن کا لوگ سرگرم ہونا ان گروہوں کےليے فائدہ حاصل کرن ںسياست ميجی۔

 خيال رکهتےہيں جيسا کہ پنشنريا معذورلوگ۔
[bq22f]   يہ ہرشہری کا فرض ہے کہ وہ انتخابات ميں ووٹ ڈالے۔ايچ۔ 
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[bq22g]  ميرے خاندان کےزيادہ ترافراد اورميرےدوست يہ سمجهتےہيں کہ ووٹ ڈالنا وقت کا ضياع ہے۔آئی۔ 
d. پڑتا کہ کون سی پارٹی برسراقتدارہے، آخر ميں سياہ فام اور ايشيائی لوگوں  ںہيحقيقت ميں اس سے کوئی فرق ن

 کےليےمواقع اتنے ہی رہيں گے۔
e. پارٹياں صرف سياہ فام اور ايشيائی لوگوں کے ووٹوں ميں دلچسپی رکهتی ہيں اور ان کی رائے ميں نہيں۔ 
f. ں کو ہوتےہيں، کيونکہ ان کو تعصب غيرسفيد فام لوگوں کو وہ مواقع حاصل نہيں ہوتےجو سفيد فام لوگو

 اورتفريق کی طرف سے پيچهے رکها جاتا ہے۔
 
 
  

 IF FIRST ITEM IN Bq22: 
 برائے کرم مجهے بتائيں کہ آپ مندرجہ ذيل ہرايک بيان سےکتنا اتفاق کرتےہيں اور کتنا اتفاق نہيں کرتے۔

[LOOP ITEM]  
 20برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ  

 IF NOT FIRST ITEM IN Bq22: 
 :)اورآپ اس بيان سےکتنا اتفاق کرتےہيں اور کتنا اتفاق نہيں کرتےہيں( 
 [LOOP ITEM] 
 20برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ  
  

 بہت زيادہ متفق ہوں 1
 متفق ہوں 2
 نہ متفق ہوں نہ غيرمتفق ہوں 3
 غيرمتفق ہوں 4
 بہت زيادہ غيرمتفق ہوں 5

DK REF 
 
 

Economic evaluations  
 
 

[[bq23] ASK ALL 
 

کی حالت سے کيسے ماہ پہلے  12کا  آپ اپنے گهر کی معاشی حالتاب معاشی حاالت کےبارے ميں کچه سواالت۔  
 ؟موازنہ کرتے ہيں

 21برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ  
 ئیکافی بدترہو 1
 ئیہوکچه بدتر 2
  ئیہواسی طرح  3
 ئیہوکچه بہتر 4
 ئیہوبہت بہتر 5

DK REF 
 

[bq24] ASK ALL 
 

 تبديل ہوئی ہے؟ماہ ميں  12اس ملک کی عام معاشی حالت پچهلے کيا آپ سمجهتےہيں کہ  
 21برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ  

 
 ئیہوکافی بدتر 1
 ئیہوکچه بدتر 2
 ئیہواسی طرح  3
 ئیہوکچه بہتر 4
 ئیہوبہت بہتر 5

DK REF 
 

[bq25] ASK ALL 
 

 ميں تبديل ہوگی؟ ماہ  12آپ کےگهرانےکی معاشی حالت اگلے کيا آپ سمجهتےہيں کہ 
 22برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ  

 
 ہوگیکافی بدتر 1
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 ہوگیکچه بدتر 2
 ہوگیاسی طرح  3
 ہوگیکچه بہتر 4
 ہوگیبہت بہتر 5

DK REF 
 

[[bq26] ASK ALL 
 

  ميں ترقی کرے گی؟ ہما 12اس ملک کی عمومی معاشی حالت اگلے جهتےہيں کہ کيا آپ سم
 22برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ  

 
 ہوگیکافی بدتر 1
 ہوگیکچه بدتر 2
 ہوگیاسی طرح  3
 ہوگیکچه بہتر 4
 ہوگیبہت بہتر 5

DK REF 
 

[[bq27] ASK ALL 
 

ے، آپ کےخيال ميں کونسی پارٹی حالت سے بہترين طريقےسے برطانيہ کےمعاشی مشکالت ميں ہونےکی وجہ س
 نمنٹنےکےقابل ہے ۔ ليبر يا کنزرويٹو؟

 
 ليبر 1
 کنرزرويٹوز 2
 ))رضاکارانہ طورپرکام کيا(کوئی نہيں ( 3
 ))رضاکارانہ طورپرکام کيا(لبرل ڈيموکريٹس (  4

DK REF 
 
 

Own/party positions on tax/spend 
 
 
[bq43a-d] ASK ALL 

 
 کو روٹيٹ کريں۔Q43 مندرجہ ذيل لوپ ويليوز کےليے: ڈی پی ہدايت  

 
a. آپ خود 
b. ليبرپارٹی 
c. کنزرويٹوپارٹی 
d. لبرل ڈيموکريٹس 

   
 IF FIRST ITEM AT BQ43:  

کا مطلب يہ ہے کہ  0کے پيمانے کو استعمال کرتےہوئے، جہاں پر 10سے  0اب ايک اورمعاملہ،  اس کارڈ پر
کا مطلب  10اورآخرپر اورصحت اورسماجی خدمات پر کافی کم خرچ کرنا چاہيے، ٹيکس کم کرنےچاہييںحکومت کو 

، آپ ٹيکس کافی بڑهانے چاہييں اورصحت اورسماجی خدمات پراور زيادہ خرچ کرنا چاہيےيہ ہے کہ حکومت کو 
[LOOP ITEM]کو اس پيمانےپرکہاں رکهيں گے؟ 

  28برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 
IF NOT FIRST ITEM AT BQ43:  

  ) اور اس کو آپ کہاں رکهيں گے۔۔۔( 
[LOOP ITEM]   

 )اس پيمانے پر۔۔۔۔؟(
  28برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 

 
 حکومت کو ٹيکس کم کرنےچاہييں اورصحت اورسماجی خدمات پر کافی کم خرچ کرنا چاہيے 0
 ايک 1
 دو 2
 تين 3
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 چار 4
 پانچ 5
 چه 6
 سات 7
 آٹه 8
 نو 9

 حکومت کو ٹيکس کافی بڑهانے چاہييں اورصحت اورسماجی خدمات پراور زيادہ خرچ کرنا چاہيے 10
DK REF 

 
[[bq43e] ASK ALL IN SCOTLAND 

  
  ) اور اس کو آپ کہاں رکهيں گے۔۔۔( 

  )ايس اين پی(سکاٹش نيشنل پارٹی 
 )اس پيمانے پر۔۔۔۔؟( 

  28۔ کارڈ برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں 
 

 حکومت کو ٹيکس کم کرنےچاہييں اورصحت اورسماجی خدمات پر کافی کم خرچ کرنا چاہيے 0
 ايک 1
 دو 2
 تين 3
 چار 4
 پانچ 5
 چه 6
 سات 7
 آٹه 8
 نو 9

 حکومت کو ٹيکس کافی بڑهانے چاہييں اورصحت اورسماجی خدمات پراور زيادہ خرچ کرنا چاہيے 10
DK REF 

 
[bq43f] پوچهيں ويلز ميں سب سے  

  
  ) اور اس کو آپ کہاں رکهيں گے۔۔۔(

 پليڈ کمرو
 )اس پيمانے پر۔۔۔۔؟( 

  28برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 
 

 حکومت کو ٹيکس کم کرنےچاہييں اورصحت اورسماجی خدمات پر کافی کم خرچ کرنا چاہيے 0
 ايک 1
 دو 2
 تين 3
 چار 4
 پانچ 5
 چه 6
 سات 7
 آٹه 8
 نو 9

 ومت کو ٹيکس کافی بڑهانے چاہييں اورصحت اورسماجی خدمات پراور زيادہ خرچ کرنا چاہيےحک 10
DK REF 

 

 پارٹی کی شہری آزاديوں پرنقطہ نظر/ اپنی 
  

[bq43a-d] ASK ALL 
 

 کو روٹيٹ کريں۔Q45 مندرجہ ذيل لوپ ويليوز کےليے: ڈی پی ہدايت  
 

a. آپ خود 
b. ليبرپارٹی 
c. کنزرويٹوپارٹی 
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d. لبرل ڈيموکريٹس 
   

IF FIRST ITEM AT Bq45:   
ان لوگوں کےحقوق کی حفاظت کرنےسےزيادہ اہم ہےجن پر جرائم  جرائم کو کم کرنابعض لوگ سمجهتےہيں کہ 

۔ ديگر لوگ سمجهتےہيں کہ ان لوگوں کےحقوق کا تحفظ جرائم کم کرنےسے زيادہ اہم کےارتکاب کےالزامات لگےہيں
 کہاں رکهيں گے؟ ]پارٹی کا نام/ خودکو[پيمانےپرآپ  10سے  0ہيں۔ ہےجن پر جرائم کےارتکاب کےالزامات لگے

  30برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 
IF NOT FIRST ITEM IN Bq45: 

)اورآپ کہاں رکهيں گے۔۔۔(    
[LOOP ITEM]   

  )۔۔۔۔ اس پيمانےپر(
  30برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 

 
 زيادہ اہم ہےجرائم کم کرنا  0
 ايک 1
 دو 2
 تين 3
 چار 4
 پانچ 5
 چه 6
 سات 7
 آٹه 8
 نو 9

 ملزمان کےحقوق زيادہ اہم ہيں 10
 DK REF 

 

Own/party positions on Equal Opportunities 
 

 مندرجہ ذيل لوپ ويليوز کےليےروٹيٹ کريں۔: ڈی پی ہدايت  
 

a. آپ خود 
b. ليبرپارٹی 
c. کنزرويٹوپارٹی 
d. لبرل ڈيموکريٹس 

 
IF FIRST ITEM AT Bq59:   

حکومت کو سياہ فام اورايشيائی لوگوں کا مطلب يہ ہے کہ  0کے پيمانے کو استعمال کرتےہوئے، جہاں پر 10سے  0
حکومت کو کا مطلب يہ ہے کہ  10اورآخرپر کےليےمواقع کو بہتربنانےکےليےکاروائی کرنےکی کوئی ضرورت نہيں،

 LOOP]، آپ بہتربنانےکےليےہرممکن کوشش کرنی چاہيے سياہ فام اور ايشيائی لوگوں کےليےمواقع کو
ITEM]کو اس پيمانےپرکہاں رکهيں گے؟ 

  32برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 
IF NOT FIRST ITEM AT BQ59: 

  ) اورآپ کہاں رکهيں گے۔۔۔( 
[LOOP ITEM]  

  32برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 
 
 يشيائی لوگوں کےليےمواقع کو بہتربنانےکےليےکاروائی کرنےکی کوئی ضرورت نہيں،سياہ فام اورا 0
 ايک 1
 دو 2
 تين 3
 چار 4
 پانچ 5
 چه 6
 سات 7
 آٹه 8
 نو 9

 حکومت کو سياہ فام اور ايشيائی لوگوں کےليےمواقع کو بہتربنانےکےليےہرممکن کوشش کرنی چاہيے 10
DK REF 
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[BQ59E] ASK ALL IN SCOTLAND 

  
  ) اس کو آپ کہاں رکهيں گے۔۔۔ اور(

  )ايس اين پی(سکاٹش نيشنل پارٹی 
  32برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 

 
 سياہ فام اورايشيائی لوگوں کےليےمواقع کو بہتربنانےکےليےکاروائی کرنےکی کوئی ضرورت نہيں، 0
 ايک 1
 دو 2
 تين 3
 چار 4
 پانچ 5
 چه 6
 سات 7
 آٹه 8
 نو 9

 کو سياہ فام اور ايشيائی لوگوں کےليےمواقع کو بہتربنانےکےليےہرممکن کوشش کرنی چاہيےحکومت  10
DK REF 

[[BQ59F] ASK ALL IN WALES 

  ) اور اس کو آپ کہاں رکهيں گے۔۔۔(
 پليڈ کمرو

  32برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 
 

 ےليےکاروائی کرنےکی کوئی ضرورت نہيں،سياہ فام اورايشيائی لوگوں کےليےمواقع کو بہتربنانےک 0
 ايک 1
 دو 2
 تين 3
 چار 4
 پانچ 5
 چه 6
 سات 7
 آٹه 8
 نو 9

 حکومت کو سياہ فام اور ايشيائی لوگوں کےليےمواقع کو بہتربنانےکےليےہرممکن کوشش کرنی چاہيے 10
DK REF 

 
 
 

[[Trust] ASK ALL 

وں پراعتبار کيا جاسکتا ہے يا يہ کہ آپ لوگوں عمومی طورپربات کرتےہوئے، کيا آپ کہيں گےکہ بہت سےلوگ
 کےساته نمٹتےوقت بہت زيادہ احتياط نہيں برت سکتے؟

 
 لوگوں پراعتبار نہيں کيا جاسکتا 1
 آپ بہت زيادہ احتياط نہيں برت سکتے 2
 )بے ساختہ(موقع پر منحصرہے  3
 )بےساختہ(جانتی / نہيں جانتا 4

 

Attitudes to voting and politics 
 
[bq77a-x]* ASK ALL 

 
 کو روٹيٹ کريں۔BQ77 مندرجہ ذيل لوپ ويليوز کےليے: ڈی پی ہدايت  
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 [bq77a]  ووٹ ديتےوقت مجهے تسلی کا احساس ہوتا ہے۔اے۔ 
[bq77b]  لوگ اتنے مصروف ہيں کہ ان کےپاس ووٹ ڈالنےکا وقت نہيں ہوتا۔بی۔ 
[bq77c]  يہاں پرزيادہ ترلوگ عام انتخابات ميں ووٹ ڈالتےہيں۔سی۔ 

 
 

 IF FIRST ITEM AT BQ77: 
 :ےاتفاق کرتےہيں يا نہيںبرائےکرم ہميں بتائيں کہ کيا آپ مندرجہ ذيل ہرايک بيان س

[LOOP ITEM]  
 37برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 

IF NOT FIRST ITEM AT BQ77:  
 

 ):اورآپ اس بيان کےساته کتنےمتفق ہيں يا غيرمتفق ہيں( 
 [LOOP ITEM] 

  37برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 
 
 بہت زيادہ متفق ہوں 1
 متفق ہوں 2
 نہ متفق ہوں نہ غيرمتفق ہوں 3
 غيرمتفق ہوں 4
 بہت زيادہ غيرمتفق ہوں 5

DK REF 
 

 
 

[[bq79] ASK ALL 
 

نہ ہو،  رسوخکا مطلب بالکل کوئی  0اور  رسوخکا مطلب بہت زيادہ  10 پر تک ايک ايسے پيمانےپرجس 10سے  0
  رکهتےہيں؟ رسوخآپ سياست اورعوامی معامالت پر کتنا 

  39وابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ برائےکرم اپنے ج
 

 نہيں رسوخکوئی  0
 ايک 1
 دو 2
 تين 3
 چار 4
 پانچ 5
 چه 6
 سات 7
 آٹه 8
 نو 9

 رسوخبہت زيادہ  10
DK REF 
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Section 4: Ethnic and religious identity and group 
consciousness 

 
 

[bq72] IF CODES 9-15 AT BQ58 (ASIAN/INDIAN, ASIAN/PAKISTANI, 
ASIAN/BANGLADESHI, ASIAN/OTHER, BLACK/AFRICAN, BLACK/CARIBBEAN, 
BLACK/OTHER) 

 

 BQ58 = 9-12 اگر " ايشيائی"،BQ58 = 13-15ہے اگر " سياہ فام" ڈی پی ۔ ٹيکسٹ فل 
 

ان  تےہوں۔سمجه) ايشيائی/ سياہ فام(ديگرخود کو سب سے پہلے ہوسکتا ہے بعض لوگ خود کو سب سے پہلے برطانوی سمجهتےہيں۔ 
 ميں سے کونسا آپ کےبارے ميں اپنی سوچ کو سب سےزيادہ صحيح بيان کرتا ہے۔۔۔۔

 
  ، برطانوی نہيں)ايشيائی/ سياہ فام(۔  1
  برطانوی کی نسبت) ايشيائی/ سياہ فام(زيادہ  ۔ 2
  اوربرطانوی) ايشيائی/ سياہ فام(مساوی   ۔3
  کی نسب زيادہ برطانوی) ايشيائی/ سياہ فام( ۔ 4
  نہيں۔) ايشيائی/ سياہ فام(برطانوی،  ۔ 5
 )لکهيں(يا، کيا آپ اپنے بارے ميں کسی اورطرح سوچتےہيں؟  ۔ 6

DK REF 
 

[[bq72b]  IF CODES 9-15 AT BQ58 (ASIAN/INDIAN, ASIAN/PAKISTANI, 
ASIAN/BANGLADESHI, ASIAN/OTHER, BLACK/AFRICAN, BLACK/CARIBBEAN, 
BLACK/OTHER) AND RESPONDENT HAS A RELIGION, BQ105B=1-7 

 
 

  ٹيکسٹ فل )مذہب(۔ BQ58 = 9-12 اگر " ايشيائی"، BQ58 = 13-15 اگرہے" سياہ فام"ٹيکسٹ فل ) ايشيائی/ سياہ فام(ڈی پی ۔ 
BQ105B پرجواب ہے۔ 

 
ہونےکوزيادہ اہم ) ايشيائی/ سياہ فام(کو اہم سمجهتےہيں۔ ديگرہوسکتا ہے) مذہب(بعض لوگ سب سے پہلے

سمجهتےہوں۔ آپ کےخيال ميں کيا آپ کو سب سے ) ايشيائی/ سياہ فام(ديگرہوسکتا ہےخود کو پہلے  جهتےہوں۔سم
  بہترطورپربيان کرتا ہے۔۔۔۔

 سکرين دکهائيں
 

  نہيں  )مذہب( ،)ايشيائی/ سياہ فام(۔  1
  کی نسبت )مذہب( )ايشيائی/ سياہ فام(زيادہ  ۔ 2
  نویاوربرطا) ايشيائی/ سياہ فام(مساوی   ۔3
  )مذہب(کی نسب زيادہ ) ايشيائی/ سياہ فام( ۔ 4
  نہيں۔) ايشيائی/ سياہ فام(،  )مذہب( ۔ 5
 )لکهيں(يا، کيا آپ اپنے بارے ميں کسی اورطرح سوچتےہيں؟  ۔ 6

DK REF 
 

[bq72c]  IF CODES 9-15 AT BQ58 (ASIAN/INDIAN, ASIAN/PAKISTANI, 
ASIAN/BANGLADESHI, ASIAN/OTHER, BLACK/AFRICAN, BLACK/CARIBBEAN, 
BLACK/OTHER) AND RESPONDENT HAS A RELIGION, BQ105B=1-7 

 
  ٹيکسٹ فل) مذہب(۔ BQ58 = 9-12 اگر " ايشيائی"، BQ58 = 13-15 اگرہے" سياہ فام"ٹيکسٹ فل ) ايشيائی/ سياہ فام(ڈی پی ۔ 

BQ105B پرجواب ہے۔ 
 

لے برطانوی سمجه سکتےہيں۔ آپ کےخيال ميں آپ کو کيا سب سمجهتےہيں۔ ديگرخود کو پہ) مذہب(بعض لوگ خود کو
 سے بہترطريقےسےبيان کرتا ہے۔۔۔۔

 سکرين دکهائيں
 

  ،)مذہب(برطانوی نہيں  ۔ 1
  سے زيادہ برطانوی،) مذہب( ۔ 2
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  مساوی طورپر )مذہب(برطانوی اور  ۔ 3
  )مذہب(برطانوی سے زياددہ  ۔ 4
  برطانوی نہيں، ،)مذہب(  ۔5
 )لکهيں(اپنےبارے ميں کسی اورطرح سوچتےہيں؟  يا، کيا آپ ۔ 6

DK REF 
 

 
[L55] IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND [BQ58 <> 5-8] 

 
 کےلوگوں کےساته خود کو مشترک سمجهتےہيں؟ (ETHNIC GROUP FROM BQ58)عمومی طورپرآپ کتنا 

 
  42برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 

 
 دہبہت زيا 1
 کافی  2
 بہت زيادہ نہيں 3
 بالکل نہيں 4

DK REF 
 
 

[COMREL] ASK IF RESPONDENT HAS A RELIGION, BQ105B=1-14 
 

کےلوگوں کےساته خود کو  (RELIGIOUS GROUP FROM Q105B)آپ کےخيال ميں عام طورپرآپ کتنا 
 مشترک سمجهتےہيں؟

 
  42برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 

 
 ہت زيادہب 1
 کافی  2
 بہت زيادہ نہيں 3
 بالکل نہيں 4

DK REF 
 

[L58] ASK ALL 
 

 اورآپ کےخيال ميں عمومی طورپرآپ برطانوی لوگوں کےساته خود کو کتنا مشترک سمجهتےہيں؟
 

  42برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 
 

 بہت زيادہ 1
 کافی  2
 بہت زيادہ نہيں 3
 بالکل نہيں 4

DK REF 
 
 
 

  
[[bq69a] ASK ALL 

 
سياہ فام اور ايشيائی لوگوں کےووٹ خاص طورپرکيا آپ سمجهتےہيں کہ انتخابات سےپيشتر کسی سياسی جماعت نے 

 جيتنےکےليے مہم چالئی تهی؟
 
 ہاں 1
 نہيں 2
 DK REF 

 
[bq69b] If Yes TO BQ69A 
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 وہ پارٹی کون سی تهی؟ کوئی اور؟ 
 تےہيںوہ تمام کوڈ کريں جو الگو ہو 

 
 ليبر 1
 کنزرويٹو 2
 لبرل ڈيموکريٹس 3
 )ايس اين پی(سکاٹش نيشنل پارٹی  4
 پليڈ کمرو 5
 گرين پارٹی 6
 )يوکےآئی پی(يوکےانڈی پينڈنس پارٹی  7
 )بی اين پی(برٹش نيشنل پارٹی  8
 )لکهيں(کچه اور ۔ براہ کرم لکهيں کہ کونسی  9

DK REF 
  

[[bq70a] ASK ALL 
 

ان سفيد فام لوگوں کےووٹ خاص طورپريں کہ انتخابات سےپيشتر کسی سياسی جماعت نے اورکيا آپ سمجهتےہ
 تعصب رکهتےہيں؟ خالفجو سياہ فام اورايشيائی لوگوں کے جيتنےکےليے مہم چالئی تهی

 
 ہاں 1
 نہيں 2
 DK REF 

 
[bq70b] If Yes TO BQ7A 

 
 وہ پارٹی کون سی تهی؟ کوئی اور؟ 
 ہوتےہيںوہ تمام کوڈ کريں جو الگو  

 
 نہيں/ کسی سےنہيں  0
 ليبر 1
 کنزرويٹو 2
 لبرل ڈيموکريٹس 3
 )ايس اين پی(سکاٹش نيشنل پارٹی  4
 پليڈ کمرو 5
 گرين پارٹی 6
 )يوکےآئی پی(يوکےانڈی پينڈنس پارٹی  7
 )بی اين پی(برٹش نيشنل پارٹی  8
 )يہاں لکهيں(کچه اور ۔ براہ کرم لکهيں کہ کونسی  9

DK REF 
 
 
 

Political Knowledge 
 

ASK ALL  
 [PostQ79.1 – Q79.8] – RANDOMIZE 

 
   کريں۔) رينڈمائز(بےترتيب کےليے مندرجہ ذيل لوپ ويليوز: ڈی پی ہدايت  
                                           
                                           
                                           

                                                           
[bq79a]   بجےشام بند ہوجاتےہيں۔ 10:00پولنگ سٹيشن اليکشن کےدن     
[bq79b]   سال ہے۔ 16رائےدہی کےليےکم ازکم عمر 
[bq79c]   چانسلرآف ايکس چيکربرطانيہ ميں شرح سود متعين کرنےکا ذمہ دار ہوتا ہے۔ 
[bq79c]    ۔ اپنےمقامی کاؤنسل کوئی بهی درج شدہ ووٹرايک پوسٹل ووٹ حاصل کرسکتا ہےاگرانہيں ضرورت ہو

 سے رابطہ کرکےپوسٹل ووٹ کےليے کہنےکےذريعے۔
[bq79c] ليبرپارٹی ميں نسلی اقليتوں سےسب سے زيادہ ايم پی ہيں۔ 
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 IF FIRST ITEM AT PostQ79:  
ل برائےکرم مجهے بتائيں کہ کيا مندرجہ ذيل بيانات سچ ہيں يا جهوٹ ہيں۔ اگرآپ نہيں جانتےتوبتا ديں اورہم اگلےسوا

 پرچلےجائيں گے۔ ياد رکهيں، سچ، جهوٹ يا نہيں جانتے۔
 [LOOP ITEM] 
 IF NOT FIRST ITEM AT PostQ79:   

 )برائےکرم مجهے بتائيں کہ آپ کےخيال ميں کيا يہ سچ ہے يا جهوٹ۔
 [LOOP ITEM] 

  
 سچ 1
 جهوٹ 2
 جانتی/ نہيں جانتا  3
 
 

Section 5: Attitudes to integration, integration policies, 
multiculturalism 

  
 

[[text]  IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND OR DK/REF [BQ58 <> 
(5-8, DK, REF)] 

 تک مندرجہ ذيل بيان سےمتفق يا غيرمتفق ہيں؟ آپ کس حد
 
 

[L86A-B] IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND OR DK/REF [BQ58 <> 
(5-8, DK, REF)] 

 
کوروٹيٹ کريں اوريہ ريکارڈ کرنےکےليےايک انڈی کيٹرتخليق کريں کہ کون سا بيان B اور L86Aڈی پی ۔ 

  پہلےپوچها گيا 
DEFN فائل 'ان گروپر'ديکهيں يا ٹيکسٹ فلز کےليے 

 
[L86A] خيال ميں يہ اہم ہے کہ برطانيہ ميں  ميرے<INGROUPER6>  اپنی اقدار، اعتقادات اورروايات کو قائم

 هيں۔رک
 

[L86B]   ميرے خيال ميں يہ اہم ہے کہ<INGROUPER6>  معاشرے ميں ضم ہواوربرطانيہ ميں لوگوں
 کےديگرگروپوں کےساته مليں ُجليں۔

 
 

[LOOP ITEM]  
 47برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 

 
 بہت زيادہ متفق ہوں 1
 متفق ہوں 2
 نہ متفق ہوں نہ غيرمتفق ہوں 3
 وںغيرمتفق ہ 4
 بہت زيادہ غيرمتفق ہوں 5

DK REF 
 
 

[[text] ASK ALL 
 

 کيا آپ يا آپ کےخاندان کا کوئی فرد يہ کرتا ہے؟ 
 

[trads1..6] ASK ALL 
 

 LOOP TRADS مندرجہ ذيل لوپ ويليوز کےليےڈی پی ۔  
 

a. کرسمس کارڈ بهيجتےہيں  
b. ويلنٹائن کارڈ بهيجتےہيں  
c. ارڈ بهيجتےہيں؟فادرز ڈے پرک/ والد کو مدرزڈے/ اپنی والدہ  
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d. کرسمس ٹری لگاتےہيں  
e. ريميمبرنس ڈے پر پوپی کا پهول لگاتےہيں  
f. کرسمس پرتحفے ديتےہيں 

 
[LOOP ITEM]  

  49برائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 
 
 ہميشہ .1
 بعض اوقات .2
 کبهی نہيں .3
 جانتی کہ يہ کيا ہے/ نہيں جانتا  .4

DK REF 
 
 
 
 
 

[bq60] ASK ALL 
 

 نسلی تعصب ہے؟ بمشکل کوئیيا بہت کم ، بہت زيادہکہ آج کل برطانيہ ميں کيا آپ سمجهتےہيں 
 
 بہت زيادہ 1
 بہت کم 2
 بمشکل کچه 3

DK REF 
 

[[PREJWHOM] ASK ALL 
 

 آپ کے خيال ميں کون سےگروہوں کےخالف، اگرکوئی ہيں، تعصب موجود ہے؟ 
 ترغيب نہ ديں، الگوہونےوالےتمام کوکوڈ کريں 

  
  )ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ ديشی(ايشيائی لوگ   ۔1
  )کيريبين، افريقی(سياہ فام لوگ   ۔2
  چينی لوگ ۔ 3
  سفيد فام لوگ ۔ 4
  مخلوط النسل لوگ  ۔5
  مت کےپيروگار بده  ۔ 6
  ہندو  ۔7
  يہودی ۔ 8
  مسلمان ۔ 9

  سکه  ۔10
  مہاجرين/ پناہ کےطلب گار ۔ 11
  نئےمہاجر ۔ 12
  مشرقی يورپ کےلوگ  ۔13
  )کهيںل(ديگر   ۔14
  کوئی بهی نہيں ۔ 15

  
 DK REF 

 

[PREJMOR] ASK IF HAS A RELIGION AT BQ105B 

کےلوگوں [RESPONDENT’S religion GROUP FROM BQ105B]کيا آپ سمجهتےہيں کہ 
 کےخالف دوسرے مذہبی گروہوں کی نسبت زيادہ تعصب ہے؟

 
  زيادہ ۔ 1
  کم  ۔2
 تقريبًا ويسے ہی  ۔3

DK REF 
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[[PREJMOR2] ASK ALL 

کےلوگوں کےخالف سياہ فام اورايشيائی [RESPONDENT’S ETHNIC GROUP FROM BQ58]کيا آپ سمجهتےہيں کہ 
 گروہوں کی نسبت زيادہ تعصب ہے؟

 
 

  زيادہ ۔ 1
  کم ۔ 2
 تقريبًا ويسے ہی ۔ 3

DK REF 
 
 

 
  [bq62a] ASK ALL 

  
روہوں کےليےحالت بہترہوئےہيں يا نسلی گ ںپچهلےچند سالوں کے بارے ميں سوچتےہوئے، کيا برطانيہ مي 

 بدترہوئےہيں، يا حاالت ويسےکےويسےہی ہيں؟
 بدتر؟/ کچه يا بہت زيادہ بہتر: بدترہوئےہيں/ اگربہتر

 
 بہتر بہت 1
 کچه بہتر 2
 اسی طرح  3
 کچه بدتر 4
 بہت بدتر 5

DK REF 
 

[[bq62b] IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND OR DK/REF [BQ58 <> 
(5-8, DK, REF)] 

 
کےلوگوں کی حالت کےبارے ميں  [RESPONDENT’S ETHNIC GROUP FROM bq58]اور

  سوچتےہوئے، کيا حاالت بہترہوئےہيں يا بدترہوئےہيں، يا جيسے تهے ويسے ہی رہے ہيں؟
 بدتر؟/ کچه يا بہت زيادہ بہتر: بدترہوئےہيں/ اگربہتر

 
 بہتر بہت 1
 کچه بہتر 2
 اسی طرح  3
 دترکچه ب 4
 بہت بدتر 5

DK REF 
 

[[bq62c] IF RESPONDENT HAS A RELIGION AT BQ105B 
 

کےلوگوں کی حالت کےبارے ميں  [RESPONDENT’S RELIGION FROM BQ105B]اور
  سوچتےہوئے، کيا حاالت بہترہوئےہيں يا بدترہوئےہيں، يا جيسے تهے ويسے ہی رہے ہيں؟

 بدتر؟/ ہترکچه يا بہت زيادہ ب: بدترہوئےہيں/ اگربہتر
 

 بہتر بہت 1
 کچه بہتر 2
 اسی طرح  3
 کچه بدتر 4
 بہت بدتر 5

DK REF 

 

 
  ASK ALL 
 [PostQ71] 

 آپ کےخيال ميں کونسی پارٹی برطانيہ ميں نسلی اقليتی گروہوں کی زندگی بہتربنانےميں مدد کرنےکےقابل ہے؟  
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 ليبر 1
 کنزرويٹوز 2
 لبرل ڈيموکريٹس 3
 )لکهيں(ديگر 4
 ))رضاکارانہ طورپر(ہيں، کوئی پارٹی نہيں کوئی ن 5
 

  
 ASK ALL 
 [PostQ72.1 - Q72.7] - RANDOMIZE 

 
 :کورينڈمائز کريںPOSTQ72 مندرجہ ذيل لوپ ويليوز کےليے: ڈی پی ہدايت 

     
[postq72a]   ی برطانيہ ميں مالزمتوں کےليےدرخواست دينےوالےسياہ فام اورايشيائی لوگوں کو ترجيح دی جاناے۔

 چاہيے تاکہ ان کےخالف سابقہ تفريق کا ازالہ کيا جاسکے۔
[postq72b]  يہ معاشرےکےليےبہترہے اگرمختلف نسلی گروہ اپنی رسوم وروايات کو قائم رکهيں۔بی۔ 
[postq72c]  مہاجرجرائم کی شرح بڑهاتےہيں۔سی۔ 
[postq72d]  مجموعی طورپرمہاجرين برطانيہ کی معيشت کےليےبہترہيں۔ڈی۔ 
[postq72e]  برطانيہ آنےوالےزيادہ ترپناہ کےطلب گاران کوفوری طورپرگهرواپس بهيج ديا جانا چاہيے۔ای۔ 

 
 IF FIRST ITEM AT PostQ72:   

 برائےکرم مجهے بتائيں کہ آپ مندرجہ ذيل بيانات سےکتنےمتفق يا غيرمتفق ہيں۔ 
 

 [LOOP ITEM]  
  RRبرائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ  

 
IF NOT FIRST ITEM AT PostQ72:   

  :)اورآپ مندرجہ ذيل بيانات سےکتنےمتفق يا غيرمتفق ہيں(
 
 [LOOP ITEM]  

  RRبرائےکرم اپنے جوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 
 
 بہت زيادہ متفق ہوں 1
 متفق ہوں 2
 نہ متفق ہوں نہ غيرمتفق ہوں 3
 غيرمتفق ہوں 4
 بہت زيادہ غيرمتفق ہوں 5
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Section 6: Self completion 
 
[text] ASK ALL 

 

/ اگلےسواالت آپ کی طرف سےخود جواب دينےکےليےہيں۔ اس سےپہلےکہ آپ ايسا کريں ميں آپ کو دکهاؤنگا 
 دکهاؤنگی کہ کمپيوٹرميں اپنےجوابات کيسے داخل کرنےچاہييں۔

 
يں۔  صرف ُاس جواب کو چهوئيں جو آپ دينا آپ سکرين کو چُهو کرفہرست ميں دئيےگئےجوابات کا انتخاب کرسکتےہ

 چاہتےہيں۔
 

[[NONRESP] ASK ALL 
 

 کو قبول کرليا ہے؟خودمکمل کرنےنے ندہکيا جواب دہ: والی/ انٹرويوکرنےواال 
 

 خودمکمل کرنےکو قبول کرليا ہے .1 
 کرديا گيا ہےمسترد خودمکمل کرنےکو .2 
 انٹرويو کرنےوالےکی طرف سےمکمل کيا گيا۔ .3 
 NO DK NO REF 

 
[WHYREFDA- 
WHYREFDN] ASK IF NONRESP = 2 OR 3  

 
    انٹرويو کرنےوالےکومکمل کرنا چاہيے 

 
کوڈ کريں جن کی وجہ سےجواب دہندہ نےانکارکيا ہے يا اسے مدد کی ضرورت ) وجوہات(انٹرويوکرنےواال ۔ وہ وجہ 

 ہے
  
 کمپيوٹرپسند نہيں 1 
 نظر کی مشکل 2 
 ديگرمعذوری 3 
 اس مطالعےپراعتراض 4 
 رازداری کےبارے ميں فکرمند 5 
 سکتی/ پڑه لکه نہيں سکتا  6 

 وقت کی کمی 7
 زبان کی مشکالت 8
 پرواہ نہيں کی 9

 رہی ہے/ بچوں کی طرف توجہ دےرہا/ بچے موجود ہيں  10
 کمرےميں اورلوگ موجود ہيں 11
 )لکهيں(ديگر 12

 NO DK NO REF 
 

[TEXT] ASK IF NONRESP = 1 OR 3 
 

 يہ سوال کا ايک نمونہ ہے۔ 
 

سکرين کو جواب دہندہ کی طرف کريں اوراسےاپنا جواب داخل کرنےديں جب آپ اسے ديکه رہے : انٹرويو کرنےواال 
 ہوں اورمدد کريں اگرضروری ہے۔

  
 رکهيں جاری 1 
 NO DK NO REF 

 
[PRACT1] IF NONRESP = 1 OR 3 

 
کےبٹن کو چُهوئيں تا کہ  رکهيں جاری منتخب کريں۔ جب آپ ايسا کرليں توسکرين کو چُهو کراپنی پسند کا جواب 

 اگلےسوال کی طرف بڑه سکيں۔
 
 کيا آپ نےپہلےکبهی کمپيوٹراستعمال کيا ہے؟ 



 

 31

 
 ہاں 1
 نہيں 2

NO DK NO REF 
 
 

[[PRACT2] IF NONRESP=1 OR 3 
 

کوئی جواب نہيں دکهايا جائےگا اورآپ زيادہ ترسواالت اس مثال کی طرح کےہونگے۔ چند سواالت کےليےسکرين پر
تو  ںکو کی بورڈ استعمال کرتےہوئے اپنا جواب خود ٹائپ کرنا ہوگا۔ يہ ايک اورمثال ہے۔ جب آپ اپنا جواب ٹائپ کرلي

 کا بٹن چهوئيں تاکہ اگلےسوال کی طرف بڑه سکيں۔ رکهيں جاری
 

 آپ نےآخری دفعہ جو چيز کهائی وہ کيا تهی؟ 
 

 )لکهيں(واب ٹائپ کريں برائےکرم اپنا ج .1
NO DK NO REF 

 
[[PRACTEND] IF NONRESP=1 OR 3 

 
آپ نےمشق کرنےکےليےسواالت ختم کرليے ہيں۔ برائےکرم انٹرويو کرنےوالے کو بتائيں کہ آپ آگے اب 

  بڑهنےکےليے تيارہيں اور کچه دير کےليےکمپيوٹرواپس کرديں۔
 
 رکهيں جاری .1
 NO DK NO REF 

 
[text] IF NONRESP=1 OR 3 

 
اگرجواب دہندہ اب بهی خود مکمل کرنےکوقبول کرتا ہے، تو اگلی سکرين پرجانےاورکمپيوٹرجواب دہندہ کو واپس 

 کرنےيا موڈيول کو جواب دہندہ کےساته مکمل کرنےکےذريعےجاری رکهيں۔
 

IF NONRESP = 2, JUMP TO EDSIS1 
 

جائےتمام سواالت کو سکرين پرمساوی کوڈ نہيں ہيں، اس کےب DK/REFسيکشن کےبقيہ حصےميں کوئی 
 کےساته پہلےسےکوڈ کرديا گيا۔

 
 

[[Bq12a] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
   

 اب سياست اوررائےدہی کےبارے ميں کچه سواالت
 

دينے نہ کو عام انتخابات کےبارے ميں لوگوں سےبات کرتےہوئےہميں يہ پتہ چال ہےکہ بہت سےلوگ ووٹ  6مئی 
 جاسکے۔ آپ کےبارے ميں کيا ہے، کيا آپ عام انتخابات ميں ووٹ ڈالنےجاسکے؟

 
 ہاں، ووٹ ڈاال 1
 نہيں، ووٹ نہيں ڈاال 2
 جانتی/ نہيں جانتا        3
 چاہتی/ جواب نہيں دينا چاہتا        4
  

 [bq12b]  IF ‘yes’ AT [Bq12a=1] 
  
 اال؟عام انتخابات ميں آپ نےکس پارٹی کو ووٹ ڈ 

 
 ليبر 1
 کنزرويٹوز 2
 لبرل ڈيموکريٹس 3
 )ايس اين پی(سکاٹش نيشنل پارٹی  4
 پليڈ کمرو 5
 گرين پارٹی 6
 )يوکےآئی پی(يوکےانڈی پينڈنس پارٹی  7
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 )بی اين پی(برٹش نيشنل پارٹی  8
 )لکهيں(کچه اور ۔ براہ کرم لکهيں کہ کونسی  9

 علم نہيں     10
 چاہتی/  جواب نہيں دينا چاہتا      11

 
 

 
[[bq12d] IF ‘yes’ AT [Bq12a=1] 

  
لوگ اس بات کی مختلف وجوہات بيان کرتےہيں کہ وہ ايک پارٹی کی نسبت دوسری پارٹی کو ووٹ کيوں ڈالتےہيں۔ 

 آپ کی وجوہات کو سب سےبہترطريقےسے بيان کرتی ہے؟ وجہ مندرجہ ذيل ميں سے کونسی
 
 پارٹی کی پاليسياں سب سےبہترتهيں 1
 ارٹی کا ليڈر سب سے بہترتهاپ 2
۔ ميں نے  ميں يقيننًا دوسری پارٹی کو ترجيح ديتا ليکن ميرے حلقےميں اس کےجيتنےکا امکان بالکل نہيں تها 3

 حکمت عملی سےووٹ ڈاال۔
 )لکهيں(تهی وجہ کوئی اوروجہ ۔ برائےکرم لکهيں کہ وہ کيا  4
 جانتی/ نہيں جانتا        5
 چاہتی/ چاہتا  جواب نہيں دينا       6

 
 

[bq12e] IF [bq12d]=3  
  
 آپ نےحقيقتًا کس پارٹی کو ترجيح دی؟ 

 
 ليبر 1
 کنزرويٹوز 2
 لبرل ڈيموکريٹس 3
 )ايس اين پی(سکاٹش نيشنل پارٹی  4
 پليڈ کمرو 5
 گرين پارٹی 6
 )يوکےآئی پی(يوکےانڈی پينڈنس پارٹی  7
 )بی اين پی(برٹش نيشنل پارٹی  8
 )لکهيں(کرم لکهيں کہ کونسی  کچه اور ۔ براہ 9

 علم نہيں     10
 چاہتی/ جواب نہيں دينا چاہتا       11

 
[[bq13] IF ‘yes’ AT [Bq12a] 

  
ان کہ لوگ عام انتخابات ميں مختلف طريقوں سےووٹ ڈال سکتےہيں ۔ ذاتی طورپر يا پراکسی کےذريعے ۔ جو يہ ہے

 عام انتخابات ميں اپنا ووٹ کيسے ڈاال تها؟ مئی کو 6کی طرف سےکوئی اورووٹ ڈالتا ہے۔ آپ نے 
 
 ذاتی طورپر 1
 بذريعہ ڈاک 2
 )کسی نےميری طرف سےووٹ ڈاال(پراکسی کےذريعے  3
 جانتی/ نہيں جانتا        4
 چاہتی/ جواب نہيں دينا چاہتا        5
  

 
[bq49] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 

 
  
، برائے کرم پارٹيوں کےليےجوابی )اگلےدوسواالت ميں بهی(ب سے اوپردوغيرمعياری جوابات کو نوٹ کريں س:  ڈی پی تبصرہ

 کوڈ کو دوسرےسواالت کےساته قابل موازنہ رکهيں۔
 

کو ہونے والے عام انتخابات کےبارے ميں پهرسوچتےہوئے، کيا آپ ياد کرسکتےہيں کہ آپ نےاس وقت  2005مئی  5
 تها ۔ يا شايد آپ نےووٹ ڈاال ہی نہيں تها؟ کس پارٹی کو ووٹ ديا

 
 ميں نے ووٹ نہيں ديا 0
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X  ووٹ دينےکی عمر سےکم عمرتها/ ميں ووٹ دينےکا اہل نہيں تها 
 ليبر 1
 کنزرويٹوز 2
 لبرل ڈيموکريٹس 3
 )ايس اين پی(سکاٹش نيشنل پارٹی  4
 پليڈ کمرو 5
 گرين پارٹی 6
 )يوکےآئی پی(يوکےانڈی پينڈنس پارٹی  7
 )بی اين پی(برٹش نيشنل پارٹی  8
 )لکهيں(اور ۔ براہ کرم لکهيں کہ کونسی  وئیک 9

 علم نہيں     10
 چاہتی/ جواب نہيں دينا چاہتا       11

 
 

[bq53a] ASK ALL IN ENGLAND DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 

  
کو منعقد ہوئےتهے۔  ہميں  مئی 6ميں اس سال  کےبارے ميں سوچتےہوئےجو ملک کےبعض عالقوں مقامی انتخابات

يہ پتہ چال کہ بہت سےلوگ ووٹ نہ دے سکے۔ آپ کےبارے ميں کيا ہے، کيا آپ مقامی انتخابات ميں ووٹ 
 ڈالنےجاسکے، يا آپ اس دن اس عالقے ميں نہيں تهے؟

 
 ہاں، ووٹ ڈاال 1
  نہيں، ووٹ نہيں ڈاال 2
 نہيں تهے ميرے عالقے ميں مقامی انتخابات       3
  جانتی/ نہيں جانتا        4
  چاہتی/ جواب نہيں دينا چاہتا        5

 
[[bq53b] IF ‘yes’ AT Bq53a 

 
 مئی کو منعقد ہونےوالے مقامی انتخابات ميں آپ نےکس کو ووٹ ديا؟ 6
 ليبر 1
 کنزرويٹوز 2
 لبرل ڈيموکريٹس 3
 )ايس اين پی(سکاٹش نيشنل پارٹی  4
 پليڈ کمرو 5
 رٹیگرين پا 6
 )يوکےآئی پی(يوکےانڈی پينڈنس پارٹی  7
  )بی اين پی(برٹش نيشنل پارٹی  8
  آزاد اميدوار       9

 )لکهيں(کچه اور ۔ براہ کرم لکهيں کہ کونسی  10
 علم نہيں     11
 چاہتی/ جواب نہيں دينا چاہتا       12

 
 

[[Text] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 

 کےبارے ميں۔ چه سواالت افغانستان ميں تنازعاب ک
 
 

[bq47b] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 

   
کرتےہيں، کی سختی سےحمايت ميں جنگ ميں شموليت  افغانستان برطانيہ کیيہ ظاہرکريں کہ کيا آپ برائے کرم 

 ف ہيں يا سختی سےاس کےخالف ہيں۔نہ حمايت کرتےہيں نہ اس کےخالف ہيں، خالکرتےہيں،  حمايت
 

 کرتی ہوں/ سختی سےحمايت کرتا  1
 کرتی ہوں/ حمايت کرتا  2
 کرتی ہوں اورنہ اس کےخالف ہوں/ نہ اس کی حمايت کرتا   3
 اس کےخالف ہوں 3
 سےاس  کےخالف ہوںسختی  4
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 جانتی/نہيں جانتا        5 
 چاہتی/ جواب نہيں دينا چاہتا        6

 
 
 
 

ASK ALL 
 [PostQ42] 

بہت اچهی، کافی اچهی، مناسب طريقےسےاچهی، : خيال ميں افغانستان ميں جاری جنگ اس وقت کيسی جارہی ہے آپ کے
 کافی بُری، يا بہت ُبری؟

 ٹهيکبہت  1
 ٹهيککافی  2
 کافی ُبری 3
 بہت ُبری 4
 جانتی/ نہيں جانتا        5 

 چاہتی/ جواب نہيں دينا چاہتا        6
 

ASK ALL 
 [PostQ43] 

اس بات کا کتنا  ںتک کےپيمانےکواستعمال کرتےہوئے، برائےکرم يہ ظاہر کريں کہ آپ کےخيال مي 10سے  0نيچے کے 
 ادی طالبان کو ہميشہ کےليےشکست دينےميں کامياب ہونگے۔حامکان ہے کہ برطانوی فوج اور ان کےات

 
 ںاس بات کا بالکل امکان نہيں کہ طالبان کو شکست دےسکتےہي 0
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 بہت امکان ہےکہ طالبان کو شکست ديں گے۔ 10
 جانتی/ نہيں جانتا      11 

 چاہتی/ جواب نہيں دينا چاہتا      12
 

 ASK ALL  
 RANDOMIZE [PostQ44.1-POSTQ44.4] 

 :بے ترتيب کريںکو POSTQ72 مندرجہ ذيل لوپ ويليوز کےليے: ڈی پی ہدايت 
                                          
                                           
                                           

                                                                     
[post44.1] سے فائدہ ہوگا۔ی وجہ ميں حصہ لينےک افغانستان ميں جنگ ںبرطانيہ کو بعد مي  
[post44.2]  تحفظ کو دهمکی ديتی ہے۔خاندان کے افغانستان ميں جنگ ميرے اورميرے 
[post44.3]   اخالقی جواز موجود ہے۔ مضبوطبرطانيہ کےليےافغانستان ميں جنگ ميں حصہ لينے کےليے ايک 
[post44.4]. ےمفادات کو بہت زيادہ سنجيدہ نوعيت کا نقصان پہنچا رہی افغانستان ميں جنگ دنيا بهرميں برطانيہ ک

 ہے۔
 

 IF FIRST ITERATION: 
 :برائےکرم يہ ظاہر کريں کہ آپ مندرجہ ذيل سےکتنےُمتفق ہيں اور کتنےغيرمتفق ہيں

 [LOOP ITEM] 
 SECOND PLUS ITERATION: 

 :ور کتنےغيرمتفق ہيںسےکتنےُمتفق ہيں ا بيان اوربرائےکرم يہ ظاہر کريں کہ آپ مندرجہ ذيل
 [LOOP ITEM] 
  
  

 بہت زيادہ متفق 1
 متفق 2
 نہ متفق نہ غيرمتفق 3
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 غيرمتفق 4
 بہت زيادہ غيرمتفق 5
 جانتی/ نہيں جانتا        6
 چاہتی/ جواب نہيں دينا چاہتا        7

 
 
 

[text]  ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 

ں کچه سواالت کہ مختلف اقسام کےلوگوں کو ان کےروايتی لباس ميں ديکه کر آپ کيا محسوس اب آپ سےاس بارے مي
 کرتےہيں۔

 
تنا آپ کو تصاويرکا ايک سلسلہ دکهايا جائےگا۔ برائےکرم يہ بتائيں کہ کسی ايسے شخص سےبات کرنے ميں آپ ک

کےطورپراگروہ آپ سےکسی جگہ محسوس کريں گےجس نے اس طرح کا روايتی لباس پہن رکها ہو، مثال  اطمينان
 جانےکا راستہ پوچه رہا ہو۔

 
[outfitA-E] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 

 
 

 :منررجہ ذيل ويليوز کےليےآوٹ فٹ کو روٹيٹ کريں: ڈی پی ہدايت
 

  نن: تصوير
 مکمل ہيسيڈک يہودی لباس: تصوير
  سکهوں کا روايتی لباس :تصوير
  )حجاب(ی مسلم لباس نقاب کےبغيرروايت :تصوير
 )نقاب(روايتی مسلم لباس مکمل نقاب کےساته  :تصوير

محسوس کريں گےجس نے اس طرح کا روايتی لباس پہن رکها  ا اطمينانکسی ايسے شخص سےبات کرنے ميں آپ کتن
   ہو، مثال کےطورپراگروہ آپ سےکسی جگہ جانےکا راستہ پوچه رہا ہو۔

[LOOP ITEM] 
 ينان ۔ بہت اطم1
 ۔ کافی اطمينان 2
 ۔ نہ ہی اطمينان اورنہ ہی بےاطمينانی 3
 ۔ کافی بے اطمينانی 3
 ۔ بہت بے اطمينانی 4
 جانتی/ ۔ نہيں جانتا 5 

 چاہتی/ ۔ جواب نہيں دينا چاہتا 6
 
 

[sharia] ASK IF MUSLIM (BQ105B=11) DOING SELF COMPLETION (NONRESP=1 OR 
3) 

 
انيہ ميں متعارف کرانےکےبارے ميںبيانات پرديکهتےہوئے، ان ميں سے کون سا آپ شريعہ عدالتوں کےبرطاور

 کےخياالت کےقريب ترين ہے؟
 
  تمام مقدمات ميں شريعہ قانون متعارف کرايا جائےجوروايتی اسالمی قانون ہے۔ ۔ 1
 شريعہ قانون متعارف کرايا جائے ليکن اگرسزائيں برطانوی قانون کےمتضاد نہيں ہيں  ۔2
 شريعہ قانون کو متعارف نہ کرايا جائے ۔ 3
 جانتی/ نہيں جانتا  ۔ 4 

     چاہتی/ جواب نہيں دينا چاہتا  ۔ 5
 

[MH12-] ان ميں سے ہرايک بيانات کےبارے ميں بتائيں کہ آپ کواس کی کتنی پرواہ ہوگی۔۔۔۔  
 

 )پرسفيد فام نہيں ہےBq58 اگر(اگرآپ کا کوئی نزديکی رشتہ دارکسی سفيد فام شخص سےشادی کرنےواال ہو 
 )پرسياہ فام نہيں ہےBq58 اگر(اگرآپ کا کوئی نزديکی رشتہ دارکسی سياہ فام شخص سےشادی کرنےواال ہو 
 )پرايشيائی نہيں ہےBq58 اگر(اگرآپ کا کوئی نزديکی رشتہ دارکسی ايشيائی شخص سےشادی کرنےواال ہو 

 )پرمسلمان نہيں ہےBq58 اگر(ی کرنےواال ہو اگرآپ کا کوئی نزديکی رشتہ دارکسی مسلمان شخص سےشاد
 

 کافی زيادہ ۔ 1  
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 قدرے کافی زيادہ  ۔2  
 کچه  ۔3  
 بہت زيادہ نہيں ۔ 4  
 بالکل نہيں ۔ 5  
 جانتی/ نہيں جانتا  ۔ 6  
 چاہتی/ جواب نہيں دينا چاہتا  ۔ 7  

 
 
 

[Conviol]  ]کی حمايت کريں گے۔۔۔۔۔ احتجاجيا  مظاہروں شددُپرتکيا آپ مندرجہ ذيل صورتحال ميں  ]اگرپہلی تکرار ہے 
 مظاہروں يا احتجاج کی حمايت کريں گے۔۔۔ ُپرتشدداور کيا آپ کبهی : ]اگردوسری يا تيسری تکرار ہے[
 

[RANDOMISE ORDER] 
 

 اگربرطانوی حکومت کوئی ايسی جنگ شروع کرنےوالی ہےجس سےآپ اتفاق نہيں کرتے -
 ايسی زيادتی کومنظورکرتی ہےجوآپ کےخيال ميں غيرمنصفانہ ہے اگربرطانوی حکومت ٹيکس ميں کسی -
 مالزمتوں کےخاتموں کےخالف احتجاج -

 
 ہاں .1
 نہيں .2
 جانتی/ نہيں جانتا  .3
 چاہتی/ جواب نہيں دينا چاہتا  .4

 
 :اگرہرتکرار پر ہاں

 
 :ايسی صورتحال ميں آپ ان ميں سےکس کاروائی کی حمايت کريں گے

  
  کوڈ کئےجاسکتےہيں۔ملٹی  2+1ڈی پی نوٹ ۔ صرف کوڈ 

  
 جائداد تباہ کرنا .1
 پوليس افسران پرحملہ کرنا .2
 ان ميں سےکسی کی بهی نہيں .3
 جانتی/ نہيں جانتا  .4
 چاہتی/ جواب نہيں دينا چاہتا  .5

 
 
 

[TEXT] ASK ALL DOING SELF COMPLETION (IF NONRESP=1 OR 3) 
 

 يہ حصہ مکمل کرنےکا ُشکريہ
 

هےجائيں گے۔ اگرآپ ديےگئےجوابات کی طرف واپس جانا چاہتےہيں تو آپ کےجوابات مکمل طورپررازداری سےرک
 انٹرويو کرنےواال آپ کو بتائےگا کہ ايسا کيسے کيا جاسکتا ہے۔

 
 کو چُهوئيں۔ رکهيں دوسری صورت  ميں برائےکرم اگلےسيکشن پر جانےکےليےجاری

 
[[SCEND] IF NONRESP = 1 

 
 والےکرديں۔برائےکرم کمپيوٹرواپس انٹرويو کرنےوالےکےح

 
 کوڈ کرے 1انٹرويو کرنےواال جاری رکهنےکےليے 
  

 رکهيں جاری .1
NO DK NO REF 
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Section 7: Discrimination, prejudice and social distance 
 

 
 
[EDSIS1] ASK ALL 

 

تفريق اس وقت واقع ہوسکتی ہے جب لوگوں سےاس وجہ سےغيرمنصفانہ سلوک روا رکها جاتا ہے کہ وہ دوسروں 
کو سالوں ميں، کيا آپ محسوس کرتےہيں کہ آپ کےساته تفريق کی گئی يا آپ  5۔ پچهلے يںمختلف دکهائی ديتےہ سے

برطانيہ ميں موجود دوسرے لوگوں کی طرف سے اپنی نسليت، نسل، جلد کےرنگ، زبان، لہجے، مذہب، عمر، جنس، 
 جنسی سمت يا معذوری کی وجہ سےتفريق کا تجربہ ہوا ہے؟ 

 
 ہاں  ۔1
 نہيں ۔ 2

DK REF 
 

 [EDSIS2] If Yes (EDSIS1 = 1) 
 

 سالوں ميں، آپ کےخيال ميں برطانيہ ميں آپ کو اس تفريق يا غيرمنصفانہ سلوک کا کتنی دفعہ تجربہ ہوا ہے  5پچهلے
 پڑهيں 

 
 اکثر  ۔1 
 بعض اوقات ۔ 2 
 بہت کم  ۔3 
 DK REF 

 
 [EDSIS3] If Yes (EDSIS1 = 1) 

 
سالوں ميں، کيا آپ سمجهتےہيں کہ مندرجہ ذيل ميں سےکسی وجوہات کی بناء  5ہوئے، پچهلے اوراس کارڈ پرديکهتے

 پر آپ کےساته تفريق کی گئی ہے؟
 

 53برائےکرم اپنےجوابات اس کارڈ سے ليں ۔ کارڈ 
 

 الگوہونےوالےتمام کوڈ کريں
 

 آپ کی نسليت، نسل يا جلد کا رنگ 1
 آپ کی زبان يا لہجہ 2
 آپ کا مذہب 3
 آپ کی عمر 4
 آپ کی جنس 5
 آپ کی جنسی سمت 6
 کوئی معذوری 7
 ان ميں سے کوئی نہيں 8

DK REF 
 
 

[EDSIS4] If Yes (EDSIS1 = 1) 
 

برطانيہ ميں مندرجہ ذيل ميں سےکسی صورتحال ميں تفريق يا  آپ کو سالوں ميں کيا آپ سمجهتےہيں کہ 5اورپچهلے
 غيرمنصفانہ رويےکا تجربہ ہوا ہے؟

 
 54ڈ سے ليں ۔ کارڈ برائےکرم اپنےجوابات اس کار 

 
 

 الگوہونےوالےتمام کوڈ کريں 
 

  
 گلی ميں 1
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 بينک، ريسٹورنٹ يا پب ميںکسی دکان،  2
 کام پريا نوکری کےليےدرخواست ديتےوقت يا ترقی کےوقت 3
 پوليس يا عدالتوں کےساته نمٹتےوقت 4
 سکول، کالج يا يونيورسٹی ميں 5
 قتاميگريشن يا گورنمنٹ کےديگردفاتر يا افسران سے نمٹتےو 6
 دوستوں، ہمسائيوں کےساته سماجی اجتماعات ميں 7
 کسی خاندانی اجتماع پر 8
 ان ميں سے کسی پر بهی نہيں 9

DK REF 
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Section 8: Ethnic social capital and mobilization 
 

 
 
[EDSPC1a] IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND [BQ58 <> 5-8] 

 

) سے جواب دہندہ کا جواب BQ58( کسی ں يا اس کےنزديک جس ميں آپ رہتےہيں، اس شہريا قصبےمي کيا آپ
 کےبارے ميں جانتےہيں؟  نسلی، ثقافتی يا مذہی تنظيموں يا کلبوں

 
 ہاں 1
 نہيں 2

DK REF 
 

[[EDSPC1b] ASK ALL 
 ماہ ميں آپ نے کسی نسلی يا ثقافتی تنظيم يا کلب کی سرگرميوں ميں شرکت کی ہے؟ 12پچهلےکيا 

 
 ہاں 1
 نہيں 2

DK REF 
 

[[EDSPC2a] ASK ALL 
 

 ماہ ميں آپ نے کسی دوسری قسم کی تنظيم يا کلب کی سرگرميوں ميں شرکت کی ہے؟ 12پچهلےکيا 
 

مثال کےطورپر، کهيلوں کی کوئی تنظيم، مشاغل کلب، خيراتی گروپ، سياسی يا شہريوں : ترغيب ديں اگرضروری ہو
 روہ وغيرہ۔کا کوئی گروہ، بچوں کےسکول کا گ

 
 ہاں 1
 نہيں 2

DK REF 
 

[[EDSPC2b] IF YES (EDSPC2A=1) 
 

   ؟ںميں سرگرم رہےہي) تنظيموں(آپ کس قسم کی تنظيم  
ہےتوجواب دہندہ کےليےسب  رہی/  سےزائد تنظيموں ميں شامل رہا 3تک جوابات کوڈ کريں۔ اگر 3: انٹرويو کرنےواال

 سے اہم تنظيموں کو کوڈ کريں۔
 

 جوابات تک کی اجازت ديں ڈی پی ۔ تين
 

 ۔  سپورٹس کلب يا ٹيم1
 ۔  مشاغل کلب2
 ۔  خيراتی گروہ3
 سياسی يا شہريوں کا گروہ  ۔4
 سکول کا گروہ کےبچوں   ۔5
 )لکهيں(ديگر ۔ 6

DK REF  
 

۔ ہرلوپ کےاندردرج کريں کہ کو تين دفعہ تک کےليےلوپ کريں EDSPC2c1-3ُچنےگئےہرجواب کےليےپر EDSPC2B: ڈی پی
EDSPC2B  سے کس قسم کی تنظيم کےبارے ميں پوچها جارہا ہےميں 

 
[[EDSPC2c2] ASK ALL INVOLVED IN AT LEAST 1/2/3 TYPES OF ORGANISATION 

 
 

[LOOP ITEM]  اسی نسلی يا مذہبی گروہ سےتعلق رکهتےہيں جس سےآپ رکهتےہيں؟ کيا يہ ہيں۔۔۔ کتنے لوگکے 
 

  تمام .1
  ان ميں سےزيادہ تر .2
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  تقريبًا آدهےان ميں سے .3
  ان ميں سے چند .4
  ؟ان ميں سے کوئی بهی نہيں .5

DK REF 
 

Community cohesion 
 
 
 
 
[EDSSN1]  ASK ALL 

 
اب ميں آپ سےپوچهنا چاہوں گا کہ کن طريقوں سے آپ کی نسليت يا ثقافت آپ کی سماجی زندگی ميں آپ کےليےاہم 

 ہيں۔ ےہوسکت
 

 نے آپ جيسا نسلی پس منظررکهتےہيں؟جہاں تک آپ جانتےہيں، آپ کےدوستوں ميں سے کت
 پڑهيں

 
  تمام .1
  ان ميں سےزيادہ تر .2
  ان ميں سےتقريبًا آدهے .3
  ان ميں سے چند .4
  ان ميں سے کوئی بهی نہيں؟ .5

DK REF 
 

[[EDSSN2]  ASK ALL 
 

 ميں سے کتنےآپ جيسا نسلی پس منظررکهتےہيں؟ ساته کام کرنےوالوںجہاں تک آپ جانتےہيں، آپ کے
  

  تمام .1
  دہ تران ميں سےزيا .2
  ان ميں سےتقريبًا آدهے .3
  ان ميں سے چند .4
  ان ميں سے کوئی بهی نہيں؟ .5

DK REF 
 

 [ 
 [EDSSN3]  ASK ALL 

 
 ميں سے کتنے آپ جيسا نسلی پس منظررکهتےہيں؟ ہمسائيوںجہاں تک آپ جانتےہيں، آپ کے

 پڑهيں
 

  تمام .1
  ان ميں سےزيادہ تر .2
  ان ميں سےتقريبًا آدهے .3
  ان ميں سے چند .4
  بهی نہيں؟ان ميں سے کوئی  .5

DK REF 
 

 [EDSSN4] ASK ALL 
 آپ جيسا نسلی پس منظررکهتےہيں؟ لوگ کتنےچرچ يا عبادت کی جگہ پرجہاں تک آپ جانتےہيں، آپ کے

 
  تمام .1
  ان ميں سےزيادہ تر .2
  ان ميں سےتقريبًا آدهے .3
  ان ميں سے چند .4
  ان ميں سے کوئی بهی نہيں؟ .5

DK REF 
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Persuaded to vote 
 
 
[Relvot]  ASK IF HAS A RELIGION (BQ105B=1-14) 

 
 انتخابات کےدوران، کيا آپ کی مقامی عبادت کی جگہ نے اراکين کی انتخابات ميں ووٹ ڈالنےکی حوصلہ افزائی کی؟

 
  ہاں
 نہيں

DK REF 
 
 

[[bq56a] ASK ALL 
 

 5کارڈ ايف 
ے، يا کام پرکسی نے، آپ کيا حاليہ انتخابات ميں کسی نے، مثال کےطورپر، کسی دوست نے، خاندان کےکسی فرد ن

  ۔کو کسی خاص پارٹی کو ووٹ دينےکی ترغيب دی؟ برائےکرم اپنےجوابات اس کارڈ سے ليں
 کسی اورنے؟: پتہ کريں 
 الگوہونےوالے تمام کوڈ کريں 
 ملٹی کوڈ کئےجاسکتےہيں 8سے  1صرف کوڈ : ڈی پی نوٹ 

 
 دوست 1
 )اراکين(خاندان کا رکن  2
 کام پر کوئی 3
 چ يا عبادت گاہ سے کوئیآپ کےچر 4
 آپ کےہمسائيوں ميں سے کوئی 5
  آپ کی نسلی، ثقافتی يا مذہبی تنظيم يا کلب سےکوئی       6
 کوئی سےکسی اورتنظيم يا کلب        7
 )اشخاص(کوئی اورشخص  8
 کسی نےمجهےمائل کرنےکی کوشش نہيں کی۔ 9

DK REF 
 
 
 
 

Media use and party contact 
 
 
[bq88a] ASK ALL 

 
 کيا آپ باقاعدگی سے کوئی روزنامہ اخبار پڑهتےہيں ۔  کاغذی يا آن الئن؟

 
 ہاں 1
 نہيں 2
 DK REF 

 
[bq88b] IF ‘yes’ [bq88a=1] 

 
 

 کون سا اخبارآپ اکثرپڑهتےہيں؟ 
 صرف واحد کوڈ 

 
 کارڈ دکهائيں 

 
 
 سکاٹش ڈيلی ميل/ ڈيلی ميل  1
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 سکاٹش ڈيلی ميل/ ڈيلی سٹار 2
 افڈيلی ٹيلی گر 3
 ايکسپريس 4
 فائنانشل ٹائمز 5
 گارڈين 6
 انڈی پينڈنٹ 7
 ڈيلی ريکارڈ/ سکاٹش مرر/ مرر 8
 دی سکاٹس مين 9

 دی سن 10
 دی ٹائمز 11
 ويسٹرن ميل 12
 ميٹرو     13
 دی ايوننگ سٹينڈرڈ     14
 آپ شہر کا مقامی اخبار     15
 اکثرکوئی بهی نہيں 16
 )لکهيں(ديگر  17

DK REF 

[[Ethnews] ASK ALL 

اخبار پڑهتےہيں جو ان خبروں پر مرکوز ہوتےہيں جو آپ کی نسلی يا  )ديگر( اور کيا آپ باقاعدگی سے کوئی ايسے
 مذہبی کميونٹی کےبارے ميں ہوتی ہيں؟

 
 ہاں 1
 نہيں 2

DK REF 
 

[EthnewsY] IF YES (ethnews = 1) 
  

 پڑهتےہيں؟اکثرکون سے نسلی يا مذہبی اخبارآپ 
  
 کريںجواب ٹائپ  
 DK REF 
  

[EthTV] ASK ALL – TBC 

 
صرف برطانوی سياست کےبارے ميں سوچتےہوئے، اس کارڈ پربتائےگئےکون سےذرائع سےآپ نے برطانيہ ميں  

  کےبارے ميں معلومات حاصل کيں؟ معامالت حاليہ انتخابی مہم اور
 ؟الگو ہونےوالےتمام کوڈ کريں

 
 کارڈ دکهائيں

  
 اخبارات 1
 رسائل 2
 ٹی وی 3
 وريڈي 4
 انٹرنيٹ 5
 ان ميں سے کوئی بهی نہيں 6

 
 اگرايک سےزيادہ کوڈ کئےگئےہيں

 
[EthTV2]  اورآپ کےليے معلومات کا سب سے اہم ذريعہ کون سا تها؟ 

 
 اخبارات 1
 رسائل 2
 ٹی وی 3
 ريڈيو 4
 انٹرنيٹ 5
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 پر منتخب کيا گيا ETHTVذريعہ کوئی اگرمعلومات کا 

 
[Medeth] اور اس ذريعے)EthTV2  ريڈيو / ٹی وی پروگرام / رسائل / اخبارات : کا ٹيکسٹ فل ترين ذريعےسےمعلومات کےاہم

کےبارے ميں سوچتےہوئےجس تک آپ نے رسائی کی ہے۔ کيا يہ خاص طورپرآپ کےنسلی يا مذہبی گروہ ) انٹرنيٹ مواد/ پروگرام 
 پرمرکوز تها، يا يہ ہرايک کےليےتها؟

 
 دونوں کو کوڈ کريں اگرالگوہوتےہيں

 
  گروہ پر آپ کےاپنےنسلی .1
  آپ کےاپنےمذہبی گروہ پر .2
 ہرکسی کےليے .3
 DK REF 

 
 

ASK ALL  

[PostQ86.1]  

 کيا حاليہ انتخابی مہم کےدوران کسی سياسی پارٹی نے آپ سے رابطہ قائم کيا؟

 ہاں 1
 نہيں 2
 

 IF 'yes' AT [PostQ86.1]  
 [PostQ86.2] 

 ابطہ قائم کيا تها؟ان ميں سےکس سياسی جماعت نے حاليہ انتخابی مہم ميں آپ سےر 
 کوئی اور؟:  ترغيب ديں 
 الگوہونےوالےتمام کوڈ کريں 
 )کوڈ 9زيادہ سےزيادہ (ملٹی کوڈڈ  

 ليبر 1
 کنزرويٹوز 2
 لبرل ڈيموکريٹس 3
 )ايس اين پی(سکاٹش نيشنل پارٹی  4
 پليڈ کمرو 5
 گرين پارٹی 6
 )يوکےآئی پی(يوکےانڈی پينڈنس پارٹی  7
 )اين پیبی (برٹش نيشنل پارٹی  8
 )لکهيں( ديگر 9

 
 IF 'other' AT [PostQ86.2]  

 
  ديا گيا دوسرا جواب لکهيں 

 )کيريکٹرز کا 60زيادہ سے زيادہ ( ُکهال سوال
 
 
 

[bq89C]  IF RESPONDENT IS NOT FROM MIXED BACKGROUND [BQ58 <> 5-8] 
 REPEAT FOR EACH PARTY MENTIONED AT BQ89B 

 
 فائل کو ديکهيںINGROUPER کےليے DEFN ڈی پی ۔ ٹيکسٹ فل کے

 
 تها يا نہيں؟ <ingrouper1>کنويسر <Party from BQ89b>اورکيا آپ ياد کرسکتےہيں کہ کيا 

 
 <ingrouper1>ہاں   .1
 <ingrouper1> نہيں، نہيں تها  .2
 ياد نہيں .3
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DK REF 
 
 

[bq93a] ASK ALL 
 

 کيا آپ باقاعدگی سےانٹرنيٹ استعمال کرتےہيں؟
 
 ہاں 1
 نہيں 2

DK REF 
 
 
 

[bq93c] IF YES (BQ93A=1) 
 

کتنا استعمال  کا حاليہ عام انتخابات کےبارے ميں معلومات حاصل کرنےيا ان کا تبادلہ کرنےکےليےآپ نے انٹرنيٹ
 کيا۔۔۔۔
 پڑهيں

 
 کافی زيادہ،  1
 کافی حد تک، 2
 بہت زيادہ نہيں، 3
 يا، بالکل ہی نہيں 4
 DK REF 
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Section 9: Classification Part 2 (Mainly drawn from main 
BES)   
 
[bq71a] ASK ALL 

 آپ کس ملک ميں پيدا ہوئےتهے؟ 
 

 انگلينڈ 1
 سکاٹ لينڈ 2
 ويلز 3
 آئرلينڈ 4
 )لکهيں(ديگر 5

DK REF 
 

[BQ71F] IF BORN IN UK [BQ71A=1-4] 
 

 آپ کےوالد کس ُملک ميں پيدا ہوئےتهے؟ 
 

 انگلينڈ 1
 سکاٹ لينڈ 2
 ويلز 3
 رلينڈآئ 4
 )لکهيں(ديگر 5

DK REF 
 

[[BQ71M] IF BORN IN UK [BQ71A=1-4] 
 

 آپ کی والدہ کس ملک ميں پيدا ہوئی تهيں؟ 
 

 انگلينڈ 1
 سکاٹ لينڈ 2
 ويلز 3
 آئرلينڈ 4
 )لکهيں(ديگر 5

DK REF 
 

[BQ71X] IF MOTHER AND FATHER BOTH BORN ABROAD [BQ71F=5 & BQ71M=5] 
 

 واب دہندہ کی والدہ اسی ملک ميں پيدا ہوئی تهی جس ميں والد پيدا ہوا تها؟کيا ج: انٹرويو کرنےواال
 

 ہاں 1
 نہيں 2
 

[bq71b] If not born in UK [bq71a=5] 
 
 

 آپ کس سال برطانيہ سب سے پہلی دفعہ آئے 
  
 اگرضروری ہوتوسال يا عمرلکهيں 

 
 DK REF 

 
[[EDSR1a1] If not born in UK [bq71a=5] 

 
خاندان ميں بچے، بهائی، بہنيں، والدين، دادا دادی، (ن ابهی بهی آپ کےپيدائش کےُملک ميں رہتا ہے؟ آپ کا خانداکيا 

، گريٹ آنٹياں، )کزن فرسٹ، سيکنڈ اورتهرڈ(نانا نانی، چچياں، خاالئيں، پهوپهوئيں، چچا، خالو، پهوپها، ان کےبچے 
 )شامل ہيں گريٹ انکل اور ديگرتمام رشتہ دار
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 ہاں 1
 نہيں 2

DK REF 
 

 [EDSR1b1] If not born in UK [bq71a=5] 
 

اس ميں تمام دورے شامل [کيا آپ اپنی پيدائش کےملک ميں واپس گئےہيں؟ ) سےجواب BQ71B(نيہ آنےکےبعد برطا
 ]ٹهہرنےکا دورانيہ ياکی عمر ندہ، جواب دہ)کاروباری، تفريحی، وغيرہ(ہيں، ان کی قسم کی پرواہ کئےبغير 

 
 ہاں 1
 نہيں 2

DK REF 
 

[EDSR1b1Y] IF YES (edsr1b1 = 1) 
 

 يہ کتنی دفعہ ہوا؟ کيا يہ ۔۔۔۔ 
 

  دفعہايک صرف 
  دفعہ 4سے  2
  دفعہ 9سے 5

  يا زيادہ دفعہ 10
 

DK REF 
 

[EDSR1c] IF HAVE FAMILY IN COUNTRY OF BIRTH [EDSR1a1=1] 
 

ت کی ہے، خط لکها ہے يا ای ميل کی ہے جو ماہ ميں، آپ کتنی دفعہ خاندان کےاپنےان افراد کوملےہيں، با 12 پچهلے
 اب بهی آپ کی پيدائش کےملک ميں رہتےہيں؟

 
  صرف ايک دفعہ .1
  دفعہ 3سے  .2
  دفعہ 9سے .3
  يا زيادہ دفعہ .4

DK REF 
 

[EDSR1c] IF HAVE FAMILY IN COUNTRY OF BIRTH [EDSR1a1=1] 
  
  1کارڈ اے 

 يں عام طورپرکتنی دلچسپی رکهتےہيں؟اورآپ اپنی پيدائش کے ملک کی سياست ميں ہونےوالےواقعات م
 )برائےکرم اپنےجوابات اس کارڈ سےليں( 

 
 کافی زيادہ 1
 قدرےکافی 2
 کچه 3
 بہت زيادہ نہيں 4
 بالکل نہيں 5

DK REF 
 
 

[EDSF1a2] IF FATHER WAS BORN ABROAD [BQ71F = 5]   
 

خاندان (لد کی پيدائش کےملک ميں ہے؟ وا  <father’s  country of birth (BQ71F)>آپ کا خاندان ابهی بهیکيا 
ميں بچے، بهائی، بہنيں، والدين، دادا دادی، نانا نانی، چچياں، خاالئيں، پهوپهوئيں، چچا، خالو، پهوپها، ان کےبچے 

 )، گريٹ آنٹياں، گريٹ انکل اور ديگرتمام رشتہ دار شامل ہيں)فرسٹ، سيکنڈ اورتهرڈ کزن(
 
 ہاں 1
 نہيں 2

DK REF 
 

 [EDSF1b2] IF FATHER WAS BORN ABROAD [BQ71F = 5] 
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 کا دورہ کيا ہے؟ <father’s  country of birth (BQ71F)>کيا آپ نےپچهلےپانچ سالوں ميں  
 
 ہاں 1
 نہيں 2

DK REF 
 
 

[EDSF1c] IF HAVE FAMILY IN FATHER’S COUNTRY OF BIRTH [EDSF1a2=1] 
 

افراد کوملےہيں، بات کی ہے، خط لکها ہے يا ای ميل کی ہے جو اب  ماہ ميں، آپ کتنی دفعہ خاندان کےان 12 پچهلے
<father’s  country of birth (BQ71F)> ميں رہتےہيں؟ 

 
  صرف ايک دفعہ .1
  دفعہ 3سے  .2
  دفعہ 9سے .3
  يا زيادہ دفعہ .4

DK REF 
 

[PolintF] IF FATHER WAS BORN ABROAD [BQ71F = 5] 
  
 1کارڈ اے 

سياست ميں ہونےوالےواقعات ميں عام طورپرکتنی کی  <father’s  country of birth (BQ71F)>اورآپ 
 دلچسپی رکهتےہيں؟

 )برائےکرم اپنےجوابات اس کارڈ سےليں( 
 

 کافی زيادہ 1
 قدرے کافی 2
 کچه 3
 بہت زيادہ نہيں 4
 بالکل نہيں 5

DK REF 
 

 [[EDSM1a2] IF MOTHER BORN ABROAD IN DIFFERENT COUNTRY TO FATHER [BQ71X = 
1] 

  
خاندان ميں بچے، بهائی، (ميں ہے؟    <mother’s  country of birth (BQ71M)>آپ کا خاندان ابهی بهیکيا 

فرسٹ، سيکنڈ (بہنيں، والدين، دادا دادی، نانا نانی، چچياں، خاالئيں، پهوپهوئيں، چچا، خالو، پهوپها، ان کےبچے 
 )رشتہ دار شامل ہيں ، گريٹ آنٹياں، گريٹ انکل اور ديگرتمام)اورتهرڈ کزن

 
 ہاں 1
 نہيں 2

DK REF 
 

[[EDSM1b2] IF MOTHER BORN ABROAD IN DIFFERENT COUNTRY TO FATHER [BQ71X = 
1] 

 
 کےملک کا دورہ کيا ہے؟ <mother’s  country of birth (BQ71M)>کيا آپ نےپچهلےپانچ سال ميں 

 
 ہاں 1
 نہيں 2

DK REF  
  
  
 

 
[[EDSM1c] IF HAVE FAMILY IN MOTHER’S COUNTRY OF BIRTH [EDSM1a2=1] 
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ماہ ميں، آپ کتنی دفعہ خاندان کےان افراد کوملےہيں، بات کی ہے، خط لکها ہے يا ای ميل کی ہے جو اب  12 پچهلے
<mother’s  country of birth (BQ71M)> ميں رہتےہيں؟ 

 
  صرف ايک دفعہ .1
  دفعہ 3سے  .2
  دفعہ 9سے .3
  يا زيادہ دفعہ .4

DK REF 
 

[PolintM] IF MOTHER BORN ABROAD IN DIFFERENT COUNTRY TO FATHER [BQ71X = 
1] 

  
  1 کارڈ اے 

سياست ميں ہونےوالےواقعات ميں عام طورپرکتنی کی  <mother’s  country of birth (BQ71M)>اورآپ 
 دلچسپی رکهتےہيں؟

 )برائےکرم اپنےجوابات اس کارڈ سےليں( 
 

 کافی زيادہ 1
 قدرے کافی 2
 کچه 3
 بہت زيادہ نہيں 4
 بالکل نہيں 5

DK REF 
 

[[Q156] ASK ALL 
 

 کيا آپ ايک برطانوی شہری ہيں يا کسی اورملک کےشہری ہيں؟ 
 

  برطانوی شہری
  کسی اورملک کےشہری

 دونوں
DK REF 

 
[Q157] If Q156 = 2 or 3 

 
 آپ کس ُملک کےشہری ہيں؟ 
  
 اپنا جواب ٹائپ کريں 
 DK REF 

 
 
 

 [Reas1] ASK IF NOT BORN IN BRITAIN AND ENTERED BRITAIN WHEN 16 OR OVER 
(bq71a = 5 and bq71c>15) 

 
  ؟کی برطانيہ ميں آ کر رہنےکی کيا وجوہات تهيں آپ 

 
 پری کوڈ کےليےترغيب ديں۔ الگوہونےوالےتمام کوڈ کريں 

 
  خاندان کےساته ملنےاوررہنےکےليے .1
  خاوند يا بيوی کےساته ملنےاوررہنےکےليے .2
  طالب علم بننےکےليے ايک .3
  بہترزندگی کےليے .4
  آزادی .5
  پيسہ کمانےکےليے .6
  صرف برطانيہ ميں رہنےکےليے .7
  آبائی وطن ميں غريبی تهی .8
  آبائی وطن ميں جنگ تهی .9

  آبائی وطن ميں ايذا رسانی تهی .10
  )لکهيں(ديگر  .11
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DK REF 
 

[Reas1a] ASK IF ACCOMPANYING FAMILY OR SPOUSE [Reas1 = 1 or 2] 
 

 برطانيہ ميں آکررہنےکی کيا وجوہات تهيں؟ ]خاندان کی/ بيوی/ خاوند :ٹيکسٹ فل[ 
 

 پری کوڈ کےليےترغيب ديں۔ الگوہونےوالےتمام کوڈ کريں۔ 
 

  ہوئی/ برطانيہ ميں پيدا ہوا .1
  خاندان کےساته ملنےاوررہنےکےليے .2
  خاوند يا بيوی کےساته ملنےاوررہنےکےليے .3
  ايک طالب علم بننےکےليے .4
  بہترزندگی کےليے .5
  یآزاد .6
  پيسہ کمانےکےليے .7
  صرف برطانيہ ميں رہنےکےليے .8
  آبائی وطن ميں غريبی تهی .9

  آبائی وطن ميں جنگ تهی .10
  آبائی وطن ميں ايذا رسانی تهی .11
  )لکهيں(ديگر  .12

DK REF 
 
 

[[Reas2] ASK IF NOT BORN IN BRITAIN AND ENTERED BRITAIN WHEN UNDER 16 
(bq71a = 5 and bq71c<16) OR IF BORN IN BRITAIN AND AT LEAST ONE PARENT 
WAS NOT BORN IN BRITAIN (bq71a=1-4 and (bq71f=5 or bq71m=5) 

 
 ہے۔' والدين'تو ٹيکسٹ فل BQ71A = 5 ڈی پی ۔ اگر

' والدہ کا'توٹيکسٹ فل BQ71M = 5 اگرہے؛ ' والد کا'ٹيکسٹ فل ،  BQ71F=5 تو اگر(، BQ71A = 1-4 اگر
 !)ہے' والدين'توٹيکسٹ فل  BQ71M = 5اور  BQ71F = 5ہے؛ اگردونوں 

 
 برطانيہ آنےاوررہنےکی کيا وجوہات تهيں؟  ]والد کی/ والدہ کی/ والدين کی: ٹيکسٹ فل[ آپ کی

 
 پری کوڈ کی ترغيب ديں۔ تمام الگو ہونےوالوں کو کوڈ کريں 

 
  خاندان کےساته ملنےاوررہنےکےليے .1
  خاوند يا بيوی کےساته ملنےاوررہنےکےليے .2
  م بننےکےليےايک طالب عل .3
  بہترزندگی کےليے .4
  آزادی .5
  پيسہ کمانےکےليے .6
  صرف برطانيہ ميں رہنےکےليے .7
  آبائی وطن ميں غريبی تهی .8
  آبائی وطن ميں جنگ تهی .9

  آبائی وطن ميں ايذا رسانی تهی .10
  والدين برطانيہ ميں نہيں آئے/ والد / والدہ  .11
  )لکهيں(ديگر  .12

 
[L11] ASK ALL 

 
  رکزی زبان انگريزی ہے؟کيا آپ کےگهرميں بولی جانے والی م 

 
  ہاں 

 نہيں
 DK REF 

 
[L12] ASK IF NO [L11=2] 

 
  گهرميں آپ کی طرف سےبولی جانےوالی مرکزی زبان کون سی ہے؟ 
  فقط واحد کوڈ 
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 عربی .1
 بنگالی .2
 فارسی .3
 فرانسيسی .4
 جرمن .5
 گجراتی .6
 ہاؤسہ .7
 ہندی .8
 اگبو .9

 ُکردش .10
 مراٹهی .11
  پہاڑی/ ميرپوری .12
 پولش .13
 پنجابی .14
 سندهی .15
 صومالی .16
 سواحلی .17
 سلہٹی .18
 تامل .19
 ترکش .20
 اردو .21
 ياروبا .22
 )لکهيں(ديگر  .23

DK REF 
 

 [L13] ASK IF NO [L11=2] 
 

کيا ميں صرف ديکه سکتا ہوں کہ روزمرہ کی زندگی ميں آپ ضرورت پڑنےپرکتنےاچهےطريقےسےانگريزی بول 
تاد يا سکتےہيں؟ مثال کےطورپرفون پر بات چيت کرنےکےليے يا کسی پيشہ ور سےبات کرتےوقت جيسا کہ کسی اس

 ڈاکٹرسے؟ آپ اپنےبارے ميں کيا کہيں گےکہ آپ کيسےہيں۔۔۔
 پڑهيں

 
  بہت اچها .1
  کافی اچها .2
  اوسط سےکم .3
  يا کمزور .4
 کوئی رائےنہيں: بےساختہ صرف .5

DK REF 
 

[bq101a] ASK ALL 
 

  کيا آپ کا گهرانہ گهر کا مالک ہے يا گهرکرايےکا ہے؟ 
 ی شامل ہے۔بهپرہونا ميں مارگيج ' مالک': انٹرويو کرنےواال 

 
 مالک 1
 کرايہ پر 2
 ان ميں سے کوئی نہيں 3

DK REF 
 

[bq101b] IF ‘own’ [bq101a = 1] 
  
 کيا آپ گهرکےمکمل مالک ہيں يا يہ مارگيج پر ہے؟ 

 
 مکمل فری ہولڈ/ ليزہولڈ کا مالک  1
 مارگيج پرفری ہولڈ/ ليزہولڈ خريد رہےہيں 2

DK REF 
 

[bq101c] IF ‘rent’ [bq101a = 2] 
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 آپ نےگهرکس سےکرايہ پرليا ہوا ہے؟ 
 

 مقامی اتهارٹی 1
 نيوٹاؤن ڈيويلپمنٹ کارپوريشن 2
 ہاؤسنگ ايسوسی ايشن 3
 پراپرٹی کمپنی 4
 آجر 5
 ديگرتنظيم 6
 رشتہ دار 7
 ديگرفرد 8
 ہاؤسنگ ٹرسٹ 9

 کرايہ سےآزاد، بالاستحقاق 10
 شئيرڈ اونرشپ 11
 )لکهيں(ديگر 97

DK REF 
 

[bq102a] ASK ALL 
 

  ٹريڈ يونين يا سٹاف ايسوسی ايشن کےرکن ہيں؟ ابکيا آپ  
  اگرضروری ہوتو پوچهيں کہ کونسی کے: انٹرويو کرنےواال
 پہال الگوہونےواال کوڈ کريں: انٹرويوکرنےواال

 
 ہاں، ٹريڈ يونين کا 1
 ہاں، سٹاف يونين کا  2
 نہيں 3

DK REF 
 

 [bq102b] IF ‘no’ or DK [bq102A = 3 OR DK] 
  

 کسی ٹريڈ يونين يا سٹاف ايسوسی ايشن کےُرکن رہے ہيں؟ کبهی ا آپکي
 پہال الگوہونےواال کوڈ کريں: انٹرويو کرنےواال 

 
 ہاں، ٹريڈ يونين کا 1
 ہاں، سٹاف يونين کا  2
 نہيں 3

DK REF 
 

[bq103] ASK ALL 
  
 ؟تعليم مکمل کیکل وقتی آپ نےکس عمرپراپنی  

 
 عمرداخل کريں

 
 گئی/ گيا کبهی سکول نہيں 

 کل وقتی تعليم ميں ہوں سکول ميں ابهی تک
 ابهی تک کل وقتی طورپريونيورسٹی ميں ہوں

DK REF 
 

[bq104a] ASK ALL 
 

 کيا آپ کےپاس کوئی برطانوی تعليمی يا کام سےمتعلق کواليفيکيشن ہے؟ 
 

 ہاں 1
 نہيں 2

DK REF 
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[bq104b] IF ‘yes’ [bq104a = 1] 
  
  2کارڈ پی  

  ترين برطانوی کواليفيکيشن ہےجوآپ کےپاس ہے؟' اپنےجوابات ليتےہوئے، وہ کونسی اعلیاس کارڈ سے
  مجهےصرف اس کےآگےديا ہوا نمبردےديں۔

 اگرکواليفيکشن فہرست ميں شامل نہيں ہے، تو اسےمساوی کا پوچهيں، اگرممکن ہے۔
 
 پوسٹ گريجويٹ ڈگری 1
 فرسٹ ڈگری 2
 پولی ڈپلوما/ يونی 3
 يشنٹيچنگ کواليفيک 4
 نرسنگ کواليفيکشن 5
6 HNC/HND 4، سٹی اينڈ گلڈز ليول ،NVQ/SVQ 4/5 
 اے ليول اورمساوی 7
 سکاٹش ہائراورمساوی 8
9 ONC/OND 4، سٹی اينڈ گلڈز ليول ،NVQ/SVQ 3 

10 GCSE A*-C ،CSE  اور ليول گريڈ 1گريڈ ،A-C 
 سکاٹش سٹينڈرڈ گريڈز، عام بينڈز 11
12 GCSE D-G, ،CSE  او ليول  ،5-2گريڈD-E 
 اورمساوی NVQ/SVQ 2، 2سٹی اينڈ گلڈز ليول  13
 اورمساوی NVQ/SVQ 1، 1سٹی اينڈ گلڈز ليول  14
 کليريکل اورکاروباری کواليفيکيشنز 15
 تسليم ُشدہ پيشہ ورانہ اپرينٹس شپ 16
 يوته ٹريننگ سرٹيفيکيٹ، سکل سيکرز 17
 )لکهيں( کواليفيکيشن' ديگرٹيکنيکل، پيشہ ورانہ يا اعلی 18

DK REF 
 
 

  
 

[Overs] ASK ALL 
 

آپ کےپاس کوئی ايسی کواليفيکيشن ہےجس کےبارے ميں آپ نےمجهےابهی نہيں بتايا ہےاورجوآپ نےبيرون کيا 
ملک حاصل کی تهی؟ ميرا مطلب اس کواليفيکشن سےہےجو آپ نےسکول، کالج يا يونيورسٹی ميں کام يا تربيت 

 يم حاصل کرکےآزادانہ طورپرحاصل کی تهی؟کےذريعے حاصل کی تهی يا خود تعل
 

  ہاں
 نہيں

DK REF 
 

[Otype] IF YES (OVERS = 1) 
 

 دکهائيں XXکارڈ  
 ہے؟ ااس کواليفيکيشن کو نزديک ترين طريقےسے بيان کرتجملہ  ااس کارڈ پرکونس

 
  )کےمساوی ہےGCSE/O-Level  يہ(سکول کےامتحانات ۔ يونيورسٹی ميں داخلےکےدرجے سے کم  1
 )يہ اے ليول کےمساوی ہے(امتحانات ۔ يونيورسٹی ميں داخلےکا درجہ سکول کے 2
 )کےمساوی ہے BA, B.Ed, BSc جو(يونيورسٹی يا اس طرح کےکسی اورادارے سے پہلی ڈگری  3
 )کےمساوی ہوتی ہےMA, MSc, PhD  جو(ہائرڈگری  4
 )يپنگ، کامرسمثال کےطورپرٹائپنگ، شارٹ ہينڈ، بک ک(کاروباری کواليفيکيشنز  5
 کوئی اورپيشہ ورانہ يا کام سےمتعلق کواليفيکيشن 6
 کسی اورطرح کی کواليفيکيشن 7
 DK REF 

 
[Disab] ASK ALL 

 
 اگلےچند سواالت آپ کی صحت اورطرز زندگی کےبارے ميں ہيں۔
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سے ميری مراد ' ادطويل المعي'طويل المعياد جسمانی يا ذہنی کمزوری، بيماری يا معذوری رکهتےہيں؟  ئیکيا آپ کو
 ماہ ميں 12ماہ سےپريشان کررکها ہے يا جس کا آپ پراگلے 12کوئی بهی ايس بيماری ہےجس نے آپ کو کم ازکم 

 اثرانداز ہونےکا امکان موجود ہے۔
 

  ہاں .1
 نہيں .2

DK REF 
 
 

[bq106] ASK ALL 
 

 6²پی کارڈ  
ی نمائندگی کرتےہيں ۔ بشمول آپ نبے کی ٹيکس سےپيشترکی مجموعی آمدن کان ميں سے کونسےحروف آپ کےُک

 کےبينيفٹس، بچت اورديگر کے۔ برائےکرم مجهے صرف حرف بتائيں۔
 
 کيو 1
 ٹی 2
 او 3
 کے 4
 ايل 5
 بی 6
 زيڈ 7
 ايم 8
 ايف 9

 جے 10
 ڈی 11
 ايچ 12
 پی 13

_________________________________  
 
  :شوکارڈ اس طرح دکهائی ديتاہے ²

  
 ہفتہٹيکس سےپہلےکی  تمام ذرائع سےحاصل ہونےوالی

آمدن وار  
تمام ذرائع سےحاصل ہونےوالی ٹيکس سےپہلےکی  

آمدن ساالنہ  
 5,000£ سےکم Q 96£ سےکم

£97 – £192 T £5,001 – £10,000 
£193 – £288 O £10,001 – £15,000 
£289 – £384 K £15,001 – £20,000 
£385 – £480 L £20,001 – £25,000 
£481 – £577 B £25,001 – £30,000 
£578 – £673 Z £30,001 – £35,000 
£674 – £769 M £35,001 – £40,000 
£770 – £865 F £40,001 – £45,000 
£866 – £961 J £45,001 – £50,000 

£962 – £1,153 D £50,001 – £60,000 
£1,154 – £1,346 H £60,001 – £70,000 
£1,347 or more P £70,001 -£80,000 
  80,001£ يا زيادہ S يہاں نئی کيٹگری

  
  

14 S 
 DK REF 

  
 

[bq107] ASK ALL 
 

  7کارڈ پی 
 کا مرکزی ذريعہ آمدن کونسا ہے؟ ) اورآپ کےپارٹنرکا(آپ اس وقت ان ميں سے

 
 )پارٹنرکی/ ذاتی يا جيون ساتهی (مالزمت سےآمدن  1
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 سے) آجرين(۔ پچهلےآجر) پينشنيں(پيشہ ورانہ پينشن  2
 )پنشنيں(نشن ذاتی پ 3
 )پينشنيں(رياستی ريٹائرمنٹ يا بيوہ کی پينشن  4
 بيروزگاری بينيفٹ/ جاب سيکراالؤنس  5
 انکم سپورٹ يا پنشنرز/ کم ازکم انکم گارنٹی/ پنشن کريڈٹ  6
 بينيفٹس(ان ويليڈيٹی، بيماری يا معذوری پينشن يا بينيفٹ  7
 )لکهيں(ديگررياستی بينيفٹ يا ٹيکس کريڈٹس  8
 ت يا سرمايہ کاری سےسودبچ 9

 سٹوڈنٹ گرانٹ، برسری يا قرض 10
 ديگررشتہ داروں پرانحصار/ والدين 11
 )لکهيں(ديگرمرکزی ذريعہ  12

 
[bq109a] ASK ALL 

 
  7کارڈ پی 
 طريقےسےالگو ہوتا ہے؟بہتران ميں سےکون سا بيان آپ پرسب سے 

 
 تنخواہ يافتہ کام ميں 1
 کل وقتی تعليم ميں 2
 ا اس سےزيادہ عرصےسےبيروزگارچه ماہ ي 3
 چه ماہ يا اس سےکم عرصےسے بيروزگار 4
 مستقل طورپربيماريا معذور 5
 ريٹائرڈ 6
 کرتی ہوں/ گهرکی ديکه بهال کرتا  7
 )بيان کريں(کرتی ہوں / کچه اورکرتا  8

DK REF 
 

[bq109b]  ASK ALL MARRIED OR LIVING WITH PARTNER [bq100 = 1 OR 2] 
 

 8کارڈ پی  
 پارٹنرپرسب سے بہترطريقےسےالگوہوتا ہے؟/ خاوند/ اوران ميں سےکون سا بيان آپ کی بيوی

 
 تنخواہ يافتہ کام ميں 1
 کل وقتی تعليم ميں 2
 چه ماہ يا اس سےزيادہ عرصےسےبيروزگار 3
 چه ماہ يا اس سےکم عرصےسے بيروزگار 4
 مستقل طورپربيماريا معذور 5
 ريٹائرڈ 6
 کرتی ہوں/ کرتا گهرکی ديکه بهال  7
 )بيان کريں(کرتی ہوں / کچه اورکرتا  8

DK REF 
 

[bq109c] IF IN WORK [bq109a = 1] 
 

 اے 8کارڈ پی  
 اس کارڈ پران ميں سےکون سا بيان آپ پرالگوہوتا ہے 

 
 آجر 1
 سيلف ايمپالئڈ ليکن مالزمين کےبغير 2
 سيلف ايمپالئيڈ مالزمين کےساته 3
 بن تنخواہ فيملی ورکر 4

DK REF 
 

[bq109d] IF PARTNER IN WORK [bq109b = 1] 
  
 اے 8کارڈ پی  
 پرالگوہوتا ہےپارٹنر/ خاوند / کی بيوی اس کارڈ پران ميں سےکون سا بيان آپ  

  
 

 آجر 1
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 سيلف ايمپالئڈ ليکن مالزمين کےبغير 2
 سيلف ايمپالئيڈ مالزمين کےساته 3
 بن تنخواہ فيملی ورکر 4

DK REF 
 

[bq110a] ASK ALL 
 

  9کارڈ پی  
اگرآپ اس وقت کام (اس کارد سےبرائےکرم بتائيں کہ کونسا آپ کےکام کو سب سے بہترطريقےسے بيان کرتا ہے۔ 

 ۔)نہيں کررہے، توبرائےکرم مجهےبتائيں کہ آپ نےپچهلی مالزمت ميں کيا کيا تها
 
 پيشہ ورانہ يا ہائرٹيکنيکل کام 1
 مينيجر يا سينئر ايڈمنسٹريٹر 2
 يريکلکل 3
 سيلز يا سروسز 4
 چهوٹےکاروبار کا مالک 5
 دوسرے کارکنان پر فورمين يا ُسپروائزر 6
 سکلڈ مينيويل کام 7
 سيمی سکلد يا ان سکلڈ مينيويل کام 8
 )لکهيں(ديگر 9

 کبهی کام نہيں کيا 10
DK REF 

 
 

[bq110b]   IF ‘married’ OR ‘living with a partner’ [bq100=1 OR 2] 
   

 دوبارہ 9پی  کارڈ 
کےکام کو سب سے بہترطريقےسے بيان کرتا )  پارٹنر/ بيوی/ خاوند(اسی کارڈ سےبرائےکرم بتائيں کہ کونسا آپ کے 

 ۔)يا اس نےپچهلی مالزمت ميں کيا کيا تها(ہے۔ 
 
 پيشہ ورانہ يا ہائرٹيکنيکل کام 1
 مينيجر يا سينئر ايڈمنسٹريٹر 2
 کليريکل 3
 سيلز يا سروسز 4
 اروبار کا مالکچهوٹےک 5
 دوسرے کارکنان پر فورمين يا ُسپروائزر 6
 سکلڈ مينيويل کام 7
 سيمی سکلد يا ان سکلڈ مينيويل کام 8
 )لکهيں(ديگر 9

 کبهی کام نہيں کيا 10
DK REF 

 
[LFS116] IF NOT ‘never worked’ [NOT bq110a = 10] 

 
 کيا ہے۔۔۔/ کيا آپ ان کےليےکام کرتےہيں  

 
 يا کاروبار يا لميٹڈ کمپنی کےليےکسی ذاتی فرم  
 يا کسی اورطرح کی تنظيم کےليے؟ 
 DK REF 

  
  
  
  
 

[LFS117]   اگرکوئی اورتنظيم [LFS116 = 2] 
 

 يہ کس طرح کی نان پرائيويٹ تنظيم تهی؟
 

  پی ايل سی؟/ کوئی پبلک لميٹڈ کمپنی
  رياستی کارپوريشن؟/ کوئی قوميائی گئی صنعت
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  ؟مرکزی گورنمنٹ يا سول سروس
  ؟)کالج/ بشمول پوليس، فائرسروسز اور مقامی اتهارٹی کی طرف سےکنٹرول کئےجانے والے سکول(لوکل گورنمنٹ يا کاؤنسل 

  ؟)سکول' آپٹڈ آؤٹ' بشمول(کوئی يونيورسٹی يا ديگرگرانٹ سےچلنےواال تعليمی ادارہ 
  کوئی ہيلته اتهارٹی يا اين ايچ ايس ٹرسٹ؟

  يا ٹرسٹ؟ کوئی خيراتی ادارہ، رضاکارتنظيم
  مسلح افواج

 کوئی اورطرح کی تنظيم تهی؟يا کيا يہ 
 

DK REF 
 

 [bq111b]  IF ‘married’ or ‘living with a partner’ AND NOT 
‘never worked’ [bq100 = 1 or 2 and NOT (bq110b = 10)] 

 
  دوبارہ 10کارڈ پی   

 
[LFA116b]  کيا ہے۔۔۔ /پارٹنر ان کےليےکام کرتےہيں  کی/  کيا آپ کا 

 
 کسی ذاتی فرم يا کاروبار يا لميٹڈ کمپنی کےليے 
 يا کسی اورطرح کی تنظيم کےليے؟ 
 DK REF 

 
 [LFS117b]   اگرکوئی اورتنظيم [LFS116b = 2]   
 

 يہ کس طرح کی نان پرائيويٹ تنظيم تهی؟
 

  پی ايل سی؟/ کوئی پبلک لميٹڈ کمپنی
  ؟رياستی کارپوريشن/ کوئی قوميائی گئی صنعت

  مرکزی گورنمنٹ يا سول سروس؟
  ؟)کالج/ بشمول پوليس، فائرسروسز اور مقامی اتهارٹی کی طرف سےکنٹرول کئےجانے والے سکول(لوکل گورنمنٹ يا کاؤنسل 

  ؟)سکول' آپٹڈ آؤٹ' بشمول(کوئی يونيورسٹی يا ديگرگرانٹ سےچلنےواال تعليمی ادارہ 
  کوئی ہيلته اتهارٹی يا اين ايچ ايس ٹرسٹ؟

  ی خيراتی ادارہ، رضاکارتنظيم يا ٹرسٹ؟کوئ
  مسلح افواج

 يا کيا يہ کوئی اورطرح کی تنظيم تهی؟
 

DK REF 
 

  
 

[L104] ASK IF PRIVATE FIRM [LFS116 = 1] 
  

 کارڈ دکهائيں
 آپ کےکام کی جگہ کی ملکيت کےبارے ميں ان ميں سےکونسا سب سے بہترطريقےسےالگوہوتا ہے؟

 
  فيد فام برطانوی ہيںکی جگہ کےمالک سميری کام 

  ميری کام کی جگہ کا مالک اقليتی نسلی گروہ ميں سےکوئی ہے
  مجهے علم نہيں اس کا مالک کون ہے

 الگو نہيں ہوتا ۔ بہت سےلوگوں کی ملکيت ہے۔
DK REF 

  
[bq112] ASK ALL 

   
  ٹيلی فون موجود ہے؟) يا آپکےحصےميں(کيا رہائش  

 
 

 ہاں 1
 نہيں 2

DK REF 
 

 [bq112b] IF ‘yes’ AT [bq112a] 
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کسی بهی سروے ميں کچه انٹرويوز کا ميرے دفتر کی طرف سےمعائنہ کيا جاتا ہےتاکہ يہ يقينی بنايا جاسکےکہ لوگ 
انٹرويو کرنےکےطريقےسےمطمئن ہوں۔  اگرميرےدفترکوآپ سےرابطہ کرنےکی ضرورت پيش آئی ، تويہ مدد گار 

 ہوگا اگرآپ مجهے اپنا نمبردے ديں۔
  

ديا  نہيںفون نمبرآپ کی مرضی کےبغيرمطالعاتی ٹيم کےعالوہ کسی اورکو 'آپ کا : کريں اگرضروری ہے شامل
 جائےگا۔

 
 پرلکهيں ARF اگرنمبرديا گيا ہےتو

 اگرايک سے زيادہ نمبرہيں تو پوچهيں کہ کون سا نمبر دوبارہ رابطےکےليےسب سےمناسب ہے۔
 
 نمبرديا گيا 1
 نہيں ديا گيا /نمبردينےسےانکارکرديا گيا  2
 NO DK NO REF 

 
[bq113c] ASK ALL 

  
  کيا ہم آپ کا موبائل نمبر بهی لےسکتےہی؟ 

 
 ہےجس سےآپ تک پہنچا جاسکتا ہے؟) بهی(کيا کوئی اورفون : اگرکوئی موبائل نہيں
 پرلکهيں ARF اگرنمبرديا گيا ہےتو

 
 نمبرديا گيا 1
 نہيں ديا گيا/ نمبردينےسےانکارکرديا گيا  2

NO DK NO REF 
 

[bq114] ASK ALL 
 کيا آپ کی رسائی ای ميل اورانٹرنيٹ تک ہے؟ 

 
 ہاں 1
 نہيں 2

DK REF 
 

[bq114a] ASK ALL 
 

يہ انٹرويو کا اختتام ہے۔ ہم اس بہت اہم منصوبےميں مدد کرنےپرآپ کےُشکرگزارہيں۔  بعد ميں تقريبًا ايک سال ميں ہم 
کيا يہ  ۔يں اورکيا ہم آپ سےدوبارہ رابطےکی خواہش کرسکتےہيںمختصرمطالعہ کرنےجارہےہاوراس طرح کا ايک 

 آپ کےليےٹهيک ہوگا؟
 

انٹرويو کی کسی کال سےپہلے، ہم آپ کو دوبارہ لکهيں گے، اور آپ، يقيننًا، يہ انتخاب : اگرضروری ہےتوشامل کريں
 کرنےميں آزاد ہونگےکہ کيا آپ اس موقع پراس ميں حصہ لينا چاہتےہيں يا نہيں۔

 
 ہاں  1
 نہيں 2

NO DK NO REF 
 

[bq114b] IF ‘yes’ AT [bq114] AND ‘yes’ AT [bq114a] 
  

انٹرنيٹ مطالعہ کی شکل لےسکتا ہے۔ کيا آپ ہميں کوئی ای ميل پتہ ديں گے جسے ہم اس )  فالواپ(بعد کا  مطالعہ 
 مقصد کےليے آپ سےرابطہ کےليےاستعمال کرسکيں؟

 ميں لکهيں ARFاگرديا گيا تو  
 

 ای ميل پتہ ديا گيا 1
 نہيں ديا گيا/ ای ميل پتہ دينےسےانکارکيا گيا  2

NO DK NO REF 
 

[Trans]  ؟کيا جواب دہندہ نےانٹرويو ميں مدد کےليےکسی مترجم کو استعمال کيا: انٹرويو کرنےواال 
 
  ہاں
 نہيں
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 [Trans = 1] اگرہاں  

 
[Trans2]  مترجم نے انٹرويوکا کس زبان ميں ترجمہ کيا؟ 

 
  )اردو رسم الخط والی(پنجابی  .1
  )گورمکهی رسم الخط والی(پنجابی  .2
  اردو .3
  ہندی .4
  گجراتی .5
  بنگالی .6
 کوئی اورزبان .7

 
[Mail]  کيا آپ نےجواب دہندہ کےپاس ميل بيک سوالنامہ چهوڑا؟ 

 
  ہاں .1
 نہيں .2

 
 [Mail = 2]اگرنہيں 

 
[Mail2] وڑا؟وہ کون سی وجہ تهی جس کی وجہ سےآپ نے ميل بيک سوالنامہ نہيں چه 

 
  جواب دہندہ نےانکارکرديا .1
  جواب دہندہ کو زبان کی مشکالت درپيش تهيں .2
  سکتی تهی۔/ جواب دہندہ کومعذوری تهی جس کا مطلب يہ تها کہ وہ ميل بيک مکمل نہيں کرسکتا  .3
 )برائےکرم بيان کريں(ديگروجوہات  .4
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