
အေရးႀကီးသည့္ ေန႔စြမဲ်ား 
Census အတြက္အေရးပါေသာ ေန႔မ်ား။

•	 ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ ၂၀၁၆ 
 ေဖာင္ျဖည့္စြက္ရန္ လမ္းညြန္သည့္စာႏွင့္ ေဖာင္မ်ားစတင္ျခင္း

•	 ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ ၂၀၁၆ 
 Census night သန္းေခါင္စာရင္းည 

•	 ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၆ 
 Census တာ၀န္ရွသူိမ်ား အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လာေရာက္ျခင္း 

•	 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္  
	 ၂၀၁၆ Census အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူအား 

အသိေပးျခင္း 

ပိုသိလိုပါသလား။ 
အခ်က္အလက္ ပုိသိလုိပါက census.abs.gov.au ကုိ 
သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔သည္ သန္းေခါင္စာရင္းည  
CENSUS NIGHT ျဖစ္သည္။ 

အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေစရန္အတြက္ 
ခဏတာ ရပ္တန္႔ၾကခ်နိ္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏုပ္္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို 
တျခားအစိုးရဌာနမ်ားကိုလည္း မွ်ေ၀မည္လား။ 
မွ်ေ၀မည္ မဟုတ္ပါ။ Census တြင္ ျဖည့္စြက္ထားေသာ အခ်က္အလက္ကုိ 
တျခာအစုိးရဌာန သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ ေအဂ်င္စီမ်ားျဖစ္သည့္ ရဲ၊ အခြန္ဌာန  
Australian Taxation Office ႏွင့္ Centrelink လုိ ေအဂ်င္စီမ်ား 
ကိုလည္း မွ်ေ၀မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ABS ဌာနအေနႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား အားလံုး၏ ကုိယ္ေရး 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးဖို႔ တရားင္ သတ္မွတ္ထားၿပီး 
သင္မည္သူျဖစ္သည္၊ မည္သည့္အိမ္ေထာင္စု ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ေပ။ 

Census အၿပီးတြင္ ကြ်ႏုပ္္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား 
ဘယ္လို ျဖစ္သြားမည္လဲ။ 
ရရွထိားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းၿပီး မွတ္တမ္းတင္ျခင္း အၿပီးတြင္ 
ABS အေနႏွင့္ သင့္၏ နာမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားကုိ ဖယ္ရွားမည္  
ျဖစ္သည္။ လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းအတြက္ အက်ဳးိမရွေိတာ့သည့္အခ်နိ္တြင္ 
နာမည္ႏွင့္ လိပ္စာမ်ားကုိ ေလးႏွစ္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလးႏွစ္မတုိင္ခင္ 
ဖ်က္သိမ္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

Census ကို မျဖစ္မေန ျဖည့္စြက္ရမည္လား။ 
ျဖည့္စြက္ရပါမည္။ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားမွလြ၍ဲ 
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား အားလုံး Census ညအတြင္း  
ေရာက္ရွေိနသည့္ ေနရာတြင္ ေဖာင္ျဖည့္စြက္ရပါမည္။ 
ျဖည့္စြက္ရမည့္သူမ်ားတြင္ ၄၅၇ ဗီဇာကိုင္ေဆာင္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ 
အလည္လာေရာက္သူမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား Census and Statistics Act 1905 
ဥပေဒအရ ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Census ကုိ မျဖည့္စြက္ပါက 
ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရႏိုင္ပါသည္။ 

Census Australia @ABSCensus

@ABSCensus CensusAustralia

#MyCensus

Share your #MyCensus moment. See the T&Cs at mycensus.abs.gov.au/terms

#MyCensus



ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္သည္ CENSUS ည ျဖစ္ပါသည္။ 

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကုိ 
ပုံေဖာ္ၾကရန္အတြက္ လူတိုင္း  
ခဏတာ ရပ္ဆိုင္းသည့္  
ကာလလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ Census ျဖည့္စြက္ျခင္း 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လူေပါင္း ၁၅ သန္းေလာက္ အြန္လုိင္းမွတဆင့္ 
Census ကုိ ျဖည့္စြက္ၾကမည္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

ဘာေတြ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသလဲ။ 
ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ေနအိမ္အမ်ားစုတြင္ ABS ထံမွ  
‘To the Resident’ ဟု လိပ္မူပို႔ေဆာင္လာေသာ စာတစ္ေစာင္ကို 
လက္ခံရရွိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စာထဲတြင္ သင့္အိမ္ေထာင္စုအတြက္ သီးသန္႔ Census Login ႏွင့္ 
အြန္လိုင္းေပၚတြင္ Census မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖည့္စြက္ရမည္လဲ ဆုိသည့္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္အျပင္ ေဖာင္စာရြက္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေတာင္း
ခံႏိုင္သည့္အေၾကာင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

ဖုန္းလို လက္ကိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းတြင္ Census 
ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသလား။
ျဖည့္စြက္ႏိုင္သည္။ အင္တာနက္ အဆက္အသြယ္ရွသိည့္  
ကြန္ျပဴတာ၊ laptop၊ tablet ဒါမွမဟုတ္ မုိဘုိင္းပစၥည္းမ်ား 
မွတဆင့္ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဘာေၾကာင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ကို သုံးပါသလဲ။ 
Census ကုိ အြန္လုိင္းကေန ျဖည့္စြက္သည္မွာ ျမန္ဆန္  
လြယ္ကူၿပီး လံုၿခဳံမႈ ရိွသကဲ့သို႔ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္လည္း 
ေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ Census အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလည္း 
သက္သာေစပါသည္။ 

ေဖာင္စာရြက္မွာေရာ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသလား။ 
ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။ အင္တာနက္ အဆက္အသြယ္မရွိသည့္အခါ 
သုိ႔မဟုတ္ ေဖာင္စာရြက္တြင္သာ ျဖည့္စြက္လိုလွ်င္ ေဖာင္စာရြက္ 
အလုိအေလွ်ာက္ ပုိ႔ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအား ဖုန္းေခၚဆုိ၍ 
ေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ ပုိ႔လာသည့္ စာတြင္ ပါလာသည့္ နံပတ္ ၁၂  
ခုပါ Census Login အား အသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

ေဖာင္စာရြက္ကုိ ျဖည့္စြက္ၿပီးပါက အသင့္ပါလာေသာ Reply Paid 
စာအိတ္အား အသံုးျပဳ၍ ခ်က္ျခင္းျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး 
Census Field Officer လာယူမည့္ အခ်နိ္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းရန္ 
မလုိအပ္ပါ။ 

စကားျပန္လိုအပ္ပါတယ္။  
ဘယ္ေနရာမွာ ေခၚရမလဲ။
ေဖာင္ျဖည့္စြက္ဖို႔ စကားျပန္၏ 
အကူအညီလုိအပ္ပါက 
Translating and Interpreting 
Service – TIS National 
၏ဖုန္းနံပတ္ျဖစ္ေသာ ၁၃၁ ၄၅၀  
ကို ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

ကြ်ႏုပ္္၏္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြ မေပါက္ၾကားေအာင္ 
ABS က ဘာလုပ္ေပးပါသလဲ။ 
ABS အေနျဖင့္ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္းမႈကို အေလး 
ထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွသိည္။ လူေတြ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေကာင္းမြန္စြာ မထိန္းသိမ္းဟု ယူဆၾကလ်င္ Census ေကာက္ခံရာတြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈ ရမည္ မဟုတ္ေပ။ 

ABS အေနျဖင့္ Census ထဲက တဦးတေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ 
အိမ္ေထာင္စု တစု၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လံု၀ ေပါက္မၾကားေအာင္ 
ေသျခာ လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ 

Census ဆိုတာဘာလဲ။
သန္းေခါင္စာရင္း Census ဆုိသည္မွာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္စုအေပၚ ေကာက္ခံေသာ အႀကီးမားဆံုးေသာ စာရင္းျဖစ္ၿပီး 
Australian Bureau of Statistics (ABS) မွ ေကာက္ခံျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း Census ေၾကာင့္ 
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအေၾကာင္း အတုိခ်ဳပ္ သိရၿပီး ထုိမွတဆင့္ ၾသစေၾတးလ် 
ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ေရးမ်ားကုိ ပံုေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

Census ကို ဘယ္အခ်နိ္လုပ္မွာလဲ။ 
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ Census အား ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ 
ေကာက္ခံပါမည္။ 

ၾသစေၾတးလ်အတြက္ Census က မည္ကဲ့သို့ အေထာက္အကူ 
ျပဳေစသနည္း။ 
Census မွတဆင့္ အေရးႀကီးေသာ ၾသစေၾတးလ်တြင္ 
ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေၾကာင္း သိေစႏိုင္ပါသည္။ 
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရအား ခန္႔မွန္းႏိုင္ၿပီး ထုိမွတဆင့္ 
အစိုးရအေနႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လုိအပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား 
ေရးဆြဲျခင္း၊ ရံပုံေငြမ်ား ခ်ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ Census အတြင္း အိမ္ေျခေပါင္း ၁၀ သန္းႏွင့္ 
လူအေယာက္ေပါင္း ၂၄ သန္း ေလာက္ရွိလိမ့္မည္ဟုလည္း 
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း ေနၾကပါသည္။ 


