
 

 

 

 

 

Я написав Вам у червні з проханнем про вашу допомогу з коротким опитуваннем, щоб 
перевірити нові питання Перепису 2021 року. Це опитуванне проводиться Ipsos MORI від 
імені Агентства Статистики та Досліджень у Північної Ірландії (NISRA). 

Якщо ви вже дали відповідь, дякую вам за ваш час 

Ми хочемо почути від якнайбільшого числа людин 

Якщо ви ще не завершили цей огляд, так я був би вдячний, якщо ви зможете трохи 
допомогти інформувати наступний перепис. Опитування може зайняти всього тільки п'ят 
хвилин щоб завершити. Ваша участь абсолютно добровільна. 

Ви можете заповнити опитування в Інтернеті або на папері 

Для завершення онлайн-опитування, будьте-ласка, введіть це посилання:  

https://ipsos.uk/census-research 

І введіть свій унікальний код доступу: 

[КОД_ ДОСТУПУ] 

Будьте ласка заповніть опитуванне якомога швидше, але не пізніше ніж опівночі в понеділок, 
14 серпня.  

Крім того, ви можете взяти участь, заповнивши додану анкету та надсилаючи її в Ipsos MORI 
у наданому конверті.  

Ваші відповіді будуть розглядатися як конфіденційні. 

Дізнайтесь більше інформації на другий сторінці. 

Зверніться, щоб отримати додаткову інформацію про опитування, NISRA та перепис.  

Велике спасибі  Вам за те, що дав час, щоб допомогти нам. 

Щиро Ваш, 

 

 
Девід Маршалл (д-р) 
Північноієрландське Агентство Статистики та Досліджень 
  



 

 

Хто ти? 

 Ipsos MORI проводить опитуванне від імені Північної Ірландії Агентства Статистики та 
Досліджень (NISRA). Ipsos MORI є незалежне дослідницьке  Агентство. Ви можете 
роспїзнати більше інформації на сайті  www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk 

NISRA несе відповідальність за збір та публікацію статистики, що стосуються до економіки, 
населення та суспільства в Північній Ірландії. NISRA також проводить перепис населення в 
Північній Ірландії кожні 10 років. Ви можете дізнати більше за адресом  
https://www.nisra.gov.uk 

Чому моє сімейство отримало запрошення завершити 
опитування?  

Вашa родина була обрана  випадковим чином зі списку поштових індексів у Північній Ірландії 
, щоб отримати запрошення взяти участь в цьому опитуванні. 

Що таке опитування? 

 Опитуванне задае питання щодо вас та щодо вашого домогосподарства. Ми перевіряємо 
питання, щоб переконати, щоб  анкета перепису 2021 року  була максимально проста для 
завершення. 

Що таке перепис?  

Перепис нараховує населення та збирає іншу інформацію про домогосподарства та членів 
домогосподарства. Він використовується центральними та місцевими органами влади, 
бізнесом та благодійними організаціями,  наприклад, для підтримки рішень про виділення 
коштів, надання послуг та моніторингу неправедністї. 

Хто в моєму домі повинен завершити опитування? 

Одна людина у віці 16 років і старше може завершити опитування. Якщо ви єдина людина у 
віці 16 років або старше, то лише ви повинні завершити огляд. 

Чи зможете ви бачити мої індивідуальні відповіді? 

 Ні. Ніхто з Ipsos MORI або NISRA не зможе  ідентифікувати вас або побачити, як ви 
відповіли на питання. Ipsos MORI поєднує відповіді від усіх, хто відповідав на опитування, і 
дані будуть анонімними. 

Якщо у вас ще є питання, будьте ласка, зв’яжіться з Ipsos MORI  
електронною поштою або телефонуйте. 

Email: censusresearch@ipsos.com 

Телефон: 0800 819 9031 


