
 
 

 

 

Data Collection Questions  

English Dari 

Please answering the following questions 
about your household. By “household,” we 
mean people you live and share food with. A 
household can be 1 person. Your responses to 
these questions are anonymous and 
confidential and will help us plan our 
distributions. If you do not feel comfortable 
answering one of the questions, you may 
leave it blank. 

  پاسخ دهید. لطفا در مورد فامیل تان به سؤالت ذیل 
منظور ما از "فامیل" کسانی هستند که با شما زندگی 

میکنند و غذای شان با شما شریک است. فامیل  
نفر باشد. پاسخ های شما به این   1ممکن است 

خواهند ماند و با ما در بخش   مخفی و محرم سؤاالت
پالنگذاری توزیع ما کمک خواهد کرد. اگر در  
مورد پاسخ به یکی از سؤاالت احساس خوبی  

 ندارید، میتوانید آنرا خالی بگذارید. 

Is this your first-time accessing food here? 
آیا این نخستین بار شما است که از اینجا غذا دریافت  

 میکنید؟

How many total people live in your 
household? 

 در فامیل تان مجموعا چند نفر زندگی میکند؟

How many children, ages 0-5, live in your 
household? 

 ساله زندگی میکنند؟  5تا  0در فامیل تان چند طفل 

How many children, ages 6-11, live in your 
household? 

 ساله زندگی میکنند؟ 11تا  6در فامیل تان چند طفل 

How many children, ages 12-17, live in your 
household? 

 ساله زندگی میکنند؟ 17ا  ت 12در فامیل تان چند طفل 

How many older adults, age 60 or older, live 
in your household? 

سال زندگی  60در فامیل تان چند نفر بزرگتر از 

 میکندد؟

How many veterans live in your household? 
در فامیل تان مجموعا چند فرد سبزی خوار زندگی 

 میکند؟

Is your household receiving SNAP/EBT/Food 
Stamps/Nutrition Assistance? *You can still 
receive food even if you do/ do not receive 
SNAP 

ذا/تمویالت غذای  کمک غ/SNAP/EBTآیا فامیل شما 

را دریافت   SNAP*اگر  دریافت میکنند؟ 

 میکنید/نمیکنید، هنوز هم میتوانید غذا به دست بیاورید 

 

 


