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ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੱਿਸਆ ਿਰਪੋਰਟ ਫਾਰਮ
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ: ________________________________________________________ ਫੋਨ: ____________________________________
ਪਤਾ: ______________________________________________________________________________________________________
ਨਸਲੀ ਮੂਲ: ____________________

ਜੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ: ____________________ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: __________________________________

ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮ : ____________________ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਥਾਨ: _______________________________________________________________
ਉਹ ਪਤਾ ਿਜੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ: ______________________________________________________________________________________

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ!
ਜਨਗਣਨਾ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ ਫਾਰਮ

ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ

[] ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਨਹ ਿਮਿਲਆ

[] ਮੈਨੰ ੂ ਨਹ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

[] ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਨਹ ਹਨ
[] ਫਾਰਮ ਪਛੜ ਕੇ ਿਮਲੇ

[] ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹ ਕੀਤੀ ਗਈ

[] ਅਨੁਵਾਦ ਮਾੜਾ ਸੀ

[] ਮੈਨੰ ੂ ਗਲਤ ਜ ਿਨਗੂਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ

[] ਮੈਨੰ ੂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

[] ਕੋਈ ਹੋਰ: ______________________________________

ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਤਾ

ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦਰ (QAC) ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵ :

ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ?

_____________________________________________
[] ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨਹ ਬੋਲਦਾ/ਬੋਲਦੀ ਸੀ

•

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ ਸਹਾਇਤਾ (TQA) ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵ :

ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਤਾ ਿਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ/ਬੋਲਦੀ ਸੀ?

________________________________________
[] ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹ ਸੀ ਜ ਉਸਨ ਇਸਨੂੰ ਨਹ ਿਦਖਾਇਆ

[] ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਸੀ
[] ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹ ਕੀਤੀ ਗਈ
[] ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮ ਅਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਸੀ
[] ਉਹਨ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਅਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਸੀ
[] ਕੋਈ ਹੋਰ: ______________________________________

[] ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਕਸਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ

•

ਿਕਹੜੇ ਸਵਾਲ? ______________________________________________________________________________________

•

ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਤਾ ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ? ________________________________________________________________

[] ਕੀ ਉਹ ਅੜਬ ਜ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਵਰਣਨ ਕਰੋ)
[] ਮ ਜਨਗਣਨਾ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਨਹ ਸੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਜ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹ ਸੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਵਰਣਨ ਕਰੋ)
ਿਵਸਥਾਰ (ਜੇ ਵਧੇਰੇ ਜਗਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ ਪੰ ਨ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ)

ਇਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ: Julia Yang, AALDEF Census Coordinator, jyang@aaldef.org
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