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8 Ağustos Salı günü yapılacak olan 2006
Nüfus Sayımı, toplumunuz için önemlidir

Eğer vereceğiniz cevaplar listede yoksa,
ayrılan yere yazınız

2006 Nüfus ve Konut Sayımı’nda herkes sayılacaktır.
Toplumunuzun geleceği açısından sizin katkınız
oldukça önemlidir.

Nüfus Sayımı yaklaşık olarak 280 ülke, 240 dil ve
120 dinle ilgili bilgileri kaydetmektedir. Nüfus
Sayım formundaki mevcut yerler sınırlıdır ve bütün
ülke, dil veya dinleri kapsamamaktadır. Eğer ülke,
dil veya dininiz listede yoksa, lütfen ayrılan boşluğa
yazınız.

Toplum kuruluşları, hükümet ve işverenler topluma
sunulan konut, sağlık, eğitim, dil hizmetleri ve
özel yardım programları gibi toplum imkan ve
hizmetlerinin planlanmasında nüfus sayımından
elde edilen bilgilere güvenirler.

Bana ait bilgiler gizli tutuluyor mu?

Doğum yeri, konuşulan dil, din ve soy ile
ilgili sorular

Nüfus Sayımı’ndan elde edilen bilgiler kanunlar
gereği gizli tutulurlar. Sizin kendi kişisel
gizliliğiniz garanti altındadır.

2006 Nüfus Sayımı Avustralya’da yaşayan herkesle
ilgili yaş, doğum yeri, konuşulan dil, din ve soy
gibi önemli bilgilerin yanı sıra insanların İngilizce
dil yardımına ihtiyacı olup olmadığını da tesbit
etmektedir.

Nüfus Sayımı Zaman Kapsülü’ne katılmadıysanız,
isim veya adres bilgileri elde tutulmaz. İsim ve
adres taşıyan bütün sayım formları ve her türlü
bilgisayar dosyaları, işlem tamamlandıktan sonra
yok edilmektedir.

Etnik toplum kuruluşları Nüfus Sayımı’na destek
vermektedirler. Nüfus Sayımı formlarında verilen
bilgiler, toplumların gerçek durumlarını ortaya
koymaya yardımcı olmaktadır. Nüfus Sayım bilgileri
ayrıca hükümet fonlarının etnik toplumlara adil
dağılımı konusunda da yardımcı olmaktadır.

Sayımda görev alan herkes, kanunen hiç kimsenin
şahsi bilgilerini dışarı vermemekle yükümlüdür.
Federal Polis, ASIO, Vergi Dairesi, Centrelink,
Göçmen Bakanlığı ve doğrudan pazarlama
kumpanyaları NüfusSayımı’ndan kesinlikle kişisel
bilgi elde edemezler.
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Nüfus Sayımı Zaman Kapsülü

Yardıma İhtiyacınız mı Var?

İsim, adres de dahil olmak üzere, Nüfus Sayım
bilgilerinizin Avustralya Ulusal Arşivi tarafından 99
yıl süreyle güvenli olarak tutulmasını isteyebilirsiniz.
99 yıl süreyle bu Nüfus Sayım bilgilerine kimse
bakamayacağı için bu projeye Nüfus Sayımı Zaman
Kapsülü adı verilmiştir.

Temmuz ayının sonundan itibaren Avustralya’da
çokça kullanılan dillerde hizmet vermek üzere bir
Nüfus Sayımı Danışma Hattı kurulacaktır. Nüfus
Sayımı Danışma Servisi Dil Yardım Hattı, sabah 8:30
ile akşam 8:00 saatleri arasında 1300 363 365 nolu
telefondan hizmet verecektir.

2105 yılında Ulusal Arşivler, Zaman Kapsülü’nde
bulunan bilgileri topluma açıklayacak ve böylece
gelecek nesiller kendi soy ağaçlarını tesbit
edebileceklerdir.

Gerekli yerlerde, dil becerileri olan Nüfus Sayım
Görevlileri bulundurulacaktır. Bunlar, yardım
sağlamak amacıyla eğitilmiş kişilerdir. Nüfus Sayım
İnternet Sitesi’nde - www.abs.gov.au/census
– ayrıca tercüme edilmiş bazı bilgiler bulunacaktır.

Nüfus Sayımı Zaman Kapsülü projesine
katılmak tamamen isteğe bağlıdır. Bu projeye
katılmayı onaylamayan kimselerle ilgili Nüfus
Sayım bilgileri, Avustralya İstatistik Bürosu’nun
(Australian Bureau of Statistics) normal olarak
yaptığı istatistiksel işlemler tamamlandıktan sonra
yok edilecektir.

Nüfus Sayımı nasıl yapılmaktadır
Avustralya’da bulunan herkes, her nerede olurlarsa
olsunlar, Nüfus Sayımı Gecesi (8 Ağustos Salı)
sayılacaktır. Buna turistler de dahildir. Nüfus Sayımı
Gecesi’nden önceki iki hafta içinde bir Nüfus Sayım
görevlisi evinize bir Nüfus Sayım formu ve yardım
rehberi getirecek ve Nüfus Sayımı Gecesi’ni takip
eden iki hafta içinde gelip tamamlanmış formu
teslim alacaktır. 2006 Nüfus Sayımı’nda insanlar
Nüfus Sayım formunu internet üzerinden de
doldurabileceklerdir.

Unutmayınız – Nüfus Sayımı, sayılmanız için size verilmiş bir fırsattır.
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