التعداد السكاني وأنت
ما هو التعداد السكاني؟
في كندا ،يتم إجراء تعداد سكاني كل خمس سنوات .ويشمل ذلك تعداد السكان الذي يقدم صورة إحصائية عن كندا وشعبها ،كما يشمل التعداد الزراعي،
وهو مجموعة من المعلومات حول العمليات الزراعية في كندا .سيتم إجراء التعداد القادم في شهر مايو/أيار .2021
منذ أكثر من قرن والكنديون ي عتمدون على بيانات التعداد لم عرفة ال كيفية التي تتغير بها بالدهم ولتزويدهم بالمعلومات الخاصة باألمور التي ت هم حياتهم.
يوفر التعداد معلومات اجتماعية واقتصادية رئيسية حول النمو السكاني لتحديد الطلب المستقبلي على ا المتيازات الضريبية المت علقة باألطفال ومعاشات
تأمين الشيخوخة والخدمات المجتمعية ،مثل المدارس ودور الحضانة لألطفال وخدمات الطوارئ.
ً
ومعدال ها ًما للغاية لقياس المساواة والتنوع والشمولية .يتضمن هذا المحتوى أسئلة حول التعبير
يتضمن استبيان تعداد عام  2021محتوى جديدًا
الجنساني وأصحاب الحقوق المنتمون إلى األقليات اللغوية وتحديد الهوية الذاتية والدين وسوق العمل ومجموعات السكان األصليين واإلسكان والدخل
ً
فضال عن المجموعات السكانية.
والمصاريف والنفقات،

كيف يتم إجراء التعداد السكاني؟
ستتلقى كل أسرة تعليمات حول الت عداد السكاني في أوائل شهر مايو/أيار لعام  .2021في ذلك الوقت ،يمكنك أن تقرر ما إذا كنت ستجيب على أسئلة
االستبيان إما مباشرة عبر اإلنترنت أو عن طريق ملء نسخة االستبيان الورقية  .الطريقة األكثر أما ًنا هي ملء االستبيان عبر اإلنترنت ،ول كن كما جرت
العادة في الماضي ،يم كنكم كذلك اإلجابة على أسئلة التعداد باست عمال النسخة الورقية أو عبر الهاتف.
اعتبارا من  3مايو/أيار  .2021إن اإلجابة على أسئلة التعداد بواسطة شبكة اإلنترنت هي عملية سهلة
سيكون تعداد  2021متا ًحا على شبكة اإلنترنت
ً
وآمنة ومناسبة حيث يمكن ملء التعداد بالطريقة اإللكترونية في أي مكان وفي أي وقت .وال يطلب منك القيام بالتسجيل المسبق أو القيام ب ع مليات تنزيل
مطولة .فعلى كل نموذج ،ستجد كودًا فريدًا وخاصًا بأسرتك لكي تستخدمه في إكمال استبيانك .كما سيشتمل استبيان اإلنترنت على تعليمات مفيدة.
من المتوقع أن تشارك أكثر من  15مليون أسرة في التعداد القادم ،ومن المنتظر أن يصل معدل ال مشاركة عبر اإلنترنت إلى  80في المائة.

هل من اآلمن إجراء التعداد أثناء جائحة؟
تو لي هيئة اإلحصاء الكندية أهمية قصوى لسالمة الكنديين ،ولهذا السبب فإن تعداد عام  2021غير تالمسي بالكامل .ستتاح الفرصة لكل كندي إلكمال
استبيانه على شبكة اإلنترنت ،وه ذا يعني االستغناء عن الزيارات الشخصية التي يقوم بها موظفو التعداد إلى ال منازل .وفي كل مرة تكون في ها أنشطة
المتابعة مطلوبة  ،ستستخدم هيئة اإلحصاء الكندية ممارسات تتوافق مع توجيهات الصحة والسالمة األكثر صرامة التي توصي بها سلطات الصحة
العمومية.

ماذا يحدث للمعلومات التي أقدمها؟
هيئة اإلحصاء الكندية ملتزمة باحترام خصوصيتك والحفاظ على سرية االستبيانات الفردية في كافة األوقات .ووفقًا لقانون ا إلحصاءات ،ال يتم اإلعالن
عن أية معلومات تحدد ،أو يمكن أن تحدد ،هوية األشخاص أو األسر أو الشركات التجارية .يتم االحتفاظ بمعلوماتك على نحو آمن ويجوز أن تستخدمها
هيئة اإلحصاء الكندية ألغراض إحصائية دع ًما الستبيانات و مسوح أخرى التي تجريها أو ألغراض التحليل .و ال يمكن الوصول إلى تلك المعلومات إال
من قبل موظفين أقسموا على الحفاظ على السرية.

من هم األشخاص الذين يجب عليهم ملء االستبيان؟
للحصول على أفضل صورة عن البلد والبيانات المتعلقة ب المجتمعات المحلية ،فإن المشاركة في التعداد إلزامية لجميع السكان .وهذا يشمل المواطنين
الكنديين (سواء بالوالد ة أو التجنس) والمهاجرين الجدد وطالبي اللجوء (مثل ملتمسي اللجوء) وموظفي الخدمة الخارجية الكندية وأفراد القوات المسلحة
الكندية المتمركزين في الخارج واألشخاص الذين يحملون تصريح عمل أو تصريح دراسة.
إذا كنت ستمأل االستبيان على شبكة اإلنترنت لكنك غير متأكد من األشخاص الذين ينبغي إدراجهم ،ف عليك أن تدرج كل األفراد في أسرتك .كما أن
استبيان اإلنترنت يهدف إلى مساعدتك في تحديد أفراد أسرتك الذين ينبغي إدراجهم في إجابتك.
إذا كنت ستمأل االستبيان الورقي ،في مكنك العثور على معلومات حول األشخاص الذين ينبغي إدراجهم في االستبيان على الموقع اإللكتروني الخاص
بالتعداد وعلى االستبيان الورقي نفسه ،وذلك في قسم "من يجب إدراجه في الخطوة ب".

كيف يتم استخدام إجاباتي؟
سيتم إضافة إجاباتك الخاصة بالتعداد السكاني إلى إجابات جميع سكان كندا وذلك لجمع إحصاءات تساعد المجتمعات المحلية في تخطيط البرا مج
والخدمات التي تدعم التعليم والتوظيف والنقل والرعاية الصحية واإلسكان.

من يستخدم نتائج التعداد الخاصة بي؟
سيتم استخدام بيانات التعداد من قبل كل مستويات الحكومة والشركات والجمعيات والمنظمات المجتمعية المحلية ومجتمعات السكان األصليين والمعلمين
والباحثين وصنّاع السياسات .سيتم استخدام معلوماتك التخاذ قرارات مستنيرة تؤثر على حياة كل من يعيش في كندا والكنديين الذين يعيشون بالخارج.

لماذا التعداد مهم بالنسبة لي؟
تستفيد أنت وأسرتك ومجتمعك المحلي من التعداد السكاني .فالمعلومات التي تقدمها ستساعد في ضمان أن يعكس تعداد عام  2021على نحو دقيق
المجتمع الكن دي المتغير .وعندما تشارك في التعداد ،فهذا يعني توفير معلومات أفضل لمجتمعك المحلي فيما يتعلق بدور حضانة األطفال والمدارس
والرعاية الصحية وخدمات الطوارئ والطرق والمواصالت العامة والتدريب على مهارات التوظيف ودور ال مسنين.

نحن نعول عليك!
ومن أجل تشكيل مستقبل كندا على نحو دقيق ،فإن إكمال التعداد هو واجب مدني والتزام قانوني ي قع على عاتق جميع المقي مين ،ك ما هو منصوص عليه
في قانون ا إلحصاءات .كندا تحتاجك ،لذلك بادر إلى ملء التعداد اليوم!
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ماذا لو كنت بحاجة للمساعدة؟
للحصول على اإلجابات على األسئلة الشائعة ،يرجى زيارة موقع  —www.census.gc.caوإذا لم يكن لك القدرة على الوصول إلى اإلنترنت،
اتصل بخط مساعدة التعداد على الرقم  . 1-855-340-2021المجيبون الذين لديهم جهاز الهاتف النصي لالتصال الخاص باألشخاص الصم ينبغي أن
يتصلوا بالرقم .1-833-830-3109
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