Padėkite informuoti apie sekantį gyventojų surašymą
Aš rašau jums norėdamas paprašyti jūsų pagalbos dėl trumpos apklausos, kurią norime išbandyti
pateikdami galimus naujus klausimus 2021 m. gyventojų surašymui. Apklausą vykdo"Ipsos MORI",
Šiaurės Airijos statistikos ir tyrimų agentūros (NISRA) vardu.
Jūsų šeima buvo atrinkta dalyvauti atsitiktine tvarka. Aš būčiau labai dėkingas už jūsų pagalbą dalyvaudami šioje apklausoje, padėtumėte suteikti žinių apie sekantį gyventojų surašymą.

Dalyvaukite trumpoje apklausoje internetu.
Norėdami užpildyti internetinę apklausą, įveskite šią nuorodą į savo interneto naršyklės viršuje
esančią adreso juostą:

https://ipsos.uk/census-research
ir įveskite savo unikalų prieigos kodą:

[PRIEIGOS_KODAS]
Jūsų dalyvavimas yra visiškai savanoriškas.
Prašome užpildyti apklausą kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki penktadienio, rugpjūčio 11 d.,
vidurnakčio. Tai užtruktų ne daugiau kaip penkias minutes jūsų laiko.
Jūsų pateikti atsakymai bus traktuojami kaip konfidencialūs.

Raskite daugiau informacijos kitame puslapyje
Daugiau informacijos apie tyrimą, NISRA ir gyventojų surašymą rasite kitame puslapyje.
Labai ačiū, kad skyrėte mums laiko.
Su pagarba,

David Marshall (Dr)
Šiaurės Airijos statistikos ir tyrimų agentūra

Kas jūs toks?
"Ipsos MORI" atlieka apklausą Šiaurės Airijos statistikos ir tyrimų agentūros (NISRA) vardu. "Ipsos
MORI" yra nepriklausoma tyrimų agentūra. Daugiau informacijos rasite puslapyje
www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk
NISRA yra atsakinga už Šiaurės Airijos ekonomikos, gyventojų ir visuomenės statistikos rinkimą ir
paskelbimą. NISRA taip pat vykdo surašymą Šiaurės Airijoje kas 10 metų. Daugiau informacijos
rasite puslapyje https://www.nisra.gov.uk

Kodėl mano šeima gavo kvietimą dalyvauti apklausoje?
Jūsų namai buvo atrinkti atsitiktine tvarka gauti kvietimą dalyvauti apklausoje pagal pašto kodų
sąrašą Šiaurės Airijoje.

Kas yra apklausa?
Apklausoje pateikiami klausimai apie jus ir jūsų namuose gyvenančius asmenis. Mes tikriname
klausimus, norėdami užtikrinti, kad 2021 m. gyventojų surašymo klausimynas būtų kuo lengvesnis.

Kas yra surašymas?
Surašymas skaičiuoja gyventojus ir renka kitą informaciją apie namų ūkius ir namų ūkio narius. Jis
naudojamas centrinės ir vietos valdžios, verslo ir labdaros organizacijų, pavyzdžiui, siekiant
paremti sprendimus dėl lėšų paskirstymo, paslaugų teikimo ir nelygybės stebėjimo.

Kas mano namų ūkyje turėtų užpildyti apklausą?
Apklausoje gali dalyvauti vienas asmuo, vyresnis nei 16 metų. Jei esate vienintelis 16 metų ar
vyresnis asmuo, tuomet tik jūs turite dalyvauti apklausoje.

Ar galėsite pamatyti mano individualius atsakymus?
Ne. Nei vienas iš "Ipsos MORI" ar "NISRA" negalės identifikuoti jūsų ar pamatyti, kaip jūs atsakėte
į klausimus. "Ipsos MORI" sujungs visų, kas dalyvavo apklausoje, atsakymus, ir duomenys bus
anoniminiai.

Jei turite klausimų, susisiekite su "Ipsos MORI" el. paštu arba telefonu.
El. paštas: censusresearch@ipsos.com
Telefonas: 0800 819 9031

