Fact Sheet
www.abs.gov.au/census

Akuën ëk¢c run 2006, në köl dë Rou aya
Aköl dit (pﬁi Bﬁt) nïn 8, ëköl thiekic tenë
akutnhuom du.
Ran abεn t† Australia abi kuen në akuën de k†c në
run 2006 ku ‡öt thook. Kuny du athiekic apεi tenë
l† tuëŋ de akutnhom du†n.
Akuut kë akutnhom, miric ku lu†i de ‡††c aa cï
r†th gεi tenë lëk de akuën ek†c rin bin ka yuic
akutnhom juïr, ku kak yë lu†i k†c cit yik të de ceŋ,
pial egu†p, piöc, lu†i de thook, ku ku†ny ci juir loi
thök.

Thiec ëtenë dhiﬂth eraan thïn, thook yen
ke jäm, yath ku kuﬂt thﬂﬂr.
Akuën ëk†c run 2006 ëke ye looi ke kenë matic
tenë kuat ran abε̈n t¢ Australia ku eka thiek yic
them ka cït yik run ke dhiε̈th, tenë dhieth eran thïn,
thook yen ke jäm, yath ku kuεt thε̈ε̈r ku bï nyic aya
l†n yuic k†c kuny ethöŋ liŋlith.
Akuut ka akutnhom ëk†c ye jäm thoŋ tök acä
akuën ek†c gäm. Lëk ye gam t† në poom da a
akuën ek†c yic ekony bï yïc cin yic lueth nyu†th
tenë akuutnhiim kën. Lëk da akuën ëk†c ekony
aya në tek pu†th eweu ye miric gam tenë k†c ka
akuutnhiim.

G†t ke ca dhuk nhom të kenë ye g††r
Akuën ek†c ë lëk g†r tenë te cit bεεi ka 280, Thook
ka 240, ku y††th ka 120. Pom da akuën ek†c an†ŋ
yic të thïn lau ku ka cï leu bi bε̈ε̈i ke piny nhom,
thöök yen ekë jäm, ku y¢th g†t abε̈n. Yin liε̈m ba
ekë cï thiec yinë dhuk nhom në etë lau ci gämë yic
te kenë pan dun, thok, ku yath du aya g†r thïn.

Ye lëk diﬁ ke diﬁ ‡a tök?
Lëk abﬂn ye yök na akuën ek†c yic aye mony
- në löŋ. Piir enhom du yitök abﬂn ke yi lau nhom
aye löŋ gel.
Acin rin, aya lëk nyoth të de ceŋ ye muk të ken yin
yë l†c ba ya bak muk akuën ek†c cï tεk thök. Kek
poom ka akuën ek†c cï loi abε̈n, ku kek paal abεn t†
në komputer yic kek muk rin ke k†c aya lëk etë de
ceŋ aye rac te cin kë thöl në juir.
K†c abε̈n lui të de akuën ek†c acï ye löŋ pu†l bik
lëk eŋε̈k r†t nyu†th. Akuut cit yik Bolith yen mat
baai nhom, ASIO, Maktab Atab, Centrelink, Kook Ku
Cirkaat elui ëlu†i de ‡††c aci leu bik lëk eŋεk r†t löm
të da akuën ek†c.
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Ke muk akuën ek†c cï tek thök

Yuic ku†ny?

Yin aleu ba l†c ba naŋ lëk dun da akuën ek†c, kek
rin ku, ku të nyooth të dun de ceŋ, cï muk apu†th
Australia të de mu†k eka thﬂﬂr ke baai në ruun ka
99. Ci mﬂn cï leu bï yen naŋ ran n†ŋ kë nyic të de
lëk da akuën ek†c yen cï r†t loi ne ruun yic ka 99,
Ke kë cï juirë aye c†l ke de mu†k akuën ek†c cï tek
thök.

Lu†i de thiec da akuën tïεt nyin në thook yen ke
dac jam Australia abi t¢ thï në thök da Alﬂth bor
(pεi dhorou). Lu†i de thiec akuën ëk†c kony në
thook lui ne lany k†u abi luui j†k në tha 8:30 agut cï
8:00 wak†u në 1300 363 365.

Ne run 2105, ke të de mu†k eka thε̈ε̈r ke baai abi lëk
t† të de mu†k akuën cï tek thök lεk ran abﬂn ku rëm
bi bﬂn tueŋ abi kuεt ëk†c ken thﬂﬂr ya yuic cök.

K†c akuën ek†c ku†tic nyic thook aye lu†i në ‡än
pu†th. Aa bï pi†c bik ku†ny gam. Website da akuën
ek†c – www.abs.gov.au/census – abi yic naŋ ke cï
waric.

Ba r†t mat në akuën ek†c yen cï tekthök yic ekë
ye ŋﬁk l†c yetök. Yen eran cï bï yen ekë cï juirë
gam abinë lëk den da akuën ek†c rac, në kuer
pu†th dë lu†i maktab muk ka cï kuën, të cin lu†i de
kuën thöl.

Të yen Akuen ëk†c lu†i thïn
Ran abﬂn t† Australia aye kuën, të t† kek në köl de
akuë n wak†u (köl de Rou në Aköldit wak†u), ku
an†ŋ yic k†c ye cath në pinynhom ebεn në kak miﬂt
epu†u. Ran athör ka akuën ek†c ku†tic abï pom da
akuën ek†c ku kë bï yi gam kë nyuth yi pandu në
wïïk yic ka rou aŋot wak†n akuën ku abi bεn dhuk
ciεn në wïïk yic ka rou te cï wak†n da akuën thök
bï pom ci thol thi†ŋ yic löm. Në akuën ek†c në run
2006, ke k†c ceŋ pan tök aleu bik l†c bik pom t da
akuëne†c hi†ŋ yic në kuer de line.

Muk yi nhom apu†th – akuën ek†c yen ebaŋ du bin yi kuen.
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