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ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀ ਿੈ?
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਜੋ ਹਰ 10 ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਗੰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਰ ੇ
ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਘਰਾ ਂਦੀ ਮੂਰਤ ਪੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾ,ਂ ਚੈਰਰਟੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵਾ ਂਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਰਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤੇ ਅਰਬਾ ਂਪੌਂਡ ਰਕਵੇਂ ਖਰਚ ੇਜਾਣ।
ਇਸ ਰਵਚ ਆਵਾਜਾਈ, ਰਸੱਰਖਆ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਖਰਚਾ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਰਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 
ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਕਰ ੇਤਾ ਂਰਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰਨਸਰਚਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਥੇ ਖਰਰਚਆ ਜਾਵੇ ਰਜਥ ੇ
ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਤ਼ੁਿਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਮਿੱਤਿਪੂਰਨ ਿੈ
ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਰਕ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਕ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਵਚ 
ਰਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ਼ੁਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾ ਂਰਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨੂੰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ ਰਵਚ ਲੋਕਾ ਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਨ਼ੁਮਾਇਰੰਦਆ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਹ਼ੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਲੰਕ ਬਣਾਉਣੇ
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਸਰੋਰਤਆ ਂਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਐਂਗੇਜਮੰਟ ਸਟਾਫ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜਹ ੇਸਰੋਤ, ਸਲਾਹ 
ਅਤੇ ਰਵਵਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਰਜਹੜਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ ਰਵਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
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ਵਿਆਨ
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀਆ ਂਰ਼ੁਚੀਆ ਂਅਤੇ ਉਹ ਰਜਹੜੀਆ ਂਚ਼ੁਣੌਤੀਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਉਸ 
ਬਾਰੇ ਅਨੋ ਖੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਹ ਰਗਆਨ ਸਾਡੀ ਅਰਜਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਰਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ ਰਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਾਿਰੂਕਤਾ
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਦੱਸਣ ਰਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਕੀ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਕਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਵਚ ਰਵਸਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ 
ਵਧਾਏਗਾ।

ਪਿ਼ੁੰਚ
ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਨੈ ਟਵਰਕ ਭਾਈਚਾਰ ੇਰਵਚ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰਚਣ ਰਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਰਕ ਉਹ ਸਾਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ।

ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ।
ਮਰਦਮਸ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ੋ www.census.gov.uk
ਮਰਦਮਸ ਨੂੰ ਫਾਲ ੋਕਰ ੋ@Census2021
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