عام سوال
مہربانی کر کے سروے دا جائزہ لین لئی اتے نتیجیاں نوں ورتن دے طریقیاں لئی سب توں پہالں شرکت کرن آلے لئی معلوماتی
پرچہ ویکھو۔ ایس صفحے اچ سروے توں متعلق اکثر پچھے جان آلے سواالں دے بارے اچ کجھ ہور جانکاری شامل اے۔
تسی ایہہ سروے کیوں کر رئے او؟
اسی جاننا چاہندے آں کہ کووڈ 19-وبائی مرض تے الک ڈاؤن برطانیہ ،اسکاٹ لینڈ تے ویلز وچ نسلی اقلیت دے لوکاں نوں کیویں
متاثر کر رئے نیں۔ ایس سروے دا ہور عام عوام نوں وی علیحدہ توں کہیا جا رئیا اے ،کیوں جے ایس توں اسی لوکاں دے مختلف
گروپاں دے نظریات نوں سمجھ سکاں گے۔
ایہہ سروے کون کر رئیا اے؟
ایویڈینس فار کوالٹی نیشنل سروے مانپچسٹر یونیورسٹی اچ سنٹر آف ڈائنامکس آف ایتھنیسٹی ولوں ،اک آزاد سروے ایجنسی،
 Ipsos MORIدی مدد نال کیتا جا رئیا اے۔
 CoDEتحقیق دا اک چار سالہ بین الضوابطی پروگرام اے جیہڑا تبدیل ہندیاں نسلی عدم مساوات تے شناختاں دے بارے اچ
سمجھن توں متعلق اے۔ ہور جانکاری لئی ویکھوhttps://www.cmi.manchester.ac.uk/research/projects/code/ :
میں کیس طرح حصہ لیواں؟
تسی رجسٹریشن سروے تائیں رسائی حاصل کر سکدے او ایہہ ویکھن لئی کیہ تسی بنیادی سروے اچ حصہ لین دے اہل او ،تے
ایتھے کلک کرو:
https://surveys.ipsosinteractive.com/surveys/?p=jZt9VfdUz0lpKjKSVU19dx7XQulvdp%2bHMIFDym5I
OKg3UL40L4YcPmzT3Zhgs2XRRcsH3f9aYbvF9XZJqv9RXf%2f2dlVd2Xvs3qZdmM5qxS4%3d&id=partxt
est
کی مینوں آن الئن شامل ہونا پوے گا؟
نئیں ،تسی  0808 1296800تے کال کر کے تے واپس کال کرن دی درخواست دا سنیہ دیندے ہوئیاں وی ٹیلیفون اتے حصہ لے
سکدے او (ایس مدد آلے صفحے دا 'رابطہ' سیکشن ویکھو)۔
ہیلپ الئن تے کال کرن اچ کنا خرچہ آوے گا؟
ہیلپ الئن دے سارے نمبر بالکل مفت نیں۔
کی مینوں سارے سواالں دے جواب دینے پین گے؟
ایہناں سواالں دے جواب دینا پوری طرح توں رضاکارانہ عمل اے،ایس لئی جواب دینا تہاڈے لئی الزمی نئیں اے۔ اسی امید کر
دے آں کہ تسی حصہ لوو گے ،کیوں جے ایس توں سانوں بہترین اندازہ مل سکے گا۔ سارے ڈیموگرافک سواالں لئی منتخب کرن
دا "جواب نہ دینا ترجیح اے" دا اختیار تہاڈے لئی دستیاب ہو وے گا جے ایہہ تہاڈی ترجیح ہوندی اے۔
کی میں کسے ہور زبان اچ سروے نوں مکمل کر سکداں آں؟
تسی سروے دے شروع اچ آپنی پسند دی زبان نوں  13متبادل زباناں وچوں چن سکدے او اتے اوس وچ سروے مکمل کر سکدے
او ( مہربانی کر کے نوٹ کرو کہ مختلف زباناں اچ سروے فوری طور تے دستیاب نئیں وی ہو سکدے نیں)۔ ٹیلیفون سروے نوں
وی کسے ہور زبان اچ مکمل کیتا جا سکدا اے۔ زبان دے اختیاراں اچ شامل اے ہون گیاں :عربی ،بنگالی ،چینی ،گجراتی ،پولش،
پرتگالی ،پنجابی :گورمکھی ،پنجابی :شاہ مکھی ،رومانین ،صومالی ،ترکش ،اردو تے ویلش۔
میں اپنے گفٹ واؤچر دا ٰ
دعوی کیویں کر سکنا آں؟
تہاڈے سروے مکمل کرن توں بعد تہانوں اک گفٹ واؤچر خود بخود گھلیا جاوے گا۔ جے تہانوں سروے مکمل کرن دے بعد 2
ہفتاں دے اندر اندر اپنا واؤچر موصول نئیں ہوندا اے ،تے مہربانی کر کے  EVENS - 20-089809-01سروے واؤچر' دا
حوالہ دیندے ہوئے  epanel-uk@i-say.comنال رابطہ کرو۔
جیہڑا ڈیٹا میں سروے اچ فراہم کر دا آں اوس نوں کیس طرح ورتیا جا وے گا؟

ڈیٹا نوں ورتے جان دے طریقیاں دے بارے اچ اتے ڈیٹا دے تحفظ دے طریقہ کار توں متعلق ہور تفصیالں لئی مہربانی کر کے
شرکت کرن آلے لئی معلوماتی پرچہ ویکھو (جیس نوں ایس مدد دے صفحے تے لبھیا جا سکدا اے)۔
کی میں آن الئن سروے مکمل کرن دے دوران وقفہ لے سکدا آں؟
آہو ،آن الئن سروے مکمل کر دے ویلے ،تہاڈی پیشرفت اپنے آپ محفوظ ہوندی اے۔ تسی جدوں چاہو سروے تے مشتمل براؤزر
ونڈو نوں بند کر سکدے او  -تہاڈی پیشرفت محفوظ ہو جاوے گی۔ جدوں تسی سروے نوں پُر کرن لئی جاری رکھن لئی تیار ہو
وو ،تسی بس تہانوں بھیجے ہوئے لنک تے کلک کر کے سروے دے صفحے تے واپس آ سکدے او۔
مینوں اپنا ڈاک کوڈ تے تریخ پیدائش فراہم کرن دا کیوں کہیا گیا اے؟
ایس ڈیٹا نوں اے یقینی بنان لئی جمع کیتا گیا اے کہ تحقیق کئی طرح دے لوکاں دے نظریات دی نمائندگی کر دی اے ،مثال دے
طور تے وکھری عمر دے لوکی تے وکھری جغرافیائی تھاواں اچ رہن آلے افراد۔ جے تسی جواب نئیں دینا چاہندے فیر تہانوں
ایس سوال دا جواب دین دی لوڑ نئیں اے۔
تحقیق دا مقصد تے ڈیٹا نوں ورتن توں متعلق اکثر پوچھے جان آلے سواالں دے بارے اچ ہور جانکاری لئی ،مہربانی کر کے
شرکت کرن آلے لئی معلوماتی پرچہ ویکھو۔ ڈیٹا دی رازداری توں متعلق ہور تفصیل یونیورسٹی آف مانچسٹر رازداری دا نوٹس
تے  Ipsos MORIدی رازداری دی پالیسی توں لبھی جا سکدی اے۔  Ipsos MORIدے معلومات دے صفحے اتے جواب نہ
evenssurvey@ipsos-mori.comدتے گئے کسے وی سوال لئی ،مہربانی کر کے ای میل کرو:

