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Ngày Điều tra Dân số, 
7 tháng 3 năm 2023

Điều tra dân số năm 2023 liên quan đến tất cả chúng ta.



Khi tất cả chúng ta tham gia 
điều tra dân số, tất cả chúng 
ta đều được kiểm đếm.
Điều tra dân số là khảo sát trên quy mô toàn quốc được tổ chức 
năm năm một lần. Đó là việc kiểm đếm chính thức tất cả mọi 
người đang có mặt ở Aotearoa New Zealand, và những nơi họ 
sống hoặc tạm trú (chỗ ở).

Điều tra dân số giúp mọi người hiểu Aotearoa New Zealand đã 
thay đổi theo thời gian như thế nào. Nó cũng giúp các iwi (bộ tộc), 
các nhóm cộng đồng và chính phủ lập kế hoạch phục vụ cho 
người dân và các cộng đồng, như bệnh viện, trường học và giao 
thông công cộng.

Tất cả mọi người đang có mặt ở Aotearoa New Zealand vào  
Ngày Điều Tra Dân Số, Thứ Ba ngày 7 tháng 3 năm 2023 phải 
tham gia điều tra dân số. Bạn có thể tham gia điều tra dân số trực 
tuyến (online) hoặc bằng giấy.

Cơ quan Thống kê NZ bảo vệ thông tin và danh tính của bạn. 
Chúng tôi đảm bảo không thể nhận dạng được bạn trong các dữ 
liệu chúng tôi xuất bản.

Chúng tôi không chia sẻ câu trả lời cá nhân của bạn với bất kỳ ai, 
ví dụ như các tổ chức chính phủ như Work and Income (cơ quan 
phát trợ cấp), Kāinga Ora (cơ quan phụ trách nhà xã hội), Cảnh sát 
hoặc Sở Di trú New Zealand.

Truy cập www.census.govt.nz để biết thêm thông tin.
Điện thoại miễn phí 0800 CENSUS (0800 236 787), bắt đầu hoạt 
động từ ngày 6 tháng Hai.


