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การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรปค.ศ. 2006
เขียนคํ าตอบของทานถ้าไมมีตัวเลือกที
ในวั นอั งคารที 8 สิงหาคม มีความสํ าคั ญตอ ทานต้องการ
ชุ มชนของทาน


ทุ กคนทีอยูในประเทศออสเตรเลีย จะถู กรวมอยูในการสํ ารวจ
สํ ามะโนประชากรปีค.ศ. 2006 ความรวมมื อของทานมีความ
สํ าคั ญอยางยิ่งตออนาคตของชุ มชนของทาน
องคกรตางๆในชุ มชน รั ฐบาล และภาคธุ รกิจ ตางต้องอาศั ยข้อ
มู ลจากการสํ ารวจสํ ามะโนประชากรเพื อ วางแผนในด้านสิ่ ง
อํ านวยความสะดวกและการบริการตางๆในชุ มชนเชน
ทีพั กอาศั ย สุ ขภาพ การศึกษา การบริการด้านภาษา และโครง
การชวยเหลือพิ เศษอื นๆ

คํ าถามเกียวกั บสถานทีเกิด ภาษาทีพู ด
ศาสนา และบรรพบุ รุ ษ
การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรปีค.ศ. 2006 เป็ นการเก็บภาพ
คราวๆของทุ กคนในประเทศออสเตรเลียและพิ จารณาข้อมู ล
ทีสํ าคั ญเชน อายุ สถานทีเกิด ภาษาทีพู ด ศาสนา และ บรรพ
บุ รุษ รวมทั้ งค้นหาวาประชาชนจํ าเป็ นต้องได้รั บความชวย
เหลือด้านภาษาอั งกฤษหรือไม
องคกรในชุ มชนของเชื้ อชาติตางๆสนั บสนุ นการสํ ารวจ
สํ ามะโนประชากร ข้อมู ลบนแบบสํ ารวจสํ ามะโนประชากร
ชวยเสนอสถานการณทีถู กต้องของชุ มชนตางๆ นอกจากนี้
ข้อมู ลการสํ ารวจสํ ามะโนประชากรยั งชวยให้การจั ดสรรเงิน
กองทุ นของรั ฐแกชุมชนของเชื้ อชาติตางๆเป็ นไปอยาง
ยุ ติธรรม

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรบั นทึ กข้อมู ลเกียวกั บประเทศ
ประมาณ 280 ประเทศ, ภาษา 240 ภาษา และ ศาสนา120
ศาสนา แบบสํ ารวจสํ ามะโนประชากรมีเนื้ อทีจํ ากั ดจึงไม
สามารถพิ มพรายชื่อประเทศ ภาษา และศาสนา ทั้ งหมดลงได้
กรุ ณาเขียนคํ าตอบของทานในชองวางทีเหลือไว้ ถ้าประเทศ
ภาษา หรือศาสนาของทานไมรวมอยูในตั วเลือก

ข้อมู ลของข้าพเจ้าเป็ นกรรมสิทธิ์
สวนบุ คคลหรือไม ?
ข้อมู ลทีรวบรวมจากการสํ ารวจสํ ามะโนประชากรเป็ นความ
ลั บ – ตามกฎหมาย เรารั บประกั นวาข้อมู ลของทานเป็นกรรม
สิ ทธิ์ สวนบุ คคลทีผู้ ใดลวงละเมิดมิได้
จะไมมกี ารเก็บรายชื อและทีอยูของผู้ ใดไว้เว้นเสียแตวาทาน
เลือกทีจะเป็ นสวนหนึ่ งของโครงการ Census Time
Capsule แบบสํ ารวจสํ ามะโนประชากร และแฟ้ มในคอม
พิ วเตอรทีมีรายละเอียดเกียวกั บชื อและทีอยูจะถู กทํ าลายหลั ง
จากผานกระบวนการเก็บข้อมู ลแล้ว
เจ้าหน้าทีสํ ารวจสํ ามะโนประชากรทุ กคนมีข้อผู กมั ดตามกฎ
หมายไมสามารถเปิ ดเผยข้อมู ลสวนบุ คคลใดๆของใคร
องคกรตางๆเชน กรมตํ ารวจแหงสหพั นธรั ฐ (Federal
Police ) สํ านั กขาวกรองแหงชาติ (ASIO) กรมสรรพากร
เซ็นเตอรลิงค (Centrelink) กองตรวจคนเข้าเมื อง และ
บริษัทจํ าหนายสินค้าโดยตรงแกลูกค้า ไมสามารถได้รั บข้อมู ล
สวนบุ คคลจากการสํ ารวจสํ ามะโนประชากรอยางเด็ดขาด
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โครงการหลอดนิ รภั ยเก็ บข้อมู ลการสํ ารวจ
สํ ามะโนประชากร (Census Time Capsule)
ทานจะตั ดสิ นใจเลือกให้กองเก็บหนั งสื อแหงชาติออสเตรเลีย
(National Archives of Australia) เก็บรั กษาข้อมู ลจากการ
สํ ารวจสํ ามะโนประชากรพร้อมกั บชื อและทีอยูของทานไว้
อยางปลอดภั ยในหลอดนิ รภั ยเป็ นเวลา 99 ปีก็ได้ เป็ นเพราะ
วาไมมใี ครมีสิทธิได้รั บข้อมู ลจากการสํ ารวจ
สํ ามะโนประชากรเป็ นเวลา 99 ปีโครงการนี้ จึงเรียกวา

Census Time Capsule

ในปีค.ศ. 2105 กองเก็บหนั งสื อแหงชาติจะเปิ ดเผยข้อมู ลใน
หลอดนิ รภั ยตอสาธารณชน และคนรุ นตอมาจะสามารถสื บ
สาวแผนภู มิการสื บสายโลหิ ตของวงศตระกู ลของพวกเขาได้
ใครจะเลือกเข้ารวมโครงการ Census Time Capsule
ก็ ได้ไมมีการบั งคั บ ถ้าใครไมลงชื อยินยอมเข้ารวมโครงการ
นี้ หลั งจากทีข้อมู ลจากการสํ ารวจสํ ามะโนประชากรของพวก
เขาได้ผานกระบวนการทางสถิติเรียบร้อยแล้ว ข้อมู ลนั้ นจะ
ถู กทํ าลายตามหลั กปฏิบัติงานโดยทั่ วไปของสํ านั กงานสถิติ
แหงประเทศออสเตรเลีย

ต้องการความชวยเหลือ ?

 บการสํ ารวจสํ ามะโนประชากร
หนวยให้บริการสอบถามเกียวกั
จั ดให้มีผ้ ู ทีพู ดภาษาอื นทีมั กใช้โดยทั่ วไปในประเทศ
ออสเตรเลียมาให้บริการตั้ งแตปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป
 บการสํ ารวจสํ ามะโนประชากร
หนวยให้บริการสอบถามเกียวกั
สํ าหรั บผู้ ทีพู ดภาษาอื นๆจะเปิ ดบริการตั้ งแตเวลา 8:30 น. ถึง
20:00 น.ทีหมายเลขโทรศั พท 1300 363 365
มีการจ้างเจ้าหน้าทีรวบรวมแบบสํ ารวจทีพู ดภาษาอื นๆได้ใน
พื้ นทีทีต้องการความชวยเหลือด้านภาษา พวกเขาได้รั บการ
อบรมเพื อชวยเหลือทาน เว็บไซทของการสํ ารวจสํ ามะโน
ประชากรคือ www.abs.gov.au/census มีข้อมู ลทีได้รั บการแปลเป็ นภาษาอื่นๆด้วย

การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรทํ าได้อยางไร

ทุ กคนทีอยูในประเทศออสเตรเลีย จะถู กรวมอยูในการสํ ารวจ
ไมวาเขาจะอยูทีใดก็ตามในคืนวั นสํ ารวจสํ ามะโนประชากร
(วั นอั งคารที 8 สิ งหาคม) รวมทั้ งนั กทองเทียว เจ้าหน้าทีรวบ
รวมแบบสํ ารวจจะนํ าแบบสํ ารวจสํ ามะโนประชากร และคู ม ือ
การกรอกแบบสํ ารวจมาให้ทานทีบ ้ านสองสั ปดาหกอนคืนวั น
สํ ารวจสํ ามะโนประชากร และจะกลั บมาเก็บแบบสํ ารวจที
กรอกเรียบร้อยแล้วภายในสองสั ปดาหหลั งจากคืนวั นสํ ารวจ
สํ ามะโนประชากร สํ าหรั บการสํ ารวจสํ ามะโนประชากรปีค.ศ.
2006 บุ คคลทีอยูในบ้านเดียวกั นจะเลือกกรอกแบบสํ ารวจ
สํ ามะโนประชากรออนไลนก็ได้

โปรดจํ าไว้ วา – การสํ ารวจสํ ามะโนประชากรเป็ นโอกาสทีให้ ทานถูกนั บรวมอยูด้วย
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