調査票の対訳（マレー語版） 第１面

BANCI PENDUDUK TAHUN 2020

Ini adalah terjemahan bahasa Melayu dari borang soal selidik dalam bahasa Jepun. Dengan merujuk kepada
Panduan Mengisi Borang Soal Selidik dalam bahasa Melayu, sila isikan borang soal selidik asal disediakan dalam
bahasa Jepun.
Untuk pengisian borang, sila gunakan pensil berwarna hitam, dan padamkan sepenuhnya jika terdapat sebarang
kesilapan. Jangan kotorkan borang soal selidik kerana ia akan diproses dengan mesin.

Biro statistik Kementerian
Hal Ehwal Dalam Negeri dan
Komunikasi Kerajaan Jepun

mengenai rumah tangga (Bagi ruangan 1 dan 2, sekiranya 2 helai borang soal selidik atau lebih digunakan, sila tulis di borang yang pertama sahaja)

１ Bilangan ahli keluarga
Jumlah seluruh

・ Isilah bilangan
seluruh keluarga
anda
２ Jenis Kediaman

Lelaki

orang

Rumah sewa
Rumah sewa
Rumah
milik sendiri milik kerajaan milik pertubuhan
tempatan
awam

Rumah
sewaan
milik
swasta

Perempuan

orang
Rumah
disediakan
syarikat,
rumah Bilik sewa
pegawai
kerajaan

orang

Asrama
syarikat
untuk
pekerja
bujang

Lain-lain

Untuk setiap anggota keluarga (Tulis bagi setiap ahli isi rumah)
（Nama）

・ Tulislah semua nama-nama orang yang biasa tinggal
bersama anda

Perempuan

Lelaki

４ Hubungan dengan Ketua Keluarga

Isteri atau
Ketua keluarga
suami ketua
atau wakilnya
keluarga

・ Untuk datuk atau nenek dari isteri atau suami ketua keluarga,
sila isi pada "Datuk/Nenek"
・ Untuk adik beradik dari isteri atau suami ketua keluarga,
sila isi pada "Adik beradik"
・ Untuk suami atau isteri dari cucu ketua keluarga, sila isi "Cucu"
・ Untuk suami/isteri dari adik beradik ketua keluarga,

Cucu

５ Tahun dan Bulan Kelahiran

Anak

Meiji

Taisho

Showa

Ayah atau Ibu
Mertua dari
dari Ketua
Ketua keluarga
keluarga

Pekerja
yang tinggal
serumah

Saudara
lainnya

Datuk / Nenek Adik beradik

・ Setelah menandakan "Tahun Masihi", tuliskan tahun (4 angka)
dan bulan kelahiran anda

Heisei

Reiwa

Sudah
berumah

７ Kewarganegaraan

・ Sila isi "Semenjak lahir" bila semenjak lahir sudah tinggal
di tempat tinggal sekarang,

Ke Halaman
Belakang

９ Dimana anda tinggal 5 tahun (1 Oktober 2015) yang lalu?

Sama dengan
sekarang

・ Untuk yang lahir setelah 1 Oktober 2015, Isilah tempat dimana
anda biasa tinggal setelah lahir
・ Apabila anda mengisi pada "Tempat lain di Bandar, Distrik,
Daerah yang sama" atau "Bandar, Distrik, Daerah yang berbeza",
sila tuliskan nama Bandar, Distrik, maupun daerah tersebut
(Untuk daerah distrik Tokyo maupun bandar-bandar besar
yang ditunjuk, mohon tulis juga nama distriknya)
・ Bandar ditetapkan kerajaan terdiri dari :
Sapporo-shi,Sendai-shi, Saitama-shi,Chiba-shi,
Yokohama-shi,Kawasaki-shi,Sagamihara-shi, Niigata-shi,
Shizuoka-shi,Hamamatsu-shi, Nagoya-shi,Kyoto-shi,Osaka-shi,
Sakai-shi, Kobe-shi,Okayama-shi,Hiroshima-shi,
Kitakyushu-shi, Fukuoka-shi and Kumamoto-shi

1～5 tahun

Semenjak Lahir

８ Lama tinggal di rumah sekarang

Ke Ruangan 9

Tempat lain di
Bandar,Distrik,Daerah
yang sama

Cerai

（Nama
Negara）

Lain
Belum setahun

Jepun

・ Isilah nama negaranya jika selain Jepun

5～10 tahun

・ Isilah dengan sebenarnya, tidak kira taraf rasmi

Bulan

Balu

10～20 tahun

Belum berumah
tangga

Lain-lain

Tahun Masihi

Tahun

６ Taraf Perkahwinan

No.
Telefon

Menantu

Lebih dari 20 tahun

３ Nama dan Jantina

Ke Halaman
Belakang
Bandar,Distrik,
Daerah yang berbeza

Di luar Jepun

Tulislah dimana anda
tinggal 5 tahun lalu

Prefektur
Bandar
Distrik,
desa

Ke Halaman Belakang
(Halaman 2)

anda mungkin dihubungi jika kami ada pertanyaan

Jangan isi ruang di bawah
世帯
の
種類

一般世帯
一人世帯 会社等の
独身寮の入居者を含む

学校の寮・
寄宿舎の
学生・生徒

病 院 ・療養所
の入 院 者

老人ホーム等
の社会施設
の入所者

その他

住宅 一戸建
の
建て方

長屋建
テラスハ ウ ス
を
含
む

共同住宅 その他
ア パ ー ト ・
マンションなど

建物全体
の階数

この世帯
の住宅が
ある階
階

階建

市区町村コード

調査区番号

世帯番号

事務使用欄

この世帯の調査票
枚の
うち

Halaman pertama

枚目

世－１２

Ini adalah halaman belakang, isilah mulai dari halaman pertama

調査票の対訳（マレー語版） 第２面

10 Pendidikan

Sedang
bersekolah

・ Apakah anda sedang bersekolah atau tidak, isilah mengikuti
arah tanda panah

Belum bersekolah

Tamat

Sekolah Rendah

Tadika

Sekolah Menengah Rendah

・ Bagi yang sedang bersekolah mohon diisi peringkat sekolahnya, manakala
bagi yang sudah tamat, mohon diisi peringkat tertinggi.
(untuk yang berhenti sekolah, isi peringkat sekolah tertinggi sebelum
berhenti)

Pusat asuhan

Sekolah Menengah Tinggi

Pusat kanakkanak diluluskan

Pra-Universiti
Universiti

Bayi / lain-lain

Pasca siswazah

11 Apakah anda bekerja pada minggu 24hb hingga 30hb
September yang lalu?

Sebagian besar bekerja
Bekerja dan melakukan kerja rumah juga

・ Yang dimaksud dengan bekerja adalah bekerja dengan
mendapat upah/untung
・ Termasuk part-time, arubaito,
atau membantu perniagaan keluarga (spt pertanian,
perniagaan runcit dsb)
・ Yang dimaksud dengan sedang bersekolah adalah termasuk
juga bersekolah di sekolah bahasa Jepun

ke ruangan 12

Bekerja sambil sekolah

Jika langsung tidak bekerja
Cuti dari bekerja

ke ruangan 12

Sedang mencari pekerjaan

tamat
Pekerjaan rumah tangga
Bersekolah

ke ruangan 12

Lainnya
(Bayi, warga emas dan lain-lain)

tamat

Bagi yang bekerja dan bersekolah
(Bagi yang menandakan “Cuti dari bekerja” pada ruangan 11, sila tulis tentang kerja tersebut di ruangan 12 -16)
12 Tempat kerja atau Lokasi sekolah

Distrik/
Daerah yg
sama

Rumah sendiri
termasuk yg tinggal
serumah

・ Mohon isikan tempat bekerja atau bersekolah
bagi mereka yang bekerja atau bersekolah
・ Bagi yang mengisi "Distrik/Daerah yang sama" atau
"Distrik/Daerah lain", sila isikan nama prefektur, bandar
dan distriknya
・ Bandar ditetapkan kerajaan terdiri dari :
Sapporo-shi,Sendai-shi,Saitama-shi,Chiba-shi,
Yokohama-shi,Kawasaki-shi,Sagamihara-shi,
Niigata-shi,Shizuoka-shi,Hamamatsu-shi,
Nagoya-shi,Kyoto-shi,Osaka-shi,Sakai-shi,
Kobe-shi,Okayama-shi,Hiroshima-shi, Kitakyushu-shi,
Fukuoka-shi and Kumamoto-shi

Distrik/
Daerah lain

Mohon isi alamat tersebut

ke ruangan 14

ke ruangan 13

Prefektur

Bandar

Distrik,
desa

13 Jenis pengangkutan yang digunakan ke
tempat kerja atau sekolah

Jalan
kaki

・ Sila isikan semua jenis pengangkutan yang berkenaan bagi yang
menggunakan lebih dari 2 jenis pengangkutan

Keretapi

Kereta
sendiri

Kereta
sewa/teksi

Bas sekolah/
syarikat

Bas

Motosikal

Basikal

Lain-lain

Bagi yang bekerja (Bagi yang menandakan “Bersekolah” di ruangan 11, tidak perlu menandakan lagi di ruangan 14-16)
Pekerjaan

14 Taraf Pekerjaan

Pekerja
sementara

Pekerja tetap

・ Untuk kategori "Part time, arubaito, lain-lain" juga termasuk
pekerja kontrak

Part time,
arubaito,
lain-lain

Bekerja sendiri

・ Yang dimaksud dengan bekerja sendiri ialah orang yang
mempunyai perniagaan sendiri secara peribadi

Menggaji orang
lain

15 Nama tempat kerja dan jenis tugas

Tidak
menggaji

Bekerja
untuk
keluarga

Kerja di rumah
mendapat upah

Isilah dengan terperinci seperti contoh Panduan Mengisi di halaman
ke 7

・ Mohon tulis nama tempat kerja seperti ibu pejabat, pejabat
cawangan, pejabat, kilang, kedai dan sebagainya
・ Nyatakan secara terperinci jenis tugas utama yang dilakukan
di tempat kerja tersebut

Nama
tempat
perniagaan
Jenis

・ Bagi pegawai utusan, sila tulis perusahaan yang mengutus
anda

Pekerja
syarikat dll.

tugas

16 Jenis Pekerjaan

・ Nyatakan secara terperinci jenis pekerjaan yang anda
lakukan sebanarnya berkenaan pada minggu tersebut
Halaman ke-2

Terima kasih atas kerjasama anda

