
 
 

 

 

Data Collection Questions  

 د معلوماتو راټولولو پوښتنې
 

English Pastho 

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. 

ځواب  لطفا د خپلې کورنۍ په هکله لندې پوښتنې  
. له "کورنۍ" څخه زموږ مطلب هغه کسان کړئ

دي چې ستاسو سره اوسېږي او ډوډۍ مو ورسره  
کس اوسي. دې   1شریکه ده. کورنۍ کېدی شي  

ساتل کېږي  پټ او محرم پوښتنو ته ستاسو ځوابونه 
او زموږ سره به مرسته وکړي ترڅو خپل توزیعات  

تنظیم او پالن کړو. که چېرې د کومې پوښتنې د  
ځوابولو مقابل کې ښه حس نه لرئ، کولی شئ 

 خالي یې پرېږدئ. 

Is this your first-time accessing food here? 
آیا دا مو لومړی ځل دی چې له دې ځای څخه خواړه  

 ترالسه کوئ؟

How many total people live in your 
household? 

 ستاسو کورنۍ مجموعا څو غړي لري؟

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

کالو ماشومان ژوند   5تر  0څو له  ستاسوپه کورنۍ کې

 کوي؟ 

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

کالو ماشومان  11تر  6ستاسوپه کورنۍ کې څو له 

 ژوند کوي؟

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

کالو ماشومان  17تر  12ستاسوپه کورنۍ کې څو له 

 ژوند کوي؟

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

ستاسوپه کورنۍ کې څو داسې مشران ژوند کوي چې  

 الو څخه ډېر وي؟ک 60عمر یې له 

How many veterans live in your household? 
ستاسو په کورنۍ کې مجموعا څو سبزي خواره کسان  

 موجود دي؟

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

د خوړو مرسته/غذایي  SNAP/EBTآیا ستاسو کورنۍ/

*تاسو کولی بیا هم کولی شئ    مرستې ترالسه کوي؟ 
 وئنه ترالسه ک SNAPخواړه ترالسه کړئ، حتی که 

 


