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 مردم شماری 2021
کا حصہ بنیں

مردم شماری کا دن 21 مارچ 2021 ہے۔ آپ کو ایک معلوماتی 
پیک موصول ہو گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ حصہ کیسے 

لینا ہے۔

خود حصہ لے کر اور دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنے کی ترغیب 
 دے کر آپ یقینی بنانے میں مدد کریں گے کہ آپ کی کمیونٹی 

کو وہ سروسز ملیں جن کی ِاسے ضرورت ہے۔



آپ کی سپورٹ اہم ہے
مردم شماری 2021 کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے 

کے لیے ہمیں آپ کی مدد درکار ہے۔ لوگ مشورے، مدد اور تشفی کے 
لیے آپ سے رجوع کرتے ہیں۔

آپ سے بہتر آپ کی کمیونٹی کو کوئی اور نہیں جانتا۔ لوگوں کی شرکت 
کو یقینی بنانے میں بھروسہ مند مقامی اکابرین اور کمیونیٹی کے نمائندگان 

کی مدد انتہائی اہم ہو گی۔

مردم شماری کیا ہے؟
مردم شماری ایک سروے ہے جو ہر 10 سال کے بعد ہوتا ہے اور ہمیں 

انگلستان اور ویلز کے تمام لوگوں اور گھرانوں کی ایک تصویر مہیا کرتا 
ہے۔

مقامی کونسلیں، رفاہی ادارے اور کئی دیگر ادارے مردم شماری کی 
معلومات کو یہ فیصلے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہر سال 

سروسز پر اربوں پاؤنڈز کیسے خرچ کیے جائیں۔ ِاس میں ٹرانسپورٹ، تعلیم 
اور ہیلتھ کیئر پر صرف کردہ اخراجات شامل ہیں۔

یہ یقینی بنانے کے لیے کہ یہ رقم وہاں خرچ کی جائے جہاں ِاس کی سب 
سے زیادہ ضرورت ہے، یہ اہم امر ہے کہ مردم شماری میں ہر کسی کو 

شمار کیا جائے۔



مدد دستیاب ہے
انگلستان اور ویلز میں ہر گھرانہ قانونی طور پر مردم شماری مکمل کرنے 
کا پابند ہے، لیکن جن لوگوں کو مدد درکار ہو اُن کے لیے کافی مدد دستیاب 
ہو گی۔ ِاس میں متعدد زبانوں اور اشکال میں گائڈنس اور مدد بھی شامل ہے۔ 

ِاس میں آن الئن مردم شماری مکمل کرنے میں مدد بھی شامل ہے۔

براہ مہربانی اپنی کمیونٹی کو اُس مدد کے بارے میں آگاہ کریں جس کی ہم 
پیشکش کرتے ہیں اور اُن کی مردم شماری 2021 میں حصہ لینے کے لیے 

ہمت افرائی کریں۔

مقامی سپورٹ
آپ کا مقامی کمینوٹی انگیجمنٹ کا عملہ مردم شماری کے دوران ہمہ وقت 

اُن وسائل، مشاورت اور عملی سپورٹ کے ساتھ موجود ہو گا اور حصہ 
لینے میں ہر کسی کی مدد کرے گا ۔ وہ آپ کی اُس مدد اور سپورٹ کے 

حصول میں رہنمائی کر پائیں گے جس کی آپ اور آپ کی کمیونٹی کو 
ضرورت ہو۔



www.census.gov.uk

0800 587 2021

@Census2021

مزید معلومات تالش کریں
اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے بارے میں 

مزید معلومات تالش کریں۔

لوگوں تک پہنچنا
آپ کا نیٹ ورک ہمیں آپ کی کمیونٹی کے اُن لوگوں تک پہنچنے میں مدد 

کرسکتا ہے جنہیں حصہ لینے کے لیے مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ 
یہ یقینی بنائے گا کہ ہر کسی کو شامل کیا جائے۔

بیداری پیدا کرنا
براہ مہربانی ہمارا پیغام پھیالنے میں مدد کریں کہ مردم شماری کیا ہے 
اور یہ ہر کسی کے لیے اہم کیوں ہے۔ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور وہ 
مدد کیسے حاصل کرسکتے ہیں، کے بارے میں معلومات شیئر کر کے 

آپ ہماری مدد کرسکتے ہیں۔ 
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