
مساعدة الجميع 
على المشاركة في 

تعداد 2021
 يجري التعداد السكاني في مارس 2021. 

من خالل المشاركة وتشجيع اآلخرين على فعل الشيء نفسه ، 
 ستساعد في التأكد من حصولك أنت ومجتمعك على الخدمات 

التي تحتاج إليها.
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ما هو التعداد السكاني؟
التعداد السكاني هو مسح يتم كل 10 سنوات ويعطينا صورة عن جميع األشخاص والُأسر في إنجلترا 

وويلز. 
تستخدم المجالس المحلية والجمعيات الخيرية والعديد من المنظمات األخرى معلومات التعداد السكاني 

لتحديد كيفية إنفاق مليارات الجنيهات على الخدمات كل عام.
وهذا يشمل اإلنفاق على النقل والتعليم والرعاية الصحية. للتأكد من إنفاق هذه األموال حيث تشتد الحاجة 

إليها، من المهم أن يحسب التعداد السكاني كل شخص.

دعمك يُهم
نحن نتفهم أن بناء عالقات جيدة مع المجتمعات يعني أن المزيد من الناس سيرغبون في المشاركة في 

التعداد السكاني.
نحن نتفهم أيًضا أنه ل أحد يعرف مجتمعك أفضل منك. سيكون الدعم من القادة المحليين الموثوق بهم 

وممثلي المجتمع أمًرا حيوًيا لمساعدة الناس على المشاركة.

بناء روابط المجتمع
نحن بحاجة لمساعدتكم للوصول إلى أوسع جمهور ممكن للتعداد السكاني 2021.

سيكون طاقم مشاركة المجتمع المحلي لدينا في متناول اليد طوال فترة التعداد مع الموارد والمشورة 
والدعم العملي الذي يساعد الجميع على المشاركة.
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المعرفة
لديك فهم فريد لمصالح مجتمعك والتحديات التي يواجهها. تتيح لنا هذه المعرفة تخطيط الدعم الذي 

يساعد الجميع على المشاركة.

الوعي
يمكن أن تساعدنا روابطك بالمجتمع في نشر المعلومات حول ماهية التعداد السكاني وسبب أهميته 

للجميع. سيؤدي ذلك إلى بناء الثقة في التعداد وزيادة الدعم.

الوصول
يمكن لشبكاتك أن تساعدنا في الوصول إلى األشخاص في مجتمعك الذين يحتاجون إلى الدعم 

للمشاركة. سيؤدي ذلك إلى التأكد من تضمينهم.

اكتشف المزيد
لمعال لوح ديزمال فشتكا معً.كعمتجم لدعم ا 

www.census.gov.uk ىلع ناكالس دداعت ند عيزمرأ القا 
@Census2021 يناكالس دداعتال عبات
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