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  تعداد 2021
اسئلتك مجابة 
 

التعداد هنا
يتم من خالله اتخاذ القرارات بشأن األمور التي تهم مجتمعنا.

في هذه النشرة سوف تجد إجابات على األسئلة الشائعة حول 
تعداد 2021.

من المهم ملء استبيان التعداد الخاص بك ألنه يوفر لنا المعلومات 
األكثر تفصيًال لدينا عن مجتمعنا. يجب عليك إكمال التعداد 

بموجب القانون. 

تساعد بيانات التعداد على اتخاذ قرارات تمويل 
الخدمات العامة في منطقتك. سواء كان األمر يتعلق بالتخطيط 

لمدارس جديدة أو عيادات األطباء أو ممرات للدراجات ، فإن 
المعلومات التي تشاركها لها تأثير على حياة 

كل شخص يعيش في إنجلترا وويلز. 

متى يجب علي ملء استبيان التعداد الخاص بي؟
يوم التعداد هو األحد 21 مارس - ولكن يمكنك ملء 

بياناتك بمجرد حصولك على رمز الدخول الخاص بك عن 
طريق البريد. 

يجب أن تكون إجاباتك حول األشخاص الذين يعيشون عادًة في 
منزلك في هذا التاريخ - حتى لو كنت تمألها قبل ذلك التاريخ. 

إذا تغيرت ظروف أسرتك في يوم التعداد ، يمكنك إخبارنا بذلك. 
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من السهل أن تشارك. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لملء 
النموذج الخاص بك ، فقد قمنا بتغطيته.

يوم التعداد هو
        األحد 21 مارس

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة ، 
فإنه تتوفر مجموعة واسعة من خدمات الدعم. 

سوف نرسل لك رسالة 
تحتوي على رمز الوصول.

قم بزيارة موقعنا اآلمن ، 
وأدخل رمز الوصول الخاص بك للبدء.

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة ، قم بزيارة 
www.census.gov.uk

ما هو التعداد؟
التعداد عبارة عن مسح يتم إجراؤه كل 10 سنوات ويعطينا صورة 
لجميع األشخاص واألسر في إنجلترا وويلز. تستخدم جميع أنواع 

المنظمات ، من السلطات المحلية إلى الجمعيات الخيرية ، 
المعلومات للمساعدة في تقديم الخدمات التي نحتاجها جميًعا ، 

بما في ذلك النقل والتعليم والرعاية الصحية. سيكون القيام بذلك 
أكثر صعوبة بدون التعداد.

هل يجب علي أن اشارك؟
إذا كنت تعيش في إنجلترا وويلز ، فيجب عليك ملء التعداد. 

تساعد معلومات التعداد في معرفة كيفية إنفاق مليارات الجنيهات 
من التمويل العام. من خالل تخصيص حوالي 10 دقائق لكل 

شخص لملء استبيان التعداد ، سوف تساعد في التأكد من حصول 
مجتمعك على الخدمات المطلوبة اآلن وفي المستقبل.
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هل يمكن أن تؤثر المعلومات التي 
أشاركهاعلى المعونة التي اتلقاها 

أو وضع الهجرة الخاصة بي؟
ال ، ال يمكن استخدام المعلومات التي 

تشاركها في التعداد للتأثير على مطالبات 
المعونة أو طلب اإلقامة أو وضع الهجرة 

أو ضرائبك.

مكتب اإلحصاء الوطني (ONS) مستقل عن الحكومة. وهذا يعني 
أن المسؤولين الذين يتعاملون مع المدفوعات أو الخدمات التي 

تتلقاها ال يمكنهم االطالع على معلومات التعداد الخاصة بك.

ماذا لو لم أتمكن من ملء استبيان التعداد الخاص 
بي عبر اإلنترنت؟

نحن نعلم أن هناك بعض األشخاص الذين سيجدون هذا صعًبا. لهذا 
السبب نحن هنا للمساعدة من خالل مجموعة واسعة من خدمات 

الدعم. سنقوم بتسهيل األمر عليك مهما كانت احتياجاتك.

الخدمات تشمل:
  التوجيه والدعم في العديد من اللغات والصيغ • 
  المساعدة عبر الهاتف أو في محادثة على الموقع االلكتروني أو • 

على وسائل التواصل االجتماعي
 نسخة ورقية من االستبيان ، إذا كنت تفضل ذلك • 
  إرشادات التعداد التي يمكن الوصول إليها ، على سبيل المثال، • 

بطريقة برايل

هل ستستخدم الحكومة المعلومات التي أشاركها 
لتحديد هويتي؟

ال، يقوم مكتب اإلحصاءات الوطنية (ONS) بإجراء 
التعداد السكاني في إنجلترا وويلز. نقوم فقط بنشر معلومات 

مجهولة المصدر من التعداد. في الواقع ، تعتبر مشاركة معلومات 
التعداد الشخصية جريمة وأي شيء تخبرنا به محمي.



هل يمكنني مساعدة األصدقاء والعائلة 
في ملء التعداد؟ 

لقد جعلنا االستبيان بسيًطا قدر اإلمكان. 

إذا احتاج صديق أو أحد أفراد األسرة إلى الدعم ، 
فساعده إذا استطعت. قم دائًما بملء التعداد السكاني 

الخاص بك أوالً.

يمكنك أيًضا طلب المساعدة لنفسك أو لشخص آخر. 

لماذا يسألني اإلحصاء عن نوعي وتوجهي الجنسي
يطرح هذا اإلحصاء أسئلة طوعية حول الميول الجنسية والهوية 
الجنسية ألول مرة. هذا لتزويدنا بمعلومات أكثر دقة عن السكان 

ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى 
الجنس اآلخر. 

سيساعد هذا المنظمات على مكافحة 
أية أوجه عدم مساواة تواجهها هذه 
المجموعات وإظهار األماكن المطلوبة 
للخدمات. سوف نسأل فقط األشخاص 
الذين تبلغ أعمارهم 16 عاًما وأكثر 

هذه األسئلة. 

إذا كنت ال تشعر بالراحة تحديد ذلك 
في نفس النموذج مع باقي أفراد أسرتك 
، فيمكنك طلب استبيان تعداد فردي 

واإلجابة على حدة.

كيف سيحدث التعداد فرًقا بالنسبة لي؟
التعداد يحدث فرقا للجميع. إنها فرصة تحدث مرة كل عقد 

إلسماع صوتك والمساعدة في إعالم مستقبل منطقتك المحلية.

ماذا لو لم اتعرف على 
خيارات التعداد؟

يسألك التعداد عن العرق والجنس والتوجه الجنسي والدين 
والهوية الوطنية. األمر متروك لك لتقرر كيف تريد اإلجابة 

على كل سؤال. افعل ذلك بالطريقة التي تشعر أنها تمثلك 
بشكل أفضل. 
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