Júniusban írtam Önnek, hogy a segítségét kérjem egy rövid felmérés kitöltésében, amelyben
lehetséges új kérdéseket vizsgálunk meg a 2021-es népszámláláshoz. A felmérést az Ipsos MORI
végzi az Észak-Írországi Statisztikai és Kutató Hivatal (Northern Ireland Statistics and Research
Agency, a továbbiakban NISRA) nevében.
Amennyiben már válaszolt, köszönjük szépen a ránk fordított idejét.

Azt szeretnénk, ha minél többen kitöltenék a felmérést
Amennyiben még nem töltötte ki a felmérést, hálás lennék, ha fordítana erre egy kis időt, ezzel
segítve bennünket a kérdések összeállításában. A felmérés kitöltése mindössze körülbelül 5 percet
vesz igénybe. Részvétele teljesen önkéntes alapú.

A felmérést kitöltheti online vagy papíron
Az online felmérés kitöltéséhez, kérem, gépelje be ezt a linket:

https://ipsos.uk/census-research
és írja be az egyedi jelszavát:

[ACCESS_CODE]
Kérem, töltse ki a felmérést, amint lehetséges, de legkésőbb augusztus 14-ig hétfő éjfélig.
Amennyiben inkább papíron venne részt a felmérésben, akkor kérem töltse ki a csatolt felmérést
nyomtatott formában és küldje el az Ipsos MORINAK a mellékelt bélyeggel ellátott borítékban.
Válaszait bizalmasan kezeljük.

Az oldal másik felén további információt talál.
Az oldal másik felén további információt talál a felmérésről, a NISRÁRÓL és a népszámálásról.
Köszönjük, hogy időt szán arra, hogy segít nekünk.
Tisztelettel:

David Marshall (Dr)
Észak-Írországi Statisztikai és Kutató Hivatal

Kik Önök?
Az Ispos MORI független kutatóintézet végzi a felmérést az Észak-Írországi Statisztikai és Kutató
Hivatal nevében. További információt a www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk címen talál.
A NISRA feladata az észak-írországi gazdasággal, népességgel és társadalommal kapcsolatos
statisztikai adatok gyűjtése és közzététele. Emellett szintén a NISRA végzi a népszámlálást
Észak-Írországban minden 10 évben. További információt a http://www.nisra.gov.uk címen talál.

Miért az én háztartásomat kérték fel a részvételre?
Az Ön háztartása véletlenszerűen lett kiválasztva egy listáról, amely az észak-írországi
irányítószámokat tartalmazza.

Miről szól a felmérés?
A felmérés kérdéseket tesz fel Önről és a háztartásáról. Tesztelni szeretnénk a kérdéseket, hogy
biztosak legyünk abban, hogy a 2021-es népszámlálás kitöltése annyira egyszerű, amennyire
csak lehet.

Mi a népszámlálás?
A népszámlálás megszámolja a lakosságot és egyéb adatokat gyűjt a háztartásokról és azok
tagjairól. Ezek az adatokat segítik a kormányt, a helyi önkormányzatokat, a vállalkozásokat és a
jótékonysági szervezeteket a döntéshozatalban az anyagi támogatások elosztása, a
szolgáltatások nyújtása és az esélyegyenlőség ellenőrzésének kérdésében.

Ki töltse ki a felmérést az én háztartásomban?
Egy legalább 16 évet betöltött családtag töltheti ki a felmérést. Amennyiben Ön az egyedüli
családtag, aki 16 évnél idősebb, akkor csak Ön vehet részt a felmérésben.

Önök látni fogják majd a válaszaimat?
Nem. Sem az Ipsos MORI, sem a NISRA munkatársai nem fogják tudni beazonosítani Önt a
válaszai alapján és nem látják majd, hogyan felelt a kérdésekre. Az Ipsos MORI összesíti a
beérkezett válaszok mindegyikét, így az adatok névtelenek lesznek.

Amennyiben további kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba az Ipsos
MORIVAL e-mailen vagy telefonon.
Email: censusresearch@ipsos.com
Telefon: 0800 819 9031

