
 

 

 سرشماری و شما

 سرشماری چیست؟

گیرد. این روند عبارت است از سرشماری جمعیت، که نمایی آماری از کانادا و مردم آن ارائه در کانادا هر پنج سال یک بار سرشماری صورت می

برگزار خواهد  2021ای از اطالعات درباره عملیات کشاورزی کانادا است. سرشماری آتی در ماه می مجموعهدهد، و سرشماری کشاورزی که می

 شد و تصویری آماری از کشور و مردم آن ارائه خواهد کرد.

چه برایشان اهمیت دارد را در کنند تا اطالعاتی درباره نحوه تغییر کشورشان و آنهای آماری اعتماد میبیش از یک قرن است که مردم کانادا به داده

دهد تا از طریق آن بتوان موارد مختلفی را اقتصادی درباره رشد جمعیت را ارائه می-اختیار آنها قرار دهد. سرشماری اطالعات کلیدی اجتماعی

اجتماعی مانند مدارس، مراکز  برای آینده برآورد کرد از جمله تقاضا برای مزایای مالیات کودک؛ برنامه مستمری تامین سالخوردگی؛ و خدمات

 مراقبت از کودک و خدمات اضطراری.

ن کند. ایشمولی ایفا میگیرد که نقشی حیاتی در سنجش برابری، تنوع و همهای را در برمیمحتوای جدید اصالح شده 2021نامه سرشماری پرسش

های بومی، مسکن، شناسایی هویت فردی، مذهب، بازار کار، گروههای زبانی، محتوا عبارت است از سواالتی درباره بیان جنسیت، حقوق اقلیت

 های جمعیتی.درآمد و مخارج، و همچنین گروه

 شود؟سرشماری چگونه انجام می

توانید تصمیم بگیرید که آیا هایی  درباره سرشماری دریافت خواهد کرد. در همان زمان شما میدستورالعمل 2021هر منزل، در اوایل ماه می 

نامه را به صورت آنالین ترین روش این است که پرسشنامه سرشماری را به صورت آنالین پر خواهید کرد یا به صورت فرم کاغذی. ایمنشپرس

 پذیر است.تکمیل کنید، اما، مانند گذشته، تکمیل فرم به صورت کاغذی و تلفنی هم امکان

توان دردسر است که میای راحت، ایمن و بینامه آنالین، گزینهبود. تکمیل پرسش در دسترس خواهد 2021می  3از تاریخ  2021سرشماری آنالین 

نام یا روند طوالنی دانلود فایل وجود ندارد. در هر فرم، شما یک کد مشاهده خواهید کرد، ثبت در هر کجا و هر زمانی آن را انجام داد. نیازی به پیش

های مفید خواهد نامه آنالین همچنین حاوی دستورالعملنامه خود استفاده خواهید کرد. پرسشپرسشکه مختص خانواده شماست و از آن برای تکمیل 

 بود.

 درصدی در روند سرشماری آنالین! 80بینی مشارکت میلیون خانوار در سرشماری آتی شرکت کنند، با پیش 15رود بیش از انتظار می
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 خطر است؟گیر بیآیا انجام سرشماری در دوران بیماری عالم

کامالً بدون هرگونه تماس فیزیکی  2021دهد، و به همین خاطر سرشماری اداره آمار کانادا، ایمنی مردم کانادا را در رأس امور پراهمیت قرار می

 نیاز به مراجعهنامه سرشماری خود را به صورت آنالین تکمیل کنند، و بدین صورت ها فرصت خواهند داشت تا پرسششود. همه کاناداییانجام می

هایی مطابق با حضوری کارمندان سرشماری را از بین ببرند. هر زمان که نیاز به اقدامات پیگیری وجود داشت، اداره آمار کانادا از روال

 ترین دستورات بهداشت و ایمنی صادره از سوی مقامات بهداشت عمومی استفاده خواهد کرد.سختگیرانه

 شود؟کنم چه میاطالعاتی که من ارائه میبا 

قانون های افراد را در همه حال حفظ کند. مطابق با نامهاداره آمار کانادا متعهد است که به حریم خصوصی شما احترام بگذارد و محرمانگی پرسش

منتشر نخواهد شد. اطالعاتی که  ها، یا کسب و کارها شود یا احتمال شناسایی آنها را فراهم کند، هیچ اطالعاتی که باعث شناسایی افراد، خانوادهآمار

دهید با رعایت نکات امنیتی نگهداری خواهد شد و اداره آمار کانادا ممکن است از آنها برای پیشبرد اهداف آماری در راستای پشتیبانی شما ارائه می

ترسی توانند به این اطالعات دسیاد کرده باشند میهای خود، یا برای اهداف تحلیلی استفاده کند. فقط کارمندانی که سوگند رازداری از سایر نظرسنجی

 داشته باشند.

 چه کسی باید پرسشنامه را تکمیل کند؟ 

برای ایجاد بهترین تصویر از ملت و اطالعات مربوط به جوامع محلی، شرکت در سرشماری برای همه ساکنان اجباری است. این افراد عبارت 

وارد، متقاضیان پناهندگی )مانند پناهجویان(، مسئوالن خدمات دیپلماتیک تولد یا اعطای تابعیت(، مهاجران تازهشوند از، شهروندان کانادا )به واسطه می

 کانادا، اعضای نیروهای مسلح کانادا مستقر در کشورهای خارجی، و افرادی که دارای مجوز کار یا تحصیل هستند.

مئن نیستید که چه کسانی را باید در نظر بگیرید، همه اعضای خانوار خود را در نظر بگیرید. نامه آنالین را تکمیل کنید اما مطاگر قصد دارید پرسش 

نظر  هایتان درای طراحی شده تا به شما کمک کند تصمیم بگیرید کدام یک از اعضای خانوار شما باید در پاسخنامه آنالین همچنین به گونهپرسش

 گرفته شود.

 توانید در وب سایتنامه در نظر گرفته شوند را میرا تکمیل کنید، اطالعات درباره افرادی که باید در پرسش نامه کاغذیاگر قصد دارید پرسش

 ، مشاهده کنید.«شودمی Bچه کسی شامل مرحله »نامه، در بخش سرشماری و خود فرم کاغذی پرسش

 شوند؟های من چگونه به کار برده میپاسخ

های ای آماری ایجاد کند که به طرحشود تا مجموعهکنند اضافه میهای تمام کسانی که در کانادا زندگی میخهای شما به سرشماری، به پاسپاسخ

 کند.خدماتی اجتماعی پشتیبان از روند آموزشی، اشتغال، حمل و نقل، خدمات درمانی و مسکن کمک می



 
3 

 

 کند؟چه کسی از نتایج سرشماری من استفاده می

ها، جوامع محلی اقوام بومی، مربیان و محققان، های اجتماعی شهرداریها، سازمانه سطوح دولتی، کسب و کارها و انجمنهای سرشماری در کلیداده

های ای که بر زندگی همه مردم ساکن کانادا و کاناداییگذاران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از اطالعات شما برای اتخاذ تصمیمات آگاهانهو سیاست

 از کشور تاثیرگذار هستند، استفاده خواهد شد. ساکن خارج

 چرا سرشماری برای من مهم است؟

کند تا اطمینان حاصل شود که سرشماری دهید، کمک میبرید. اطالعاتی که ارائه میتان و جامعه محلی شما از سرشماری سود میشما، خانواده

کنید، این بدان معناست که اطالعات بهتری برای ت. وقتی در سرشماری شرکت می، به شکلی دقیق نمایانگر جامعه در حال تغییر کانادا اس2021

های ها، حمل و نقل عمومی، آموزش مهارتجوامع محلی شما در زمینه مراکز مراقبت از کودک، مدارس، خدمات درمانی، خدمات اضطراری، جاده

 .  آوری خواهد شدهای مخصوص شهروندان سالمند جمعگاهشغلی و اقامت

 ایم!ما به شما وابسته

عهد آید و هم یک تذکر شده، برای کمک به ساختن دقیق آینده کانادا، تکمیل سرشماری هم وظیفه مدنی شما به حساب می قانون آمارمطابق با آنچه در 

 نامه سرشماری را تکمیل کنید!قانونی برای همه ساکنان. کانادا به شما نیاز دارد، پس همین امروز پرسش

 اگر احتیاج به کمک داشتم چه کار کنم؟ 

توانید با خط اگر به اینترنت دسترسی ندارید، می -مراجعه کنید www.census.gc.caبرای یافتن پاسخ به سواالت متداول، لطفاً به وب سایت  

)یک دستگاه  TTYتماس بگیرید. پاسخگویان به سرشماری که به  1-855-340-2021( به شماره Census Help Lineکمک مرکز سرشماری )

 تماس بگیرند. 1-833-830-3109برای افراد ناشنوا( دسترسی  دارند، باید با شماره  ارتباط مخابراتی

https://census.gc.ca/

