اکثر پوچھے جانے والے سواالت
سروے کے جائزے اور نتائج کو کس طرح استعمال کیا جائے گا ،یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے پارٹیسپنٹ انفارمیشن شیٹ
دیکھیں۔ اس صفحے میں سروے سے متعلق اکثر پوچھے گئے سواالت کے بارے میں مزید معلومات ہیں۔
آپ یہ سروے کیوں کر رہے ہیں؟
ڈاونز برطانیہ ،سکاٹ لینڈ اور ویلز میں نسلی اقلیتوں کے لوگوں کو
ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کو ِوڈ 19-کی عالمی وباء اور الک ٔ
کیسے متاثر کر رہے ہیں۔ یہ سروے انفرادی طور پر وسیع تر عوام سے بھی لیا جا رہا ہے ،تاکہ ہم لوگوں کے مختلف گروہوں
کے نظریات سمجھ سکیں۔
یہ سروے کون کر رہا ہے؟
مساوات کے ثبوت کا قومی سروے  Ipsos MORمنعقد کر رہی ہے ،جو کہ ایک خودمختار سروے ایجنسی ہے اور اس کا
انعقاد یونیورسٹی آف مانچسٹر کے سنٹر آف ڈائنامکس آف ایتھنیسٹی کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔
 CoDEایک چار سالہ انٹر ڈسِپلینری پروگرام ہے جو نسلی عدم مساوات اور شناخت کو تبدیل کرنے کے بارے میں سمجھنے
کے متعلق ہے۔ مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں:
https://www.cmi.manchester.ac.uk/research/projects/code/
میں کیسے حصہ لوں؟
آپ رجسٹریشن سروے میں رسائی حاصل کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے آیا آپ بنیادی سروے میں حصہ لینے کے لیے اہل
ہیں کلک کرتے ہوئے یہاں:
https://surveys.ipsosinteractive.com/surveys/?p=jZt9VfdUz0lpKjKSVU19dx7XQulvdp%2bHMIFDym5I
OKg3UL40L4YcPmzT3Zhgs2XRRcsH3f9aYbvF9XZJqv9RXf%2f2dlVd2Xvs3qZdmM5qxS4%3d&id=partxt
]est
کیا میرے لیے آن الئن حصہ لینا ضروری ہے؟
نہیں ،آپ ٹیلیفون کے ذریعہ بھی حصہ لے سکتے ہیں  0808 1296800پر کال کر کے اور ایک پیغام چھوڑ کر یہ درخواست
کرتے ہوئے کہ آپ کو واپس کال کی جائے (اس مدد کے صفحے کا 'رابطہ' سیکشن دیکھیں)۔
ہیلپ الئن پر کال کے اخراجات کیا ہیں؟
تمام ہیلپ الئن نمبر مفت ہیں۔
کیا مجھے تمام سواالت کے جواب دینا ہوں گے؟
ان سواالت کا جواب دینا مکمل طور پر رضاکارانہ ہے ،لہٰ ذا ،آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حصہ لیں
گے ،کیونکہ یہ ہمیں ممکنہ طور پر بہترین تصویر پیش کرے گا۔ تمام آبادیاتی سواالت کے لیے آپ "جواب دینے کو ترجیح نہیں
دیتے" کا ایک انتخاب منتخب کر سکیں گے ،اگر آپ جواب نہ دینا چاہتے ہوں۔
کیا میں کسی دوسری زبان میں سروے مکمل کر سکتا ہوں؟
آپ اس کے عالوہ بھی  13متبادل زبانوں میں سروے مکمل کر سکتے ہیں ،سروے کے آغاز میں اپنی ترجیح کو منتخب کرتے
ہوئے (براہ مہربانی نوٹ فرمائیں کہ یہ ممکن ہے کے مختلف زبانوں میں سروے فوری طور پر دستیاب نہ ہو)۔ ٹیلیفون سروے
بھی کسی دوسری زبان میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ زبان کے اختیارات میں شامل ہیں عربی ،بنگالی ،چینی ،گجراتی ،پولش،
پرتگالی ،پنجابی :گرو مکھی ،پنجابی :شاہ مکھی ،رومانیائی ،صومالی ،ترک ،اُردو اور ویلش۔
واوچر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟
اپنا گفٹ ٔ
واوچر خود بخود بھیج دیا جائے گا۔ اگر آپ کو  2ہفتوں کے اندر
ایک بار جب آپ سروے کو مکمل کر لیں گے تو آپ کو گفٹ ٔ
واوچر موصول نہیں ہوتا ،براہ مہربانی  ’EVENS survey voucher - 20-089809-01لکھ کر epanel-uk@i-
اپنا ٔ
 say.comسے رابطہ کریں۔

میری جانب سے سروے میں فراہم کردہ ڈیٹا کو کیسے استعمال کیا جائے گا؟
اس بارے میں کہ ڈیٹا کو کیسے استعمال کیا جائے گا اور ڈیٹا کے تحفظ کے طریقہ کار کے بارے میں مزید تفصیالت کے لیے
براہ مہربانی پارٹیسیپنٹ انفارمیشن شیٹ (جو اس مدد کے صفحے پر ملے گی) کا حوالہ کریں۔
کیا میں آن الئن سروے کے دوران وقفہ لے سکتا ہوں؟
براوزر کی ونڈو
جی ہاں ،آن الئن سروے کے دوران ،آپ کی پیش رفت خودبخود محفوظ ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ چاہئیں آپ ٔ
کو بند کر سکتے ہیں  -آپ کی پیش رفت کو محفوظ کیا جائے گا۔ جب آپ سروے کو دوبارہ جاری رکھنے کے لیے تیار ہوں،
محض سروے کے صفحے پر واپس جائیں اس لنک پر کلک کرتے ہوئے جو آپ کو بھیجا گیا تھا۔
مجھے اپنا پوسٹ کوڈ اور تاریخ پیدائش فراہم کرنے کے لیے کیوں پوچھا گیا ہے؟
یہ ڈیٹا وسیع تعداد میں لوگوں کے نظریات کی نمائنمدگی پر تحقیق کی یقین دہانی کے لیے جمع کیا جاتا ہے ،مثال کے طور پر
مختلف عمر کے لوگ اور مختلف جغرافیائی عالقوں میں رہنے والے لوگ۔ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ اس سوال کا جواب
دیں اگر آپ نہیں چاہتے۔
تحقیق کے مقصد اور ڈیٹا کے استعمال کے حوالے سے اکثر پوچھے جانے والے سواالت کے بارے میں مزید معلومات کے
لیے ،براہ مہربانی پارٹیسیپنٹ انفارمیشن شیٹ کا حوالہ کریں۔ ڈیٹا پرائیوسی کے بارے میں مزید تفصیالت یونیورسٹی آف
مانچسٹر کے پرائیوسی نوٹس اور ( Ipsos MORIاپسوس موری) پرائیوسی پالیسی پر بھی مل سکتی ہیں۔ کسی قسم کے
اضافی سواالت ،جن کے ( Ipsos MORIاپسوس موری) کے معلوماتی صفحے پر جوابات موجود نہیں ،براہ کرم
 evenssurvey@ipsos-mori.comپر ای میل کریں۔

