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የህዝብ ቆጠራ 2021: የቤተሰብ መጠይቀ ቅጽ መመሪያ

በህዝብ ቆጠራ 2021 መሳተፍ ይችሉ ዘንድ በተቻለ አቅም ልንረዳዎት እንሻለን። ለዚህም ነው በወረቀት 
የሚቀርብልዎን የቤተሰብ መጠይቀ ቅጽ ለመሙላት  ይረዳዎ ዘንድ ይህን የመመሪያ ጥራዝ ያዘጋጀነው። ይህ 
የመመሪያዎቹ ትርጉም ነው፤ ቤተሰቡን  የሚመለከቱት  ጥያቄዎች፣ ግለሰብ 1ን የሚመለከቱ ጥያቄዎች እና  
ለጥየቃ የመጡ ጎብኚዎችን የሚመለከቱ ጥያቄዎች በቤተሰብ መጠይቀ ቅጹ ውስጥ ይገኛሉ። 

በመጠይቀ  ቅጹ ውስጥ  የሚሞሏቸው ተጨማሪ ሰዎች ካሉ፣ በቁጥር 1 የተቀመጠውን ግለሰብ የሚመለከቱትን 
ዝርዝር  ጥያቄዎች  ደግመው፣ ከቁጥር 2 እስከ ቁጥር 5  የሚያስቀምጧቸውን እያንዳንዳቸውን ግለሰቦችን 
በተመለከተም  ይመልሱ።

እባክዎን መልስዎን በዚህ መፅሔት ላይ አይፃፉ፡፡ የቤተሰብ መጠይቀ ቅጽ ደርሱዎት  ካልሆነና  እንዲላክልዎት  
ከፈለጉ የቋንቋ  ክፍላችንን  0800 587 2021 ደውለው ያነጋግሩ። 

መልሶችዎትን በቤተሰብ መጠይቀ ቅጹ ላይ በእንግሊዝኛ  መፃፍ አለብዎ።

ተጨማሪ እርዳታ ከፈለጉ፣  ለቋንቋ ክፍላችን ደውለው አስተርጓሚ ማነጋገር ይችላሉ።

የቋንቋ ክፍላችን ባልደረባዎች በሌሎችም መንገዶች ሊረዱዎት ይችላሉ። ለምሳሌ፤ በቤተሰብዎ  ውስጥ  
ከከአምስት  ሰዎች  በላይ ካሉ፣ ተከታይ የቤተሰብ ቅጽ ሊልኩልዎ ይችላሉ።

በህዝብ ቆጠራ 2021 ሰለተሳተፉ እናመሰግናለን።



ii

የህዝብ ቆጠራ 2021: ሊያውቁት የሚገባ

ህዝብ ቆጠራ ምንድነው እና ማነው የሚያካሂደው? 
የህዝብ ቆጠራው በየ 10 ዓመቱ  የሚካሄድ ሲሆን፣ ኢንግላንድ እና ዌልስ ውስጥ ያለውን የህዝብና ቤተሰብ ስዕል 
በመረጃ ያሳያል። ይህም በአካባቢዎ ያሉ የህዝብ አገልግሎቶችን ለማቀድ እና  በጀታቸውን ለመመደብ ይረዳል።

The Office for National Statistics (ብሄራዊ የእስታስቲክስ ቢሮ) (ONS)  ከሌሎችም ስታቲስቲክስ ነክ 
መስሪያ ቤቶች ጋር አብሮ  በመስራት፣ የዩኬ  ገጽታ ምን እንደሚመስል የሚያሳይ ምስል ለማግኘት ኢንግላንድ እና ዌልስ 
ውስጥ  የህዝብ ቆጠራውን አቅዶ ያካሂዳል። ዘገባችንን በቀጥታ  የምናቀርበው ለዩኬ ፓርላማ  ነው፣  ለማንም የፖለቲካ  
ፓርቲ  ግን አንሰራም።

የህዝብ ቆጠራው ለእኔ ምን ጥቅም አለው? 
ከየአካባቢያችን አሰተዳደር የባለሥልጣን መስሪያ ቤቶችና  የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴዎች ጀምሮ ሁሉም ዓይነት ድርጅቶች  
መጓጓዣን፣ ትምህርትን እና ጤና ጥበቃን ጨምሮ ለሁላችንም የሚያስፈልጉ አገልግሎቶችን  ለማቅረብ ይችሉ ዘንድ 
ከህዝብ ቆጠራ  የሚገኝ መረጃ ይጠቀማሉ።

በመሳትፈዎም፣  እርስዎና  ማህበረሰብዎ  የሚያስፈልጓችሁን አገልግሎቶች አሁንም ወደፊትም በትክክል እንዲታገኙ 
በማገዝ  ይረዳሉ።

መሙላት አለብኝ? 
በህጉ መሠረት የህዝብ ቆጠራውን መሙላት አለብዎ። ካልሞሉ፤ ወይም የተሳሳተ መረጃ  ከሰጡ እስከ £1,000 
የሚደርስ ገንዘብ ሊቀጡ ይችላሉ። አንዳንድ ጥያቄዎች ከፈለጉ የሚሞሏቸው መሆናቸው ተመልክቷል።  ባይመልሷቸው 
ወንጀል አይደለም።

እንዴት ነው የምሳተፈው? 
በወረቀት የሚዘጋጀውን የቤተሰብ መጠይቀ ቅጽ ለመሙላት ይህን መጽሄት ይጠቀሙ። እባክዎትን በዚህ የህዝብ ቆጠራ 
መጠይቀ  ቅጽ መመሪያ መጽሄት ላይ መልስዎን አይፃፉ። ሞልተው ያጠናቀቁትን የቤተሰብ መጠይቀ  ቅጽ ቅድመ 
ክፍያው  በተፈጸመው አባሪ ኤንቦሎፕ ውስጥ ጨምሮ በማሸግ መልሰው  ይላኩልን።

መቼ ነው ይህን ማድረግ ያለብኝ? 
የሚሰጡት  መረጃ የህዝብ ቆጠራ  በሚካሄድበት ዕለት ማለትም እሁድ፣  ማርች 21 ቀን 2021 በቤተሰቡ ውስጥ 
ስላለ እያንዳንዱ ሰው እንዲሆን  ያስፈልጋል። እባክዎትን  በዚሁ ቀን ወይም  ከዚያ ቀን በኋላ በተቻለዎ ፍጥነት መጠይቀ 
ቅጸዎን ይሙሉ።

በመጠይቀ  ቅጹ ውስጥ የማካትተው ማን ማንን ነው? 
በቤተሰብ መጠይቀ ቅጹ ውስጥ  ያሉትን የግለሰብ የተናጠል ጥያቄዎች ለሚከተሉት ሁሉ መመለስ አለብዎ:
• እርስዎ  ጋር በቋሚነት ለሚኖር ወይም አድራሻዎትን እንደ መኖሪያ ቤቱ ለሚቆጥር ማንኛውም ሰው። 
• በጊዜው በቤት ለሌሉ ሰዎች ለምሳሌ  ተማሪዎች ወይም በአዳሪ ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን በመከታተል  ላይ 

ላሉ ልጆች።

• ኗሪነታቸው ዩኬ  ውስጥ ሆኖ ቋሚ አድራሻ የሌላቸው ግን ለጊዜው እርስዎ  ጋር ለሚኖሩ ሰዎች። 
• ለለሶስት  ወር  ወይም ለበለጠ ጊዜ ቆይታ  ከሌላ ሀገር ወደ ዩኬ  መጥተው  እርስዎ  ጋር  ለጊዜው  ለሚቆዩ  ሰዎች።

ስለ ሌሎችም ጎብኚዎችም የሚሙሉት ሌላ ክፍል አለ  - ማለትም የህዝብ ቆጠራው በሚካሄድበት ዕለት፣ እሁድ ማርች 
21 ቀን 2021  በእርስዎ  ቤት ውስጥ ስለሚያድር ማንኛውም ሰው።

የምሰጠው መረጃ በጥንቃቄ ይያዛል ወይ፣ ምስጢራዊነቱ ይጠበቃል ወይ 
ማንኛውንም የሚሰጡንን ግለ መረጃ በጥንቃቄ እንይዛለን። ይህንን እንዴት እንደምናደርግ የበለጠ መረጃ ለማግኘት በዚህ 
መጽሄት ጀርባ ላይ ያስቀመጥነውን  የምስጢራዊነት ማስታወሻ  ይመልከቱ። ሙሉ የምስጢራዊነት ቃላችንን በእንግሊዝኛ  
ለማንበብ census.gov.uk የሚለውን ድረገጽ ይጎብኙ።
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በበይነ-መረብ ላይ ይሙሉ።

www.census.gov.uk
የቤተሰብዎ መግቢያ ኮድ:

ወይም ይህን  የወረቀት ላይ መጠይቀ ቅጽ  ይሙሉ።

ማረጋገጫ

ይህ  መጠይቀ ቅጽ የማውቀውንና  የማምነውን ያህል በትክክል 
ተሞልቷል።

አድራሻዎ  የተሳሳተ  ከሆነ  ወይም ጭራሽ  ያልተቀመጠ ከሆነ 
ትክክለኛ አድራሻዎትን  ከዚህ  በታች ይፃፉ:

የመጓጓዣ፣ የትምህርት፣ የጤና  ጥበቃና  የመሳሰሉትን አገልግሎቶች 
ለማቀድ  የግድ የሚያስፈልጉ መረጃዎችን የሚያሰባስበውን  የህዝብ 
ቆጠራ ለማካሄድ የእርስዎን እርዳታ እንፈልጋለን።

ሁሉም ቤተሰብ መሙላት አለበት   የቤተሰብ ቆጠራውን፣  
በማርች 21 ቀን 2021 ዕለት  ወይም ከዚያ  በኋላ በተቻለ  
ፍጥነት። 

ከፈለጉ በበይነ-መረብ ላይ መሙላት ይችላሉ መጠይቀ ቅጹን:

1. ይሂዱ www.census.gov.uk

2. የቤተሰብ መግቢያ  ኮዱን  ያስገቡ 
በመጠይቀ ቅጹ የፊት ለፊት ገጽ ላይ።

3. ለጥያቄዎቹ  መልስ ይስጡ እና ላክ የሚለውን  ይጫኑ። 

ስለተሳትፎዎ  እናመሰግናለን።

ፕሮፌሰር ሰር  Ian Diamond
ናሸናል እስታቲሺያን

መረጃዎ  በህግ ጥበቃ  ይደረግለታል።
ከዚህ መጠይቀ ቅጽ ጋር ባለው በራሪ ወረቀት ውስጥ የበለጠ መረጃ  
ያገኛሉ።

በህዝብ ቆጠራው እንዲሳተፉ  በህግ ይገደዳሉ። ካልተሳተፉ፤ 
ወይም የተሳሳተ መረጃ  ከሰጡ  በህግ ሊቀጡ  ይችላሉ። 
አንዳንድ ጥያቄዎች  በፈቃደኛነት የሚመለሱ መሆናቸው  በግልጽ 
ተመልክቷል — ለእነርሱ መልስ ሳይሰጡ ቢያልፏቸው ወንጀል 
አይደለም።

አባሪ  ኤንቮሎፕዎ  ከጠፋብዎ፣ እባክዎትን ሞልተው ያጠናቀቁትን  
መጠይቀ  ቅጽ  በሚከተለው አድራሻ  ይላኩት: 
FREEPOST Census 2021

የት እገዛ ሊያገኙ ይችላሉ:
www.census.gov.uk/help

የማዕከላችን መገኛ ስልክ ቁጥር 0800 141 2021

NGT (18001) 0800 141 2021

የቋንቋ  እገዛ  መስመር 0800 587 2021

FREEPOST (ነፃ ፖስታ)
Census 2021 (የህዝብ ቆጠራ 2021)

H1

ፖስትኮድ

ፊርማ ቀን

የቤተሰብ መጠይቀ ቅጽ
ኢንግላንድ
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የቤተሰቡ ሃለፊ ይህ መጠይቀ ቅጽ መሞላቱን እና መላኩን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት፡፡

የቤተሰቡ  ሃላፊ ማለት በዚህ አድራሻ የሚኖር/የምትኖር ወይም የሚገኝ/የምትገኝ፡

• የቤቱ ባለቤት/ተከራይ (የጋራ ባለቤት/ተከራይ) ፤ እና/ወይም

• የቤተሰቡን የኑሮ ክፍያ እና ወጪ የመክፈል ሃላፊነት በተናጠል ወይም በመጋራት የወሰደ ነው።

አንድ ቤተሰብ ማለት፡

• አንድ ብቻውን የሚኖር ሰው ፤ ወይም

• የማብሰያ መገልገያዎችን እና የማረፊያ ክፍል ወይም የመመገቢያ ቦታን በጋራ እየተጠቀሙ፣ በአንድ አድራሻ በጋራ የሚኖሩ ሰዎች (ዝምድና 
የግድ ላይኖራቸው ይችላል) 

በዚህ  መጠየቀ ቅጽ ላይ ምንድነው  መሙላት  ያለብኝ?

• የቤተሰብ ጥያቄዎች ገጽ 3– 6 ስለዚህ ቤተሰብ እና ስለ መኖሪያ ቤቱ።

• የግለሰብ ጥያቄዎች ከገጽ 7– 31 ባብዛኛው በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ስለሚኖረው እያንዳንዱ ሰው

ማንኛውም በዩኬ ውስጥ  ለ 3 ወር ወይም ለበለጠ ጊዜ የኖረ  ወይም ለመኖር  ያሰበ ሰው መጠቃለል ይኖርበታል  
በነዚህ ጥያቄዎች ውስጥ፣ ባብዛኛው በሚኖርበት የዩኬ አድራሻ፡፡

• በኋለኛው  ገጽ (ገጽ 32) ላይ  ያሉ የጎብኚ ጥያቄዎች ከዚህ ቤተሰብ ጋር ለሚያድሩ ሌሎች ሁሉም ሰዎች 
እሁድ፣ መጋቢት 21 ቀን 2021  ማታ።

ማንም  ሰው ሳይቆጠር  እንዳይቀር ለማድረግ  በዚህ  ቤት ውስጥ  የሚያድሩ ሁሉም  እንግዶች መካተታቸውን ማረጋገጥ  አስፈላጊ ነው። 
በሌላ የዩኬ ቦታ የሚኖሩ እንግዶችም በቆጠራው መጠይቀ ቅጽ ላይ በተለመደው መኖሪያ አድራሻቸው መካተት ይኖርባቸዋል፡፡

በዚህ  መጠይቀ ቅጽ ውስጥ ማን ማን መካተት እንዳለበት በአባሪው  በራሪ ወረቀት  ላይ የበለጠ መረጃ  ያገኛሉ።

ተጨማሪ መጠይቀ ቅጾች ያስፈልጉኛል?

• በዚህ  ቤተሰብ ውስጥ  ከ 5  ሰዎች በላይ የሚኖሩ ከሆነ ወይም  በዕለቱ ከ 3  እንግዶች በላይ በቤቱ ውስጥ ካደሩ፣  
መላውን  መጠይቀ ቅጽ በበይነ-መረብ (ኦንላይን)  ላይ ሊሞሉ  ይችላሉ፣ አለዚያም ይህን  መጠይቀ ቅጽ መሙላት እና  
አንድ ወይም የበለጠ ተከታይ  ተጨማሪ መጠይቀ ቅጽ እንዲንልክለዎ  ሊጠይቁን ይችላሉ።

• የዚህ  ቤተሰብ ማንኛውም አባል የግል  መረጃውን ወይም መረጃዋን ሌሎቹ የቤተሰብ  አባላት እንዲያውቁ ካልፈለገ ወይም ካልፈለገች፣  
ሌላ  የተናጠል  መጠይቀ ቅጽ እንዲንልክለዎ ሊጠይቁን ይችላሉ። እነኝህን ሰዎች  በዚህ መጠይቀ ቅጽ የቤተሰብ ጥያቄዎች  
(H1 እስከ  H14) ውስጥ  ማካተትዎን እንዳይረሱ፣  የየግል ጥያቄዎቹን (1  እስከ 51) ግን ሳይሞሉ ይለፏቸው።

• በዚህ  አድራሻ  ከአንድ ቤተሰብ  በላይ የሚኖር ከሆነ፣  አንድ ወይም የበለጠ ተጨማሪ   
የቤተሰብ መጠይቀ ቅጽ እንዲንልክልዎ ይጠይቁን።

ተጨማሪ መጠይቀ ቅጽ ከ www.census.gov.uk ድረ-ገጽ ላይ  ወይም በስልክ ቁጥር  0800 141 2021 በመደወል መጠየቅ ይቻላል፡፡

መጠይቀ ቅጼን  እንዴት በትክክል  መሙላት  አለብኝ?

ማድረግ ያለብዎት፡

• መልስ ለመስጠት ጥቁር ወይም ሠማያዊ ቀለም የሚጽፍ ብዕር ይጠቀሙ 

• መልስዎን በሳጥን ውስጥ በዚህ መልክ ጭረት አድርገው ያመልክቱ፡ 

• በአንድ ሳጥን አንድ ሆሄ በማስቀመጥ፣ ሆሂያቱን  በሳጥኖቹ ውስጥ በዚህ  መልክ ይጻፉ: 

• ማንኛውንም ስህተት በሳጥን ውስጥ በመሙላት ያስተካክሉ፣ እንደዚህ   ወይም  እንደዚህ:

• ሙሉውን ቃል ለመያዝ  ቦታው በቂ ካልሆነ፣ ከተቻለ  በተከታዩ መሥመር ላይ ልክ እንደዚህ ይቀጥሉ:

•   በመመሪያዎቹ   ወደ ይቀጥሉ  መሠረት መመለስ  የማያስፈልጉዎትን ማንኛቸውንም ጥያቄዎች   ወይም ገጾች ባዶ  ይተው።  ማንኛውም 
ምልክት ወይም  መስመር እንደ መልስ ተወስዶ  ሊያሳስት ይችላልና

S M I T H
S MT I T H

P A D D I N G T O
N    S T R E E T

ከመጀመርዎ በፊት
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እዚህ ብዙ ጊዜ የሚኖረው ማነው?

 የሚመለከትዎ ቦታ ላይ ሁሉ የጭረት ምልክት ያድርጉ። ማን ማንን  እንደሚያካትቱ የበለጠ መረጃ  ለማግኘት አባሪውን በራሪ ወረቀት ያንብቡ።

 እኔ፣ ይህ የኔ ቋሚ ወይም የቤተሰቤ ቤት ነው

 የትዳር አጋርን፣ ልጆችን እና እሁድ፣ መጋቢት 21 ቀን 2021  ዕለት ወይም ከዚያ በፊት የተወለዱ ህፃናትን ጨምሮ የቤተሰብ አባላት

 በትምህርት ወቅት ከቤት ርቀው የሚኖሩ ተማሪዎች እና/ወይም ህፃናት

 ቤት ውስጥ አብሮ የሚኖር፣ ተከራይ ወይም ደባል

 ባብዛኛው  ከዩኬ ውጪ የሚኖሩ ግን ዩኬ ውስጥ 3 ወር ወይም ከዚያ በላይ የሚቆዩ ሰዎች

 በዩኬ ውስጥ በሥራ ምክንያት ከመኖሪያ ቤት ርቀው ያሉ፣ ወይም የጦር ኃይል ክፍሎች አባል ሆነው ይህ  ቋሚ ወይም የቤተሰባቸው አድራሻ የሆነ።

 ከ12 ወር ላነሠ ጊዜ ለጊዜው ከዩኬ ውጪ ያሉ ሰዎች

 ባብዛኛው ዩኬ ውስጥ ኗሪ ቢሆኑም  ሌላ የዩኬ አድራሻ ስለሌላቸው በጊዜያዊነት ከዚህ የሚኖሩ ሰዎች ለምሳሌ ዘመድ  አዝማድ፣ ጓደኞች

 ማንኛውም ለግዜው ከቤቱ ርቆ ያለ ሰውን ጨምሮ ሌሎች በብዛት እዚህ የሚኖሩ ሰዎች።

 ወይም  ባብዛኛው እዚህ  ማንም አይኖርም፣ ለምሳሌ  ይህ  ሁለተኛ  መኖሪያ  ቤት ወይም  የዕረፍት  ቤት  ነው 

H1

 ወደ  ይቀጥሉ H4

በ H1 እራስዎን ጨምሮ ሁሉንም  ሲቆጥሩ  ምን  ያህል ሰዎች  እዚህ ቤት  ውስጥ ብዙ ጊዜ  ይኖራሉ?H2

በጥያቄ H4 ውስጥ የተጠቃለሉት ሰዎች ብቻ ሲቆጠሩ ፣ ስንት እንግዶች  እዚህ አድረዋል ማርች  21 ቀን 2021 ማታ?

 ስለ እነዚህ ሰዎች በኋላ ገጽ (ገጽ 32) ያሉትን እንግዶችን  የሚመለከቱትን  ጥያቄዎች መመለስ ያስታውሱ። 

 እዚህ ማንም  ብዙ ጊዜ የማይኖር ከሆነ (እዚህ ያረፉ እንግዶች ብቻ  ካሉ)  ወደ  ይቀጥሉ H7

በ H2 ጥያቄ ውስጥ ከተቆጠሩት ሰዎች በተጨማሪ፣ ማርች 21 ቀን 2021 ዕለት በቤትዎ ያደረ ሰው አለወይ? እነኚህ ሰዎች እንደ እንግዳ ይቆጠራሉ፡፡  ልጆች እና 
ህፃናትንም ማጠቃለልዎትን ያስታውሱ፡፡

 የሚመለከትዎት ቦታ ላይ ሁሉ የጭረት ምልክት  ያድርጉ

 በዩኬ ውስጥ በብዛት ሌላ ቦታ የሚኖሩ ሰዎች ለምሳሌ፡ የወንድ/ሴት ፍቅረኛ፣ ጓደኛ ወይም ዘመድ

 ሰዎቹ እዚህ  የቆዩት ይህ  ሁለተኛ  አድራሻቸው ለምሳሌ ለሥራ  ስለሆነ   ነው። ቋሚው  ወይም የቤተሰባቸው  መኖሪያ  ቤት  ሌላ  ቦታ  ነው።

 በብዛት ከዩኬ ውጪ ኗሪ ሆነው በዩኬ ውስጥ ከ3 ወር ላነሰ ግዜ የሚቆዩ ሰዎች ናቸው።

 እዚህ ለዕረፍት ያሉ ሰዎች ናቸው።

 ወይም ማርች 21 ቀን 2021 ማታ እዚህ ያደረ ሰው የለም 

H4

 ወደ  ይቀጥሉ H6

ልጆችን፣ ህፃናትንና ደባሎችን ጨምሮ  ከራሥዎ ጀምረው  በጥያቄ H2 ላይ የቆጠሯቸውን  ሁሉንም ሰዎች በስም ይዘርዝሩ።

 አንድ/ዲት የቤተሰብ አባል በግሉ/ሏ መጠይቀ ቅጽ ከፈለገ/ች፣  በግለሰቡ/ቧ ስም ትይዩ  ያለው ሳጥን ውስጥ የጭረት  ምልክት  ያድርጉና ከ 1 
እስከ 51  ያሉት የተናጠል ጥያቄዎች  በግለሰቡ/ቧ  እንዲሞሉ ክፍት በመተው ይለፏቸው 

ከ 5  በላይ ሰዎች  የሚኖሩ ከሆነ፤ መላውን መጠይቀ ቅጽ በበይነ-መረብ ላይ ይሙሉ ወይም  ተከታይ መጠይቀ ቅጽ እንዲንልክለዎ  ይጠይቁን።

H3
የግል የተናጠል 

መጠይቀ ቅጽ 
ታዟል?

ስም የአያት ስም
ስለ እራስዎ 
(ግለሰብ 1)

ግለሰብ 2

ግለሰብ 3

ግለሰብ 4

ግለሰብ 5

H5

የቤተሰብ ጥያቄዎች



ገጽ 4

የዚህ  ቤተሰብ አባላት የርስ በርስ ዝምድናቸው  እንዴት ነው? አባላቱ የማይዛመዱ ከሆነ “አይዛመዱም” ከሚለው ትይዩ  ያለው ሳጥን ውስጥ  የጭረት  ምልክት ያድርጉ።

 በጥያቄ H3 (ገጽ 3) የተጠቀሙትን ቅደም ተከተል አይነት በመከተል በእያንዳንዱ ሠንጠርዥ ውስጥ በላይ ጫፍ በኩል እዚህ በቋሚነት የሚኖሩትን የእያንዳንዳቸውን 
ስም ዘርዝረው ይፃፉ። ልጆችን፣ ህፃናት እና የተናጠል መጠይቀ ቅጽ ለመሙላት የጠየቁ ሰዎች መካተታቸውን ልብ ይበሉ፡፡

 በዚህ ቤተሰብ አባላት ውስጥ የእያንዳንዳቸዉን የዝምድና አይነት ለማሳየት በሳጥን ውስጥ የጭረት ምልክት ያድርጉ

 እዚህ ብዙ ጊዜ የሚኖር ሰው ከሌለ እና ማርች 21 ቀን 2021 ማታ ማንም እንግዳ ካላደረ  ወደ  ይቀጥሉ H7

ግለሰብ 2  ከግለሰቡ/ቧ  
ጋር ያለው/ላት ዝምድና:

ግለሰብ 2 ከግለሰቡ/ቧ  
ጋር ያለው/ላት ዝምድና

ግለሰብ 3 ከግለሰቡ/ቧ  
ጋር ያለው/ላት ዝምድና

እዚህ ላይ ስም ያስገቡ 
 የግለሰብ 1 ን ልክ 

በጥያቄ  H3 ውስጥ እንደፃፉት

ብቻዎን የሚኖሩ ከሆነ 
ወደ  ይቀጥሉ H7

የግለሰብ 1 ስም

የግለሰብ 1 ስም

ምሳሌ፡

ይህ የሚያሳየው  
አንድ 2 ወላጆች 
 እና  3  ልጆች  
የያዘ ቤተሰብ እርስ በርስ ያላቸውን 
ዝምድና ነው 

አይፃፉ በዚህ ክፍል ላይ 

ዝርዝር መረጃ  ይስጡ  
ስለ አባላቱ 
የቤተሰቡ 
በክፍሉ ውስጥ 
ከዚህ በታች

የግለሰብ 2 ስም የግለሰብ 3 ስም

የግለሰብ 2 ስም

ባል ወይም ሚስት

በህግ የተመዘገቡ  የኑሮ ጓደኛ

የኑሮ ጓደኛ

ወንድ ወይም ሴት ልጅ

የእንጀራ ልጅ

ወንድም ወይም እህት (በአባት ወይም 
በእናት በኩል ብቻ  ያለ/ች  ግማሽ 
ወንድም ወይም እህትን ጨምሮ)

ባል ወይም ሚስት

በህግ የተመዘገቡ የኑሮ ጓደኛ

የኑሮ ጓደኛ

ወንድ ወይም ሴት ልጅ

የእንጀራ ልጅ

ወንድም ወይም እህት (በአባት ወይም 
በእናት በኩል ብቻ  ያለ/ች  ግማሽ 
ወንድም ወይም እህትን ጨምሮ)

የእንጀራ  ወንድም ወይም የእንጀራ እህት

እናት ወይም አባት

የእንጀራ እናት ወይም የእንጀራ  አባት

የልጅ ልጅ

አያት

ሌላ –ዝምድና

የማይዛመዱ (የማደጎን ልጅ  ጨምሮ)

ባል ወይም ሚስት

በህግ የተመዘገቡ የኑሮ ጓደኛ

የኑሮ ጓደኛ

ወንድ ወይም ሴት ልጅ

የእንጀራ ልጅ

ወንድም ወይም እህት (በአባት ወይም 
በእናት በኩል ብቻ  ያለ/ች  ግማሽ 
ወንድም ወይም እህትን ጨምሮ)

የእንጀራ  ወንድም ወይም የእንጀራ እህት

እናት ወይም አባት

የእንጀራ እናት ወይም የእንጀራ  አባት

የልጅ ልጅ

አያት

ሌላ –ዝምድና

የማይዛመዱ (የማደጎን ልጅ  ጨምሮ)

ስም

የአያት ስም

ስም

የአያት ስም

ስም

የአያት ስም

ስም

የአያት ስም

ስም

የአያት ስም

MARY ROBERT

SMITH SMITH

H6

1 1

1

2

የቤተሰብ ጥያቄዎች — የቀጠለ



ገጽ 5

ግለሰብ 5 (James) የግለሰብ 1 
 (Mary) እና ግለሰብ 2 (Robert)  ወንድ ልጅ 
ሲሆን፣ የግለሰብ 3 (Alison)  እና ግለሰብ 4 
(Stephen) ወንድም ነው።

   ከ 5 በላይ ሰዎች ካሉ፤  
ተከታይ መጠይቀ ቅጽ 
እንድንልክልዎ ይጠይቁን

ግለሰብ 5  ከግለሰቡ/ቧ  
ጋር ያለው/ላት ዝምድና:

ግለሰብ 4  ከግለሰቡ/ቧ  
ጋር ያለው/ላት ዝምድና:

ግለሰብ 3  ከግለሰቡ/ቧ  
ጋር ያለው/ላት ዝምድና:

ግለሰብ 4 ከግለሰቡ/ቧ  
ጋር ያለው/ላት ዝምድና:

ግለሰብ 5 ከግለሰቡ/ቧ  
ጋር ያለው/ላት ዝምድና:

የግለሰብ 4 ስም የግለሰብ 5 ስም

የግለሰብ 3 ስም የግለሰብ 4 ስም የግለሰብ 5 ስም

ባል ወይም ሚስት

በህግ የተመዘገቡ የኑሮ ጓደኛ

የኑሮ ጓደኛ

ወንድ ወይም ሴት ልጅ

የእንጀራ ልጅ

ወንድም ወይም እህት (በአባት ወይም 
በእናት በኩል ብቻ  ያለ/ች  ግማሽ 
ወንድም ወይም እህትን ጨምሮ)

የእንጀራ  ወንድም ወይም የእንጀራ እህት

እናት ወይም አባት

የእንጀራ እናት ወይም የእንጀራ  አባት

የልጅ ልጅ

አያት

ሌላ –ዝምድና

የማይዛመዱ (የማደጎን ልጅ  ጨምሮ)

ባል ወይም ሚስት

በህግ የተመዘገቡ  የኑሮ ጓደኛ

የኑሮ ጓደኛ

ወንድ ወይም ሴት ልጅ

የእንጀራ ልጅ

ወንድም ወይም እህት (በአባት ወይም 
በእናት በኩል ብቻ  ያለ/ች  ግማሽ 
ወንድም ወይም እህትን ጨምሮ)

ባል ወይም ሚስት

በህግ የተመዘገቡ  የኑሮ ጓደኛ

የኑሮ ጓደኛ

ወንድ ወይም ሴት ልጅ

የእንጀራ ልጅ

ወንድም ወይም እህት (በአባት ወይም 
በእናት በኩል ብቻ  ያለ/ች  ግማሽ 
ወንድም ወይም እህትን ጨምሮ)

ባል ወይም ሚስት

በህግ የተመዘገቡ  የኑሮ ጓደኛ

የኑሮ ጓደኛ

ወንድ ወይም ሴት ልጅ

የእንጀራ ልጅ

ወንድም ወይም እህት (በአባት ወይም 
በእናት በኩል ብቻ  ያለ/ች  ግማሽ 
ወንድም ወይም እህትን ጨምሮ)

ባል ወይም ሚስት

በህግ የተመዘገቡ የኑሮ ጓደኛ

የኑሮ ጓደኛ

ወንድ ወይም ሴት ልጅ

የእንጀራ ልጅ

ወንድም ወይም እህት (በአባት ወይም 
በእናት በኩል ብቻ  ያለ/ች  ግማሽ 
ወንድም ወይም እህትን ጨምሮ)

የእንጀራ  ወንድም ወይም የእንጀራ እህት

እናት ወይም አባት

የእንጀራ እናት ወይም የእንጀራ  አባት

የልጅ ልጅ

አያት

ሌላ –ዝምድና

የማይዛመዱ (የማደጎን ልጅ  ጨምሮ)

ስም

የአያት ስም

ስም

የአያት ስም

ስም

የአያት ስም

ስም

የአያት ስም

ስም

የአያት ስም

ALISON STEPHEN JAMES

SMITH SMITH SMITH

1 1

111

2 2

222

3 3

33

4

4
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ይህ መኖሪያ ቤት የቤተሰብዎ የግል ቤት ነው ወይስ ተከራይተውት ነው?

 በአንድ ሳጥን ውስጥ ብቻ የጭረት ምልክት ያድርጉ

 ሙሉ በሙሉ የግል የሆነ 

 የግል ሆኖ በሞርጌጅ ወይም በብድር ላይ የሆነ 

 በከፊል የግል፣ በከፊል የኪራይ (የጋራ ባለቤትነት ይዞታ ያለበት)

 የኪራይ (የቤት ኪራይ እርዳታ መንግስት የሚከፍልለዎትም ሆነ አልሆነ)

 ለማንም ኪራይ ሳይከፍሉ የሚኖሩ ከሆነ

H12

 ወደ  ይቀጥሉH14
 ወደ  ይቀጥሉH14

የቤቱ ባለቤት ማነው?

 በአንድ ሳጥን ውስጥ ብቻ የጭረት  ምልክት ያድርጉ

 የቤት ማህበር፣ የቤት ህብረት ስራ ማህበር፣ የበጎ አድራጎት ተቋም፣ 
የተመዘገበ የህብረተሰብ አከራይ

 ካውንስል ወይም የአካባቢ አሰተዳደር ባለሥልጣን

 የግል አከራይ ወይም ወኪል አከራይ ድርጅት

 የቤተሰቡ አባል የስራ ቀጣሪ

 የቤተሰቡ አባል ዘመድ ወይም ጓደኛ

 ሌላ

H13

በዚህ ቤተሰብ ባለንብረትነት የተመዘገቡ ወይም ግልጋሎት ላይ የሚውሉ፤ 
በአጠቃላይ ስንት መኪናዎች ወይም ቫኖች አሉ?

 ለግል ግልጋሎት የሚውሉ ማንኛቸውንም የካምፓኒ መኪናዎች ወይም ቫኖች 
ያካቱ

 ምንም

 1

 2

 3

 4

 5 ወይም ከዛ በላይ፣ በቁጥር ይፃፉ

H14

ምን ዓይነት መኖሪያ ቤት ነው?

ሙሉ ቤት ሆኖ፡

 ለብቻው የተነጠለ

 የአንድ ጎን  ግርግዳው ከሌላ  ቤት ግርግዳ  ጋር ተያይዞ  በከፊል ተነጥሎ 
ያለ

 በመደዳ ከተሠሩ ቤ ቶች (መጨረሻ ላይ ያለም ቢሆን)

ከአንድ በላይ ሙሉ ቤት ያለበት ወይም አፓርትመንት ሆኖ፡

 በአንድ ህንፃ ውስጥ ሆኖ ብዙ መኖሪያዎች ያሉት

 የጋራ መኖሪያ እንዲሆን ታስቦ የተከፋፈለ ቤት (ሳሎኑም መኝታ  ክፍሉም 
አንድ ላይ ሆኖ  እራሱን የቻለ  መኖሪያን ጨምሮ)

  ከተሰራበት ሌላ አገልግሎት ወደ መኖሪያነት የተቀየረ  ህንፃ (ለምሳሌ  
ቀድሞ ትምህርት ቤት፣ ቤተክርስቲያን ወይም መጋዘን የነበረ)

  በንግድ ህንፃ ውስጥ (ለምሳሌ፡ በቢሮ ህንፃ፣ ሆቴል ውስጥ ወይም  
ሱቅ ላይ)

ተንቀሳቃሽ ወይም ጊዜያዊ ግንባታ: 
 ተንቀሳቃሽ በመኪና የሚጎተት ቤት ወይም ሌላ ተንቀሳቃሽ ወይም ጊዜያዊ 

ግንባታ

H7

የምግብ ማብሰያ ክፍልን፣ መታጠቢያ ክፍልን እና  መጸዳጃ  ክፍልን ጨምሮ   
ማንኛቸውም ከመግቢያ በሩ መልስ በቤቱ ውስጥ  ያሉ ሁሉም ክፍሎች ይህ 
ቤተሰብ ብቻ  ነው ወይ የሚጠቀምባቸው?

 አዎ

 አይደለም፣ አንድ ወይም የበለጡ ክፍሎች ከሌላ  ቤተሰብ ጋር እጋራለሁ/
እንጋራለን

H8

ምን ያህል አገልግሎት የሚሰጡ የመኝታ ክፍሎች አሉ በዚህ ቤተሰብ?

 ለመኝታ  ክፍልነት የተገነቡት ወይም ወደ መኝታ ክፍልነት የተቀየሩ ሁሉንም 
የመኝታ ክፍሎች ያካቱ

H9

የመኝታ ቤት ብዛት

ምን አይነት ማዕከላዊ ማሞቂያ አለው፣ ይህ መኖሪያ ቤት?

  ቢገለገሉበትም ወይም ባይገለገሉበትም፤ የሚመለከትዎት ቦታ ላይ የጭረት 
ምልክት ያድረጉ

 ማዕከላዊ ማሞቂያ ማለት ሙቀትን ለብዙ ክፍሎች የሚያመነጭ ዘዴ ማለት ነው

 ማዕካለዊ ማሞቂያ የለም

 ዋናው ጋዝ ነው

 የታንክ ወይም የጠርሙስ ጋዝ

 ኤሌክትሪክ (የማጠራቀሚያ ማሞቂያን ጨምሮ)

 ዘይት

 እንጨት (ለምሳሌ የእንጨት ጉራጅ፣ የእንጨት ምርቶች ትርፍራፊ ወይም 
የጭነት ማቀፊያ ጣውላዎች)

 ጠጣር ነዳጅ (ለምሳሌ  የድንጋይ ከሰል)

 ታዳሽ የኃይል ምንጭ  (ለምሳሌ የጸሀይ ግለት ወይም የሙቀት ፓምፖች)

 የአካባቢ ወይም የጋራ  ሙቀት መረብ

 ሌላ

H10

አንድ ወይም የበለጠ ሰው እዚህ ብዙ ጊዜ  የሚኖር ከሆነ

ወይም እዚህ ማንም ብዙ ጊዜ የማይኖር ከሆነ  
(እንግዶች ብቻ ናቸው እዚህ የቆዩት)

 ወደ  ይቀጥሉ  ገጽ 32

ወይም እዚህ ብዙ ጊዜ የሚኖር ሰው ከሌለ እና ማርች 21 ቀን 2021 
ማታ ማንም ካላደረ።

 ወደ  ይቀጥሉ  ማረጋገጫው በፊት ለፊት ገጽ ላይ

 ወደ  ይቀጥሉ H12
H11

ለቤተሰብ የቀረቡ ጥያቄዎች — የቀጠለ



ገጽ 7

በጥያቄ H3 ላይ ስለተዘረዘሩት ሰዎች ያስታውሱ፣  እርስዎ  ግለሰብ 1  ነዎት 
ወይ?

 አዎ

 አይደለሁም፣ አሁን  ስለ ግለሰብ 1 ዝርዝር መረጃ  እዚህ ያስፍሩ

P ይበልጥ በሌላ አድራሻ ይቆያሉ ወይ በዓመት ውስጥ ከ30 ቀን ለበለጠ ጊዜ?

 እነኝህ ቀናት በተከታታይ ወይም በተለያየ ጊዜ  ሊሆኑ ይችላል

 አይደለም

 አዎ፣ ከዚህ በታች ሌላውን የዩኬ አድራሻ ይፃፉ

 
ወይም አዎ፣ ከዩኬ ውጭ፣ ሀገሩን ይፃፉ

6

 ወደ  ይቀጥሉ 8

ያ አድራሻ ምንድነው ነው?

 የጦር ሀይሎች ሠፈራ አድራሻ

 ከቤት ርቀው በሚሰሩበት ጊዜ ሌላ አድራሻ

 የተማሪ የቤት አድራሻ

 በዕረፍት ወቅት የተማሪ አድራሻ

 የሌላ ወላጅ ወይም አሳዳጊ አድራሻ

 የኑሮ ጓደኛ አድራሻ

 የዕረፍት ጊዜ መኖሪያ ቤት

 ሌላ

7

ትምህርት በሚሰጥበት ወቅት፣ የት ነው ባብዛኛው የሚኖሩት?

 በዚህ መጠይቀ ቅጽ የመጀመሪያ ገጽ ላይ ባለው አድራሻ

 በጥያቄ 6 ላይ ባለው አድራሻ

 በሌላ አድራሻ 

9

 ወደ  ይቀጥሉ 51
 ወደ  ይቀጥሉ 51

የትውልድ ሀገርዎ የት ነው?

 ኢንግላንድ

 ዌልስ

 ስኮትላንድ

 ሰሜን አየርላንድ

 አየርላንድ ሪፐብሊክ

 ሌላ ቦታ፣ የሀገሩን ስም ይፃፉ

10
 ወደ  ይቀጥሉ 13

 ወደ  ይቀጥሉ 13
 ወደ  ይቀጥሉ 13
 ወደ  ይቀጥሉ 13

የመዋለ ህፃናት ተማሪ ወይም በሙሉ ጊዜ ትምህርት ላይ ያሉ ነዎት?

 አዎ  አይ

8
 ወደ  ይቀጥሉ 10

ማን ነው በህግ  የተጋቡት/ቧት  ወይም በህግ የተመዘገበ/በች የኑሮ ጓደኛዎ?

 ተቃራኒ ፆታ ያለው/ያላት ሰው

 ተመሳሳይ ፆታ  ያለው/ያላት ሰው

5

በማርች 21 ቀን 2021፤ የህጋዊ ትዳር ወይም የተመዘገበ የኑሮ ጓደኛ  ደረጃዎ 
ምንድነው?

 ጭራሽ አግብቼ አላውቅም፣ 
በህግ የተመዘገበ የኑሮ ጓደኛ ኖሮኝም አያውቅ

 ያገባ/ች

 በህግ የተመዘገበ/ች የኑሮ ጓደኛ አለኝ/አለችኝ

 የተለያየ/ች፣ ነገር ግን በህግ አሁንም የተጋባ/ች

 የተለያየች፤ ወይም የተለያየ፣ ነገር ግን አሁንም በህግ የተመዘገበ ወይም 
የተመዘገበች ጓደኛ ያላት/ያለው

 የተፋታ/የተፋታች

 ቀደም ሲል በህግ በተመዘገብ የኑሮ ጓደኛነት ውስጥ የነበረች/የነበረ፣ አሁን 
ግን በህግ የተለያየች/የተለያየ

 ባለቤቱ/ቷ ከዚህ አለም በሞት የተለየ/ች

 በህግ የተመዘገበ/የተመዘገበች ጓደኛዋ/ጓደኛው በሞት የተለየችው/የተለያት

4
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ስምዎ  ማን ነው? (በጥያቄ H3 ውስጥ ግለሰብ 1) 1

የትውልድ ቀንዎ መቼ ነው?2

ፆታዎ ምንድነው?

 ዕድሜዎ 16 ዓመት ወይም የበለጠ ከሆነ የፆታ ማንነትን የሚመለከት ጥያቄ 
በማስከተል ይቀርብለዎታል

 ሴት

 ወንድ

3

ስም

የአባት ስም

የአያት ስም

ቀን ወር ዓመተ ምህረት

ፖስትኮድ

የግል/የተናጠል ጥያቄዎች - ግልሰብ 1 እዚህ ይጀምር
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ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ካልተወለዱ፣ እዚህ ለመኖር በቅርቡ ወደዚህ ሀገር 
የደረሱት መቼ ነው?

 ከዩኬ ውጪ የአደረጓቸውን አጫጭር ጉብኝቶች አይቁጠሩ

 ከማርች 21 ቀን 2020  በፊት ከደረሱ 

 የዕለቱ ዕለት ወይም  
ከማርች 21 ቀን 2020 በኋላ ከደረሱ

11
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ዘርዎ ምንድ ነው?

 ይምረጡ አንድ ከ A እስከ E ካሉት ውስጥ፣ ከዚያም አንድ ሳጥን ውስጥ  
የእርስዎን ዘር ወይም ዳራዎን በሚገባ በሚገልጽልዎ ትይዩ  የጭረት ምልክት 
ያድርጉ

A ነጭ

 እንግሊዛዊ፣ ዌልሻዊ፣ ሰሜን አይሪሻዊ ወይም ብሪትሽ

 አይሪሻዊ

 ጂፐሲ/አይሪሻዊ ትራቭለር

 ሮማ

 ሌላ የነጭ ዘር ሥርዎ  መሠረት፣ ይፃፉት

B ድብልቅ ወይም ድብልቅልቅ የዘር መሠረት

 ነጭ እና ጥቁር ካሪቢያን

 ነጭ እና ጥቁር አፍሪካዊ

 ነጭ እና እስያዊ

 ሌላ ማንኛውም ድብልቅ ወይም ድብልቅልቅ የዘር መሠረት፣ ይፃፉት

C እስያዊ ወይም እስያዊ ብሪትሽ

 ህንዳዊ

 ፓኪስታናዊ

 ባንግላዲሽ

 ቻይናዊ

 ሌላ እስያዊ የዘር መሠረት፣ ይፃፉት

D ጥቁር፣ ጥቁር ብሪቲሽ፣ ካሪቢያን ወይም አፍሪካዊ

 ካሪቢያን

 አፍሪካዊ የዘር መሠረት፣ ከታች ይፃፉት

 ሌላ የጥቁር፣ የጥቁር ብሪትሽ ወይም የካሪቢያን የዘር መሠረት፣ ይፃፉት

E ሌላ ዘር

 አረብ

 ሌላ ዘር፣ ይፃፉት

እስካሁን እዚህ ያሳለፉትን ግዜ ጨምሮ በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ለምን 
ያህል ጊዜ ለመቆየት አስበዋል?

 ከ 12 ወር በታች

 12 ወር ወይም ከዛ በላይ

12

ዜግነትዎን እንዴት ይገልፁታል?

 የሚመለከትዎት ቦታ ላይ የጭረት ምልክት ያድርጉ

 ብሪቲሽ

 እንግሊዛዊ

 ዌልሻዊ

 ስኮቲሻዊ

 ሰሜን አይሪሻዊ

 ሌላ፣ ይፃፉት

ከአንድ አመት በፊት፤ የታወቀ አድራሻዎ የት ነበር?

 ከአንድ አመት በፊት የታወቀ አድራሻ ካልነበርዎ፣  
የት ይኖሩ እንደነበር ይግለፁ

 

 በዚህ መጠይቀ ቅጽ የፊት ለፊት ገጽ ላይ ባለው አድራሻ

 የተማሪ የትምህርት ወቅት ወይም የአዳሪ ትምህርት ቤት አድራሻ

 ዩኬ ውስጥ፤ የትምህርት ወቅት አድራሻዎትን ከዚህ በታች ይፃፉ

 በዩኬ ውስጥ ያለ ሌላ አድራሻ፣ ከዚህ በታች ይፃፉ

 ወይም አዎ፣ ከዩኬ ውጭ፣ ሀገሩን ይፃፉ

13

 ወደ  ይቀጥሊ 12

ወር ዓመተ ምህረት

ፖስትኮድ

14

15
የግል/የተናጠል ጥያቄዎች — ግለሰብ 1  የቀጠለ
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እድሜዎ 16 ወይም ከዛ በላይ ከሆነ

እድሜዎ 15 ወይም ከዛ በታች ከሆነ

25  ወደ  ይቀጥሉ 26
 ወደ  ይቀጥሉ 51

ይህ ጥያቄ  
ባዶ የተተወው ሆን ተብሎ ነው  ወደ  ይቀጥሉ 18

17

ዋና ቋንቋዎ ምንድን ነው?

 እንግሊዝኛ

 ሌላ፣ ይፃፉት (የምልክት ቋንቋዎችን ጨምሮ)

18

እንግሊዝኛ ምን ያህል ጥሩ አድርገው ይናገራሉ?

በጣም ጥሩ ጥሩ በመጠኑ በጭራሽ

19

ሐይማኖትዎ ምንድን ነው?

 ይህ ጥያቄ በፈቃደኛነት የሚመልሱት ነው

 ሐይማኖት የለኝም

 ክርስቲያን (ካቶሊክ፣ ፕሮቴስታንት እና ሌሎቹንም የክርስትና እና  ሁሉም  
የተቀሩትን የክርስትና  ቤተ እምነቶች ጨምሮ) 

 ቡድሂስት

 ሂንዱ

 ጂዊሽ

 ሙስሊም

 ሲክ

 ሌላ ሐይማኖት፣ ይፃፉት

16 ማንኛውም የአካል ወይም የአዕምሮ ጤና  ችግር ወይም ህመም  
12  ወር ወይም የበለጠ ጊዜ  የቆዬ ወይም  ሊቆይ እንደሚችል የሚገመት 
አለብዎ?

 አዎ

 የለብኝም

22

 ወደ  ይቀጥሉ 24

የዕለት በዕለት እንቅስቃሴዎችን ለማከናዎን የሚያስቸግርዎ ማንኛውም ሁኔታ 
ወይም ህመም አለብዎ?

 አዎ፣ በጣም

 አዎ፣ በጥቂቱ

 በጭራሽ

23

ስለ ፆታው ሲጠየቁ የመረጡት መልስ ሲወለዱ ከተመዘገበው ፆታዎ ጋር 
 አንድ ዓይነት ነው?

 ይህ ጥያቄ ከፈለጉ ብቻ የሚመልሱት ነው

 አዎ

 አይደለም፣ የፆታውን ዓይነት ይፃፉት

27

ከሚከተሉት ውስጥ ዝንባሌዎትን ጥሩ አድርጎ የሚገልጸው የትኛው ፆታዊ 
መደብ ነው?

 ይህ ጥያቄ ከፈለጉ ብቻ የሚመልሱት ነው

 ከተቃራኒ ፆታ ጋር

 ከተመሳሳይ ፆታ ጋር

 ከተቃራኒም ከተመሳሳይ ፆታም ጋር

 ሌላ ፆታዊ ዝንባሌ፣ ይፃፉት

26

ስር የሰደደ የአካል ወይም የአዕምሮ ጤና ሁኔታዎች ወይም ህመሞች ወይም 
ከዕድሜ መግፋት ጋር የተያያዙ ችግሮች  ስላሉበት የሚንከባከቡት ወይም 
ማንኛውንም እገዛ የሚያደርጉለት ሰው አለ?

 ተከፍሎዎት የሜሰሩትን ማንኛውንም ሥራ በዚህ ውስጥ አያካቱ

 የለም

 አዎ፣ በሳምንት 9 ሰዓት ወይም ያነሰ

 አዎ፣ በሳምንት ከ 10 እስከ 19 ሰዓት

 አዎ፣ በሳምንት ከ 20 እስከ 34 ሰዓት

 አዎ፣ በሳምንት  ከ 35 እስከ 49 ሰዓት

 አዎ፣ በሳምንት 50 ወይም ከዛ በላይ ሰዓት

24

ምን ዓይነት ፓስፖርት ነው የያዙት?

 የሚመለከትዎት ቦታ ላይ የጭረት  ምልክት ያድርጉ

 ዩናይትድ ኪንግደም

 አየርላንድ

 ሌላ፣ ይፃፉት

 ወይም ምንም

20

የጤንነትዎ ሁኔታ በአጠቃላይ እንዴት ነው?

በጣም ጥሩ ጥሩ ደህና መጥፎ በጣም መጥፎ

21
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የግል የተናጠል ጥያቄዎች — ግለሰብ 1  የቀጠለ
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ከትምህርተዎ ጋር የተያያዘ የሥራ ምደባ መርሃግብር አጠናቀዋል?

 ለምሳሌ ትሬድ፣ አድቫንስድ፣ ፋውንዴሽን፣ ሞዴርን

 አዎ  አይ

29

ባለፉት ሰባት ቀናት ውስጥ፤ ቀጥሎ ከተዘረዘሩት የሰሯቸው አሉ? 

 የሚመለከትዎት ቦታ ላይ የጭረት ምልክት ያድርጉ

  ያጋጣሚ ወይም ጊዜያዊ ስራንም ያካቱ የአንድ ሰዓት ብቻ ቢሆንም እንኳ

 የሰሩት ተቀጣሪ ሆነው ነው?

 የግል ተቀጣሪ ወይም ስራ ሲያገኝ በግሉ የሚሠራ? 

 ለጊዜው ሥራ ላይ አይደለሁም በህመም፣ ዕረፍት  
ላይ በመሆኔ  ወይም ለጊዜው ተቀናሽ  ስለሆንኩ

 በወሊድ ፈቃድ ላይ ስለሆንኩ

 ሌላ የሚከፍልዎት ስራ? 

 ወይም ከላይ ከተጠቀሱት ዉስጥ ማንኛቸውም አይደለም

33
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ከሚከተሉት ውስጥ የትኛው ነው ባለፉት ሰባት ቀናት ውስጥ ያከናወኑትን ጥሩ 
አድርጎ  የሚገልጸው? 

 የሚመለከትዎት ቦታ ላይ ሁሉ የጭረት ምልክት ያድርጉ

 ጡረተኛ (የጡረተኛ ክፍያ ቢከፈሎትም ባይከፈሎትም)

 በትምህርት ላይ

 ቤት ወይም ቤተሰብ መንከባከብ

 የረጅም ጊዜ ታማሚ ወይም አካል ጉዳተኛ

 ሌላ

34

ባለፉት አራት ሳምንታት ውስጥ፤ በንቃት እያፈላለጉ ነበረ ወይ፣ የክፍያ ሥራ 
ለማግኘት?

 አዎ

 አይ

35

አሁን አንድ ሥራ ቢያገኙ፣ ሥራውን ለመጀመር ይችላሉ ወይ በሁለት ሳምንት 
ውስጥ?

 አዎ

 አይ

36

ያለፉትን ሰባት ቀናት፤ እየተጠባበቁ ነበር ወይ ሥራ  አግኝተው ለመጀመር?

 አዎ

 አይ

37

በክፍያ ማንኛውንም ሥራ ሰርተው ያውቃሉ ወይ?

 አዎ፣ ባለፉት 12 ወራት ውስጥ

 አዎ፣ ግን ባለፉት 12 ወራት ውስጥ አይደለም

 አይ፣ በጭራሽ አልሰራሁም 

38

 ወደ  ይቀጥሉ 51

ድግሪ ወይም ከዚያ በላይ የትምህርት ማስረጃ አለዎት?

 ለምሳሌ ድግሪ፣ ፋውንዴሽን  ድግሪ፣ HND ወይም 
HNC፣ NVQ level 4  እና ከዚያ በላይ፣ መምህርነት ወይም ነርስነት

 አዎ  አይ

30

እርስዎ ቀደም ሲል  በዩኬ ጦር ኃይሎች  ውስጥ  አገልግለው ያውቃሉ ወይ?

  አሁን በማገልገል ላይ ያሉ አባላት “አይ” የሚለው ላይ ምልክት ማድረግ 
አለባቸው።

 አዎ፣ ቀደም ሲል በመደበኛ ጦር ኃይሎች ውስጥ አገልግዬ አውቃለሁ

 አዎ ቀደም ሲል፣ በተጠባባቂ ጦር ኃይሎች ውስጥ አገልግዬ አውቃለሁ

 ወይም አይ

32

ሌላ ማንኛውም የብቃት ማረጋገጫ አሳክተዋል?

 የሚመለከትዎት ቦታ ላይ ሁሉ የጭረት ምልክት ያድርጉ

GCSEs  ወይም ተመጣጣኝ

 5  ወይም የበለጡ GCSEs (A* - C, 9 - 4), O levels (ማለፊያዎች)  
ወይም  CSEs (ክፍል 1)

 ሌላ ማንኛውም GCSEs, O levels ወይም CSEs (ማንኛቸውም  
ደረጃዎች) ወይም  Basic Skills ትምህርት

AS, A level ወይም ተመጣጣኝ

 2  ወይም የበለጠ A levels, 4  ወይም የበለጠ AS levels

 1 A level, 2 - 3 AS levels

 1 AS level

NVQ  ወይም  ተመጣጣኝ

 NVQ level 3, BTEC National, OND ወይም ONC, 
City and Guilds Advanced Craft

 NVQ level 2, BTEC General, City and Guilds Craft

 NVQ level 1

ወይም ሌላ ወይም ምንም የትምህርት ብቃት የለኝም

 ሌላ ተመጣጣኙ የማይታወቅ ማንኛውም የትምህርት ብቃት ማረጋገጫ

 ምንም የትምህርት ደረጃ ብቃት ማረጋገጫ የሌለው

31

የሚቀጥሉትን ጥያቄዎች የያዘው ክፍል ስለ እርስዎ የትምህርት ደረጃ  ነው

 አሁን እየተጠቀሙበት ባይሆንም እንኳ ተመጣጣኛቸውን አካቶ ኢንግላንድ፣  
ዌልስ ወይንም በየትም የዓለም ክፍል ውስጥ ያሳኳቸውን ማንኛቸውንም  
የትምህርት ብቃት ማረጋገጫዎች ይመዝግቡ

28

የተቀሩት ጥያቄዎች ስለ ዋና ሥራዎ ወይም፣ የማይሠሩ ከሆነ፣ ስለ የመጨረሻ 
ዋና ስራዎ ናቸው፣ ይመልሱ

 ዋና ሥራ ማለት ለበለጠ ሰዓት የሚሠሩት 
 (የሠሩት) ስራ ማለት ነው

39

የግል የተናጠል ጥያቄዎች —  ግለሰብ 1 የቀጠለ



ገጽ 11

በዋና ሥራዎ፣ የሥራዎ ደረጃ ምንድን ነው (ነበር)?

 ተቀጣሪ

 የግል ሥራ ወይም የግል ሥራ ሆኖ ሌሎች ተቀጣሪ ሠራተኞች የሌሉት

 የግል ሥራ ሆኖ ተቀጣሪ ሠራተኞች ያሉት

40

በዋና ሥራዎ፣ ባብዛኛው በሳምንት ምን ያህል ሰዓት ይሠራሉ?

 የሚከፈል እና የማይከፈል ትርፍ ሰዓትንም ያካቱ

ከ 0  እስከ 15 ከ 16 እስከ 30 ከ 31 እስከ 48 49 ወይም ከዛ በላይ

47

ባብዛኛው የሚሠሩበት ቦታ የት ነው?

 በቋሚ የሥራ ቦታ ወይም ከሥራ ስምሪት ጣቢያ ቀርቦ  ምደባ መቀበል

 በ ወይም ከ መኖሪያ  ቤት

 በባህር ዳርቻ ከተገነባ የሥራ ቦታ

 ቋሚ የሥራ ቦታ የለኝም 

49
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የሥራ ቦታዎ ወይም ጣቢያዎ አድራሻ የት ነው?50

ወደ ስራ እንዴት ይጓጓዛሉ?

 አብዛኛውን የሚሸፍነውን መልስ በመምረጥ በትይዩው አንድ ሳጥን ውስጥ 
ብቻ  የጭረት ምልክት ያድርጉ፣ በርቀት , ወደ ሥራ ሲጓዙ  ከሚሸፍኑት ርቀት 
ውስጥ

 በብዛት ከቤት የሚሠሩ ከሆነ

 የምድር ውስጥ ባቡር፣ ሜትሮ፣ ቀላል ባቡር፣ ትራም

 ባቡር

 ባስ፣ ሚኒ ባስ ወይም ኮች

 ታክሲ

 ሞተር ሳይክል፣ ሰኩተር ወይም ሞፔድ

 መኪና ወይም ቫን በመንዳት

 በመኪና ወይም በቫን በመሳፈር

 ብስክሌት

 በእግር

 ሌላ

48

ስሙ ማን ነው(ነበር) የሚሠሩበት (የሠሩበት) ድርጅት ወይም የንግድ ተቋም?

 በራስዎ የንግድ ተቋም ውስጥ በግልዎ የሚሠሩ ከሆነ (ከነበረ)፣ የድርጅትዎን 
ስም ይፃፉ

 ወይም ምንም ድርጅት የለም ወይም ለማንም ግለሰብ  
አልሠራም (አልሠራሁም ነበር)

41

የሥራ ማዕረግዎ ሙሉ መጠሪያ ምንድን ነው (ነበረ)?

 የችርቻሮ  ረዳት (RETAIL ASSISTANT)፣ የቢሮ  ጽዳት ሠራተኛ (OFFICE 
CLEANER)፣ የወረዳ  ነርስ (DISTRICT NURSE)፣ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
አስተማሪ (PRIMARY SCHOOL TEACHER) 

 ደረጃዎን ወይም የደሞዝ እርከንዎን አይግለፁ

42

በአጭሩ በዋና ስራዎ ምን ይሰሩ እንደነበር ወይም እንደሚሠሩ ይግለፁ፡፡43

በየቀኑ የሌሎችን ሠራተኞች ሥራ እየተቆጣጠሩ ወይም እየተከታተሉ ነው (ነበር) 
ወይ?

 አዎ  አይ

45

ዋና እንቅስቃሴው ምንድን ነው(ነበር) 
 የድርጅትዎ፣ የንግድ ተቋመው ወይም በፈለጉና በመጣ ጊዜ የሚሠሩት ሥራ)? 

 የጨርቃ ጨርቅ ችርቻሮ (CLOTHING RETAIL)፣  አጠቃላይ ሆስፒታል 
(GENERAL HOSPITAL)፣  አንደኛ  ደረጃ  ትምህርት (PRIMARY 
EDUCATION)፣ የምግብ ጅምላ ሽያጭ (FOOD WHOLESALE)

 የመንግሥት  ሠራተኛ ከሆኑ (ከነበሩ) እንዲህ ብለው ይፃፉ CIVIL SERVICE

 የአካባቢ መንግስታዊ አስተዳደር ቢሮ ሰራተኛ ከሆኑ (ከነበሩ) LOCAL 
GOVERNMENTበ ማለት ይፃፉ እና  በስም በመግለጽ በአስተዳደሩ ውስጥ 
የሚሠሩበትን  ክፍል ይጥቀሱ።

44

ባለፈው ሳምንት ሥራ ከነበርዎት

ለጊዜው ሥራ ላይ ካልነበሩ ባለፈው ሳምንት

ባለፈው ሳምንት ሥራ ካልነበረዎት
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ከዚህ ተጨማሪ ጥያቄ የለም ለግለሰብ 1

 ወደ  ይቀጥሉ ጥያቄዎች ለግለሰብ 2

ወይም በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ሌሎች ተጨማሪ ሰዎች ከሌሉ

 ወደ  ይቀጥሉ  የ ጎብኚ ጥያቄዎች  በጀርባው ገጽ ላይ

ወይም  ሌሊቱን እዚህ ያደሩ እንግዶች ከሌሉ

 ወደ  ይቀጥሉ   ማረጋገጫው በፊለ ፊቱ ገጽ ላይ
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ፖስትኮድ

የግል (የተናጠል) ጥያቄዎች — ግለሰብ 1 የቀጠለ



ገጽ 12 (በመጠይቀ ቅጽ ገጽ 32 ላይ ነው)

በጥያቄ H5 ስንት ጎብኚዎች ተጠቃለዋል?

 ከአንድ እስከ ሶስት ጎብኚዎች – ስለ እያንዳንዱ ጎብኚ ከ V1 እስከ V4 ላሉት ጥያቄዎች መልስ ይስጡ።

 ለአራት ወይም ለበለጡ ጎብኚዎች – ስለ  እያንዳንዳቸው የመጀመሪያ ሶስት ጎብኚዎች  ከ V1 እስከ V4 ላሉት ጥያቄዎች መልስ ይስጡ፣ ከዚያም  
www.census.gov.uk ድረገጽን  በመጎብኘት ወይም በስልክ ቁጥር  0800 141 2021 ላይ በመደወል ተከታይ መጠይቀ ቅጽ እንዲንልክለዎ  ይዘዙ።

የግለሰቡ ስም ማን ነው?V1

የግለሰቡ ስም ማን ነው?V1

የግለሰቡ ስም ማን ነው?V1

የግለሠቡ የታወቀ የዩኬ አድራሻ?

 ወይም ከዩኬ ውጪ፣ ሀገሩን ይፃፉት

V4

የግለሰቡ የታወቀ የዩኬ አድራሻ?

 ከጎብኚ A ጋር አንድ አይነት አድራሻ

 ወይም ከዩኬ ውጪ፣ ሀገሩን ይፃፉት

V4

የግለሰቡ የታወቀ የዩኬ አድራሻ?

 ከጎብኚ A ጋር አንድ አይነት አድራሻ

 ወይም ከዩኬ ውጪ፣ ሀገሩን ይፃፉት

V4

የግለሠቡ የትውልድ ቀን?V2

የግለሠቡ የትውልድ ቀን?V2

የግለሠቡ የትውልድ ቀን?V2

የግለሠቡ ፆታ ምንድን ነው?

 ሴት  ወንድ

V3

የግለሠቡ ፆታ ምንድን ነው?

 ሴት  ወንድ

V3

የግለሠቡ ፆታ ምንድን ነው?

 ሴት  ወንድ

V3

ጎብኚ A

ጎብኚ B

ጎብኚ C

አሁን  ይቀጥሉ በፊት ለፊት ገጽ ላይ ወደ አለው ማረጋገጫ በመሄድ

ስም

ስም

ስም

የአያት ስም

የአያት ስም

የአያት ስም

ቀን

ቀን

ቀን

ወር

ወር

ወር

ዓመተ ምህረት

ዓመተ ምህረት

ዓመተ ምህረት

ፖስትኮድ

ፖስትኮድ

ፖስትኮድ

V
የጎብኚ ጥያቄዎች
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የህዝብ ቆጠራ 2021: ምስጢራዊነትን በጠበቀ ሁኔታ የሚሰጡንን መረጃ  
ስለመጠቀም

እኛ (ONS) ከሚሞሉት መጠይቀ ቅጽ፣ የማኅበረሰባችንን ዝርዝር አጠቃላይ ገጽታ ለማየት የሚረዳንን መረጃ 
አሰባስበን እንጠቀምበታለን። በህዝብ ቆጠራው ከኢንግላንድ እና ከዌልስ የምንሰበስበው ስታቲስቲክስ  መንግሥት እና 
የየአካባቢው  አስተዳደር ባለሥልጣን መስሪያ ቤቶች ከትምህርት፣ ከግል ዶክተሮች፣ ከመንገዶች እና ከመሳሰሉት ጋር 
የተያያዙ አካባቢያዊ አገልግሎቶችን ለማቀድ እና  በጀታቸውን ለመመደብ ይረዳቸዋል። ህጉ (የህዝብ ቆጠራ ድንጋጌ 
1920) ይህን እንዲናደርግ ይፈቅድልናል። የህዝብ ቆጠራው አስገዳጅ ነው።  መረጃ  አለመስጠት ወይም የተሳሳተ  
መረጃ  መስጠት ወንጀል ነው። ይህም ሊያስከስስ ይችላል። የተጠያቂዎቹን  ወይም  የጠያቂዎቹን ሰዎች ደህንነት 
ለመጠበቅ ሲባል ስለ አንድ ቤት ወይም ግለሰብ መረጃ  መዝግበን ልንይዝ እንችላለን። የበይነ-መረብ አገልግሎቶቻችንን 
ለማሻሻል ይረዳን ዘንድ ሰዎች መጠይቀ ቅጻቸውን በበይነ-መረብ ላይ እንዴት እንደሚሞሉ መረጃ  እናሰባስባለን።

ማን ነው መረጃውን የማየት ዕድል ያለው?
የህዝብ ቆጠራውን ማካሄድ እንችል ዘንድ ሊያግዙን ሶስተኛ ወገን የሆኑ አገልግሎት ሰጪዎች በምንሰጣቸው መመሪያ 
መሠረት በሥራው ይሳተፋሉ። ስለዚህም ህጋዊ እስከሆነ ድረስ አንዳንድ መረጃዎች ብቃታቸው ለተረጋገጠ ተመራማሪዎች 
ክፍት ይሆኑ ይሆናል። ይህም ለህብረተሰቡ ያለው እሴት ግልጽ ነው። በስታቲስቲክሳችን ወይም በሌሎች ምርምሮች 
የሰዎች ማንነት አይገለጽም። የበለጠ መረጃ  በ ONS  ድረገጽ ላይ ይገኛል። 

የየግል መረጃዎች ለምን ያህል ጊዜ ተይዘው ይቆያሉ?
የተሰበሰበበትን መነሻ ዓላማ ለማሳካት እስካስቻለ ድረስ በተቻለ አቅም አነስተኛ ግላዊ መረጃ ይዘን እንቆያለን። ተገቢ 
ሲሆን፣ ግላዊ መረጃ አጥፍተን ባለቤቱ የማይታወቅ እናደርጋለን። በህዝብ ቆጠራ የሚሰጡ መልሶችን በብሄራዊ 
ማህደርነት አስቀምጠን ለ100 ዓመት እንይዛለን፣ እንቆጣጠራለን። 

መብቶችዎ

ከማንኛውም ተቆጣጣሪ ስለ እርስዎ የተያዘን መረጃ ለማግኘት የመጠየቅ፣ የተሳሳተ መረጃ  እንዲታረም የመጠየቅ 
እና የግል መረጃዎ በቅንብር ሂደት እንዳያልፍ የመቃወም ህጋዊ መብት አለዎት። በማንኛውም ተቆጣጣሪ ስለ እርስዎ 
የተያዘ ማንኛውንም የግል መረጃን እንዲሰረዝ መጠየቅ፣ የግል መረጃዎ በቅንብር ሂደት እንዳያልፍ ማስቆም እና ስለ 
እርስዎ የተያዘ መረጃን ለሌላ ተቆጣጣሪ ማስተላለፍ ይችሉ ይሆናል። መረጃው ወይም ዳታው ለስታቲስቲካዊ ዓላማዎች 
ተይዞ  ከሆነ ለጥያቄዎት አዎንታዊ መልስ ላንሰጥ እንችላለን። እንደ መረጃው ባለቤትነትዎ ማንኛውንም ህጋዊ መብትዎን 
ለማስከበር ከፈለጉ የዳታ ጥበቃ መኮንናችንን ያነጋግሩ። 

መገኛዎች:
ዳታ ተቆጣጣሪው: 01329 444972 census.customerservices@ons.gov.uk Census  
Customer Services, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, 
Fareham, Hampshire, PO15 5RR

የ ONS ዳታ ጥበቃ መኮንን: 0845 601 3034 DPO@statistics.gov.uk Data Protection  
Officer, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, Fareham, 
Hampshire, PO15 5RR 

የመረጃ ኮሚሽኑ ቢሮ: 0303 123 1113 casework@ico.org.uk  
Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, 
SK9 5AF
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