
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ

ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਬਊਰੋ ਆਫ ਸਟਬੈਟਸਬਟਕਸ, 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਚੱ ਹਰਰੇਕ ਬਿਅਕਤੀ ਅਤਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਣਦਾ ਹ।ੈ 
ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, 
ਜਨਮ ਦਾ ਦਰੇਸ, ਧਰਮ, ਿੰਸ, ਘਰ ਬਿਚੱ ਿਰਤੀ ਜਾਦਂੀ ਭਾਸਾ, 
ਕੰਮ ਅਤਰੇ ਬਸੱਬਿਆ ਿਰਿੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਬਾਰਰੇ ਸਿਾਲ ਪ਼ੁੱਛਦੀ ਹੈ। 
ਹਰ ਉਸ ਬਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ                   
10 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਤ਼ੁਹਾਡਰੇ ਘਰ ਬਿੱਚ ਰਬਹ ਬਰਹਾ ਹੈ।      
ਇਸ ਬਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤਰੇ ਬੱਚਰੇ ਸਾਮਲ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਕਉਂ ਹੈ 

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਬਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਕ     
ਸਾਨੂੰ ਹ਼ੁਣ, ਅਤਰੇ ਭਬਿੱਿ ਬਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰੇਸ ਭਰ ਬਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾ,ਂ 
ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੂੰ ਅਤਰੇ ਬਰੇ-ਮ਼ੁਨਾਫਾ ਸੰਿਠਨਾ ਂਿਾਸਤਰੇ, ਸੂਬਚਤ ਫੈਸਲਰੇ ਲੈਣ 
ਬਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਰੇ ਦਰੇ ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਬਿਅਕਤੀਆ,ਂ 
ਪਬਰਿਾਰਾ ਂਅਤਰੇ ਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂਿਾਸਤਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਨਾਉਣ ਬਿੱਚ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

— ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਂਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਬਰਆ ਂਬਿੱਚ ਬੋਲੀਆ ਂਜਾਣ 
ਿਾਲੀਆ ਂਭਾਸਾਿਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਰੇ 
ਅੰਕਬਿਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਆਪਣਰੇ 
ਪਾਠਕਾ ਂਲਈ ਉਸ ਭਾਸਾ ਬਿੱਚ ਬਕਤਾਬਾ ਂਰੱਿ ਸਕਣ

— ਸ਼ੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾ ਂਆਪਣਰੇ ਿਾਹਕਾ ਂਿਾਸਤਰੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦਾ ਭੰਡਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਿਾਸਤਰੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਰੇ ਅੰਕਬਿਆ ਂਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਬਜਸ ਬਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਭੋਜਨ ਿੀ 
ਸਾਮਲ ਹਨ

— ਪ੍ਸਾਰਕ ਇਹ ਬਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਰੇ 
ਅੰਕਬਿਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਰੇ ਹਨ, ਬਕ ਉਹਨਾ ਂਦਰੇ ਸਰੋਬਤਆ ਂ
ਿਾਸਤਰੇ ਬਕਹਿੀਆ-ਂਬਕਹਿੀਆ ਂਭਾਸਾਈ ਰਰੇਡੀਓ ਅਤਰੇ ਮੀਡੀਆ 
ਸਰੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਲੋਿ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨੂੰ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਕਕਵੇਂ 
ਰੱਕਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 
ਦੁਆਰਾ ਰੱਕਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਕਰਆ ਂ
ਜਾ ਂਕਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 
ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾ ਂ
ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਝਂੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।* ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਕ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿੱਚ ਬਡਪਲੋਮੈਟਾ ਂਅਤਰੇ ਉਹਨਾ ਂਦਰੇ ਪਬਰਿਾਰਾ ਂਨੂੰ 
ਛਡੱ ਕਰੇ, ਹਰ ਬਕਸਰੇ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਜੱਥਰੇ ਿੀ ਹਿੋਰੇ, 
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਚ ਿੀਜਾ 
ਧਾਰਕ, ਸੈਲਾਨੀ ਅਤਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀ ਸਾਮਲ ਹਨ 
ਬਜਿੇਂ ਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਿਰਬਸਟੀਆ ਂਬਿੱਚ ਪਿ੍ਹ ਰਹਰੇ 
ਬਿਬਦਆਰਥੀ। 

*www.census.abs.gov.au/privacy ਬਿਿਰੇ 2021 ਦੀ 
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਰਦਰੇਦਾਰੀ ਸਟਰੇਟਮੈਂਟ ਿਰੇਿੋ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਰਾਤ 10 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਹੈ।
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ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ, ਕਾਿਜ ਰਾਹੀਂ,     
ਜਾ ਂਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਬਨਰਦਰੇਸ ਬਮਲਦਰੇ 
ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ, ਜਰੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿਾਲੀ 
ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਘਰ ਹੋਿਰੇਿਾ।    

ਕ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਕਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ 
ਇਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਨਰਦੇਸ਼ ਕਮਲਣਗੇ। 

ਇਸ ਬਿੱਚ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬਿਲੱਿਣ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 
ਨੰਬਰ ਅਤਰੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਸਿਰਡ ਹੋਿਰੇਿਾ। 
ਅਿਸਤ 2021 ਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਆਪਣਰੇ ਬਨਰਦਰੇਸ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਤਾ ਂ                   
www.census.abs.gov.au ਉੱਤਰੇ ਜਾਓ। 
ਜਰੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਬਕਸਰੇ ਕਾਿਜੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹ਼ੁੰਦਰੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ24-ਘੰਟਰੇ ਦੀ ਸਿੈਚਾਬਲਤ ਕਾਿਜੀ 
ਫਾਰਮ ਬਰੇਨਤੀ ਸਰੇਿਾ ਨੂੰ 1800 130 250 ਉੱਤਰੇ 
ਫੋਨ ਕਰੋ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਚੱਠੀ 
ਤੋਂ ਆਪਣਰੇ 16-ਅੰਕਾ ਂਿਾਲਰੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੰਬਰ 
ਦੀ ਲੋਿ ਪਿਰੇਿੀ।

ਕੁਝ ਪਕਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਇਕ ਕਾਗ਼ਿੀ 
ਫਾਰਮ ਕਮਲੇਗਾ। 

ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਸਥਾਨਾ ਂਬਜਿੇਂ ਬਕ ਹੋਟਲਾ,ਂ ਕੈਂਪ 
ਿਾਲਰੇ ਮੈਦਾਨਾ ਂਜਾ ਂਬਿਬਦਆਰਥੀ ਬਰਹਾਇਸਾ ਂਬਿੱਚ 
ਠਬਹਰਨ ਿਾਲਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਬਿਬਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਅਤਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆ ਂਉੱਤਰੇ ਿੀ ਲਾਿੂ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ।           
ਇਕ ਿਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਾਬ ਨੂੰ 
ਭ਼ੁਿਤਾਨ ਕੀਤਰੇ ਬਲਫਾਫਰੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕਰੇ ਸਾਨੂੰ 
ਿਾਪਸ ਭਰੇਜ ਬਦਓ, ਜੋ ਬਕ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿਰੇਿਾ। 
ਜਰੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ 
ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਤਾ ਂਫਾਰਮ ਉੱਤਰੇ ਬਨਰਦਰੇਸ ਬਲਿਰੇ ਹਨ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿਾਲਾ ਫਾਰਮ ਕਰੇਿਲ ਅੰਿਰਰੇਜੀ ਬਿੱਚ ਹੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਪਬਰਿਾਰ ਜਾ ਂਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਬਹ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿਾਲਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੀ ਹੋਣਿਰੇ, 
ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਿਾ ਸਕਦਰੇ ਹਨ ਬਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਕਿੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਕੱਥੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ

ਜਰੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ 
ਲੋਿ ਹੈ ਤਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

— www.census.abs.gov.au ਉੱਤਰੇ ਜਾਓ।

— ਆਪਣਰੇ ਨਰੇ ਿਰੇ ਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣਰੇ ਿਾਲੀ ਮਦਦ ਲੱਭਣ ਲਈ 
www.census.abs.gov.au/findus ਉੱਤਰੇ ਜਾਓ।

— ਅੰਿਰਰੇਜੀ ਬਿੱਚ ਬਕਸਰੇ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ        
1800 512 441 ਉੱਤਰੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

— ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਬਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ,                            
www.census.abs.gov.au/punjabi ਉੱਤਰੇ ਜਾਓ 
ਜਾ ਂਅਨ਼ੁਿਾਦ ਅਤਰੇ ਦੋਭਾਸੀਆ ਸਰੇਿਾ (TIS National) ਨੂੰ 
131 450 ਉੱਤਰੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
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