
 
 

 

 

Data Collection Questions  

 ڈیٹا اکٹھا کرنے کے سواالت

English Urdu 

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. 

کے بارے میں درج ذیل  اپنے گھرانےبراِہ کرم  
سواالت کے جواب دیں۔ ’’گھرانے‘‘ سے ہماری مراد 
وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہتے اور ساتھ کھاتے پیتے  

فرد پر بھی مشتمل ہوسکتا ہے۔ آپ کی   1ہیں۔ گھرانہ 

گمنام  جانب سے ان سواالت کے دیے گئے جوابات 
رہیں گے اور ہمیں اپنی ڈسٹری بیوشنز کی اور خفیہ 
بندی میں مدد دیں گے۔ اگر آپ کسی سوال کا منصوبہ 

جواب دینے میں مطمئن نہ ہوں، تو آپ اسے خالی 
 چھوڑ سکتے ہیں۔ 

 

Is this your first-time accessing food here? کیا آپ یہاں سے پہلی مرتبہ کھانا لے رہے ہیں؟ 

How many total people live in your 
household? 

 آپ کے گھر میں ُکل کتنے افراد رہتے ہیں؟

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

سال کی عمر کے کتنے بچے   5سے  0آپ کے گھر میں 

 رہتے ہیں؟

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

سال کی عمر کے کتنے بچے   11سے  6آپ کے گھر میں 

 رہتے ہیں؟

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

سال کی عمر کے کتنے   17سے  12آپ کے گھر میں 

  بچے رہتے ہیں؟ 

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

سال یا اس سے زائد عمر کے کتنے   60آپ کے گھر میں 

 معمر افراد رہتے ہیں؟

How many veterans live in your household? ہیں؟  آپ کے گھر میں کتنے سابق سپاہی رہتے 

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

فوڈ اسٹیمپس/غذائی /SNAP/EBTکیا آپ کا گھرانہ 

وصول کر  SNAP*خواہ آپ  معاونت حاصل کر رہا ہے؟

 رہے ہوں یا نہیں، آپ پھر بھی کھانا حاصل کرسکتے ہیں

 


