
Điều Tra dân số kỳ này là gì?
Điều Tra Dân Số và Nhà Ở do Cục Thống Kê Úc (ABS) tiến hành năm năm một lần. Cuộc 
Điều Tra sắp tới là vào Thứ Ba, ngày 09 tháng 08 năm 2011.
Điều Tra này thu thập nhiều thông tin khác nhau hầu nắm bắt được một hình ảnh đầy đủ và 
chính xác về nước Úc và tính đa dạng văn hóa của đất nước này.
Có một số câu hỏi về tổ tiên, tôn giáo của quý vị, và ngôn ngữ chính quý vị nói ở nhà. Rất 
quan trọng cần trả lời những câu hỏi này. 

Tổ tiên
Úc châu là một xã hội đa dạng có cư dân đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Biết được 
có bao nhiêu người ở những khu vực nhất định trên toàn nước Úc cho phép lập ra kế 
hoạch tổ chức bầu cử và giúp các chiến dịch nâng cao nhận thức công dân.  
Hiểu được nguồn gốc của những người nhận Úc châu là quê hương là điều cốt yếu giúp 
triển khai các chính sách và dịch vụ thể hiện rõ các nhu cầu của xã hội chúng ta. Nguồn 
gốc tổ tiên không nhất thiết liên quan đến sinh quán của quý vị, mà liên hệ nhiều hơn đến 
nhóm văn hóa quý vị thấy gần gủi mình nhất.
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Tôn giáo
Nhà thờ và các tổ chức tôn giáo dựa vào thông tin từ Điều Tra Dân Số này để biết được 
có bao nhiêu người thuộc tôn giáo họ ở những nơi khác nhau trên nước Úc. Họ và những 
người khác dùng thông tin này để đánh giá nhu cầu dựa trên tôn giáo về trường học, bệnh 
viện, các dịch vụ cộng đồng và nhà ở cho người cao niên.
Nếu quý vị không theo tôn giáo nào, hãy đánh dấu ‘Không tôn giáo’ (‘No religion’).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngôn ngữ
Ngôn ngữ chính ở Úc châu là Anh ngữ. Tuy nhiên, các Điều Tra Dân Số đã qua cho thấy 
gần 3 triệu người Úc ở nhà nói ngôn ngữ khác, không phải tiếng Anh.
Biết được ngôn ngữ nào khác được sử dụng và mức độ nói thông thạo Anh ngữ sẽ giúp 
hoạch định các chương trình giảng dạy Anh ngữ và dịch vụ thông phiên dịch được dễ dàng 
hơn.
Cũng nên kể đến Auslan và các ngôn ngữ dấu hiệu khác. Hãy ghi ra ngôn ngữ ký hiệu này 
nếu được dùng ở nhà.
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Nên làm gì nếu câu trả lời của quý vị không được liệt kê trong mẫu đơn này?
Các câu trả lời được liệt kê trong mẫu đơn là những câu trả lời thông thường nhất được 
ghi nhận từ cuộc Điều Tra vừa qua. Nếu quốc gia, ngôn ngữ hay tôn giáo của quý vị không 
được liệt kê, hãy ghi câu trả lời vào chỗ dành cho mục này.

Những ai sẽ thấy được thông tin của quý vị?
Tất cả nhân viên làm việc cho cuộc Điều Tra này đều bị ràng buộc pháp lý chặt chẽ, không 
bao giờ tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào. 
Thông tin cá nhân quý vị cung cấp về bản thân và gia đình mình hoàn toàn riêng tư và 
được Cục Thông kê Úc ABS bảo mật. Sau khi mẫu đơn Điều Tra này được xử lý, mọi ghi 
nhận về tên và địa chỉ sẽ bị tiêu hủy.

Cần thêm thông tin và trợ giúp?
Có đường dây trợ giúp Ngôn ngữ Census Inquiry Service Language Helpline hỗ trợ quý vị, 
từ 8:30 sáng tới 8:00 tối, 7 ngày một tuần, từ ngày 18 tháng 07 đến ngày 05 tháng 09 
năm 2011. 
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