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سرشماری در ماه مارس  2021به وقوع خواهد پیوست.
با شرکت و تشویق دیگران به انجام این کار ،شما اطمینان حاصل
می کنید که جامعه تان به خدماتی که نیاز دارد دسترسی پیدا می کند.
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سرشماری چیست؟

سرشماری برآوردی است که هر  10سال یک بار به وقوع می پیوندد و تصویری درمورد تمامی اعضای جامعه و
هر خانوار در انگلستان و ولز ارائه می دهد.

شوراهای محلی شهر ،سازمان های خیریه و سازمان های دیگر از اطالعات دریافت شده از طریق سرشماری برای
تصمیم گیری در این مورد که چگونه میلیاردها پوند را هر ساله برای خدمات خرج کنند استفاده می کنند.
این شامل هزینه های خرج شده برای حمل و نقل ،آموزش و پرورش و مراقبت های بهداشتی می شود .برای اطمینان
از اینکه این بودجه برای اهدافی که بیشتر مورد نیاز هستند خرج شود ،مهم است که همه افراد در سرشماری
شمارش شوند.

پشتیبانی شما برای ما اهمیت دارد

ما می دانیم که برقراری ارتباطات خوب با جوامع دیگر به این معنا است که اشخاص بیشتری برای شرکت در
سرشماری عالقه نشان خواهند داد.
ما همچنین می دانیم که هیچکس بهتر از شما جامعه تان را نمی شناسد .پشتیبانی رهبران قابل اعتماد و نمایندگان
جامعه برای کمک به مردم برای شرکت در این کار حیاتی خواهند بود.

برقراری ارتباطات اجتماعی

ما به کمک شما برای دستیابی به وسیع ترین گروه افراد برای سرشماری  2021نیاز داریم.

کارکنان سازمان های مشارکت اجتماعی در تمامی مدت زمانی که سرشماری به وقوع می پیوندد از طریق منابع،
مشاورات و پشتیبانی های عملی برای تمامی اشخاصی که در این کار شرکت خواهند نمود ،قابل دسترسی خواهند
بود.
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دانش

شما آگاهی منحصر به فردی در مورد آنچه مورد عالقه اجتماع شما است و همچنین چالش هایی که آنها مواجه
می شوند دارید .این آگاهی شما به ما اجازه خواهد داد تا حمایتهایی که به شرکت همگی کمک خواهد نمود را
برنامه ریزی نماییم.

آگاهی

ارتباطات با جامعه تان می تواند به ما کمک کند تا در این مورد که سرشماری چیست و به چه دلیل برای
دیگران مهم است به دیگران اطالع رسانی کنیم .این کار اعتماد در مورد سرشماری را بنیان گذاشته و سطح
پشتیبانی را افزایش خواهد داد.

دسترسی

شبکه های ارتباطی شما به ما برای دسترسی به اشخاصی که برای شرکت در این کار نیاز به پشتیبانی دارند
کمک می کنند .این کار اطمینان حاصل خواهد کرد که آنها در این مساله شامل شده اند.

اطالعات بیشتر دریافت نمایید

در مورد همکاری با یکدیگر برای پشتیبانی از جامعه تان اطالعات بیشتر دریافت نمایید.
اطالعات بیشتر در مورد سرشماری را از طریق وب سایت زیر دریافت نمایید www.census.gov.uk
سرشماری را دنبال کنید @Census2021
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