மக்கள் ெதாைகக் கணக்ெக�ப்�க் �றித்�
மக்கள் ெதாைக கணக்ெக�ப்� பத்� வ�டங்க�க்� ஒ� �ைற
நடத்தப்ப�கிற�. இ�ேவ சிங்கப்�ாில் ேதசிய அளவில் நைடெப�ம்
ஒேர, ஆகப் ெபாிய ஆய்வா�ம். 2020 ஆம் ஆண்� மக்கள் ெதாைக
கணக்ெக�ப்�, சிங்கப்�ாின் �தந்திரத்திற்�ப் பிற� நைடெப�ம்
ஆறாவ� மக்கள் ெதாைக கணக்ெக�ப்பா�ம், ேம�ம் சிங்கப்�ாில்
இடம்ெப�ம் மக்கள் ெதாைக கணக்ெக�ப்� வாிைசயில் இ�
பதிைனந்தாவதா�ம்.
C2020-யின் �க்கிய ேநாக்கம், மக்கள் ெதாைக மற்�ம் ��ம்பங்களின்
�க்கிய
பண்�கள்
�றித்த
தகவல்கைளச்
ேசகாிப்பதா�ம்.
ேசகாிக்கப்ப�ம் தகவல்கள் ச�கத்திற்�த் ேதைவயான ெகாள்ைக
உ�வாக்கத்திற்�ம், ம� ஆய்�க்�ம், நிகழ்ச்சிக�க்�த் திட்டமிட�ம்
�க்கிய உள்ளீ�களாகப் பயன்ப�த்தப்ப�ம்.
அ�ப்பைடத் தகவல்களான வய�, பா�னம், இனக் �� ஆகியைவ
நிர்வாகப் பதிேவ�களி��ந்� ெபறப்ப�ம். ஆழமான ஆய்�க�க்�த்
ேதைவயான ��தல் தகவல் சில ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்டக்
��ம்பங்களிடமி�ந்�ப் ெபறப்ப�ம்.

உங்கள் மக்கள்
சமர்ப்பித்தல்

கணக்ெக�ப்�

ஆய்ைவச்

C2020 க்� உங்கள் ��ம்பம் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்டால், நீங்கள் உங்கள்
ஆய்ைவ இைணயம் வழி, ெதாைலப்ேபசி அல்ல� ேநர� ேபட்� �லம்
சமர்ப்பிப்பைதத் ேதர்� ெசய்யலாம்.
இைணயம்வழி சமர்ப்பித்தல்
மக்கள் கணக்ெக�ப்� ஆய்ைவ இைணயம்வழி சமர்ப்பிக்க நீங்கள்
ஊக்�விக்கப்ப�கிறீர்கள். 24/7 மணிேநர�ம் அவரவர் கணினி,
ைகக்கணினி, திறன்ேபசிகள் ஆகியவற்றின் �லம் சமர்ப்பித்திடலாம்.
இைணயத்ைதப்
பயன்ப�த்�வதற்கான
பயனர்
வழிகாட்�
இைணயத்தில் உள்ள�. உங்கள் இைணய ப�வத்ைதச் சமர்ப்பிக்�ம்
ேபா� உங்க�க்� உதவி ஏ�ம் ேதைவப்பட்டால், நீங்கள் C2020 யின்
ேநர�த் ெதாைலப்ேபசிைய 1800 -236 - 2020 என்ற எண்ணில்
அைழத்திடலாம்.
ெதாைலப்ேபசி ேநர்காணல்
மக்கள்ெதாைகக்
கணக்ெக�ப்�த்
தகவைலத்
ெதாைலப்ேபசி
ேநர்காணல் �லமாக�ம் நீங்கள் அளித்திடலாம். அன்��ர்ந்�
1800-236-2020 என்ற எண்ைண திங்கள் �தல் ஞாயி�வைர காைல 9
மணி �தல் இர� 10.30 மணிவைர உடன� ேநர்காண�க்�
அைழக்கலாம். உங்க�க்�ச் ெசௗகாியமாகப் பின்ெனா� நாளில்
ேநர்காணல் நடத்�வதற்கான ேநர �ன்பதி� ெசய்திட�ம் நீங்கள் இந்த
எண்ைணத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.
ேநர�ப் ேபட்�
உங்கைள உங்கள் �ட்�ல் ேபட்� காணேவண்�ம் என்� நீங்கள்
வி�ம்��ர்களானால் , 1800-236-2020 என்ற C2020 ேநர�த்
ெதாைலப்ேபசிைய அைழத்� ேநர�ப் ேபட்�க்கான �ன்ேனற்பாட்ைட
ெசய்தி�ங்கள்.
இந்த மக்கள் ெதாைகக் கணக்ெக�ப்பில் நீங்கள் பங்ேகற்ப�ம், இதற்�
ஒத்�ைழப்� அளிப்ப�ம் மிக�ம் �க்கியமா�ம். உங்கள் ஆய்ைவ
�ன்�ட்�ேய சமர்பித்தி�ங்கள்.
ஒ�ேவைள உங்கள் பதிைல, உங்கள் க�தத்தில் �றிப்பிட்��ந்தக்
கைடசித் ேததி வைர நாங்கள் ெபறவில்ைலெயன்றால், எங்கள்
ெதாைலப்ேபசி
ேபட்�யாளர்கள்
உங்கள்
�ட்ைட
ெதாடர்�ெகாள்ளக்��ம். உங்கள் பதில் இைணயம் வழியாகேவா
அ ல் ல �
ெ த ா ை ல ப் ே ப ச ி
�லமாகேவா
எ ங் க � க் �
கிைடக்கவில்ைலெயன்றால் மட்�ேம எங்கள் மக்கள் ெதாைகக்
கணக்ெக�ப்� ேபட்�யாளர்கள் உங்கள் ��க�க்� வ�வார்கள்.
சிங்கப்�ர்
அவர்கள் அைடயாளம் கா�ம் ேநாக்கத்திற்காக,
�ள்ளிவிவரப் பிாி� அவர்க�க்� அளித்த அதிகாரப்�ர்வ அைடயாள
அட்ைடைய�ம் அதிகராமளிக்�ம் க�தத்ைத�ம் ைவத்தி�ப்பார்கள்.

��ம்பங்கள் எவ்வா�
ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�கின்றன?
மக்கள்ெதாைகைய �ல்�யமாக பிரதிநிதிப்பைத உ�திெசய்�ம்
விதமாக ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட மாதிாி �ைற ஒன்ைறப் பயன்ப�த்தி
��ம்பங்கள் ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�கின்றன.
பிரதிநிதிக்கப்படேவண்�ய தகவல்கள் ேசகாிக்கப்ப�வைத உ�தி
ெசய்வதற்� இந்த மக்கள் ெதாைக கணக்ெக�ப்பில் உங்கள் பங்ேகற்�
மிக�ம் �க்கியமான�.

தகவல்களின் இரகசியத்தன்ைமக்�
உ�தியளிக்கப்ப�ம்.
மக்கள் ெதாைகக் கணக்ெக�ப்�, �ள்ளிவிவர சட்டத்தால் (பிாி� 317)
நிர்வகிக்கப்ப�ம். உங்கள் பதில்கள் �ள்ளிவிவர சட்டத்திற்� இணங்க
கண்�ப்பாக இரகசியமாக ைவக்கப்ப�ம்.

C2020 க்கான �க்கியத் தகவல்.
C2020 மக்கைளப் பற்றி�ம், ச�க ெபா�ளாதார வைககள் பற்றி�ம்,
தற்ேபா� ஈ�பா� காட்டப்ப�ம் தைலப்�கள் �றித்�ம் விவரங்கள்
ேசகாிக்�ம்.
ேசகாிக்கப்ப�ம்
விவரங்கள்
சில
கீேழக்
ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன:
நம� ��ம்பங்கள்
��ம்ப உ�ப்பினர்கள் �றித்த விவரம், அவர்கள் எங்� இ�க்கிறார்கள்,
இந்த �ட்�ல் �றிப்பிடப்பட்��க்�ம் நப�டனான உற��ைற.
கல்வி
ப�த்�க்ெகாண்��க்�ம் நிைல, ெபற்�ள்ள அதிகபட்சக் கல்வித் த�தி,
ப�த்தப் பாடம், எந்த நாட்�ல் அதிகபட்சக்கல்வித் த�திப் ெபறப்பட்ட�.

YOUR RESPONSE
MATTERS.
TOGETHER,
WE SHAPE OUR
FUTURE.

ேவைலப் பார்க்�ம் நபர்க�க்�
ேவைல நிைல, ேவைலப் பார்க்�ம் நி�வனத்தின் ெபயர், என்ன வைக
ேவைல, அ�வலகம் இ�க்�ம் இடம், பார்க்�ம் ேவைல, �க்கிய
பணிகள்/கடைமகள், ேவைலயின் தன்ைம, ேவைலப் பார்க்�ம்
வழக்கமான ேநரம், வ�மானம்.
ேவைலப் பார்க்காத நபர்க�க்�
அவர் �ம்�ரமாக ேவைலத் ேத�க் ெகாண்��க்கிறாரா, அ�த்த 2
வாரங்களில் ேவைலையத் �வங்க தயாராக இ�க்கிறாரா, ேவைலத்
ேத�வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்��க்�ம் �யற்சிகள், ேவைலப்
பாரக்காமல் இ�ப்பதற்கான காரணங்கள்.
15 மற்�ம் அதற்�ம் ��தல் வய�ைடய ெபண்க�க்�
பிறந்த �ழந்ைதகளின் எண்ணிக்ைக.
12 மாதங்கள் அல்ல� அதற்�ம் அதிகமாக
ெவளிநாட்�ல் வா�ம் நபர்கள்
தற்ேபா� வசிக்�ம் நாட்�ன் ெபயர், ெவளிநாட்�ல் வசிப்பதற்கானக்
காரணம்.
மற்ற தகவல்
ெமாழியறி�, ெப�ம்பா�ம் / இரண்டாவ� அதிகமாக ேப�ம் ெமாழி,
மதம், பார்ப்ப�, ேகட்ப�, நடமா�வ�, அறி�ம் திறன், �ய-பராமாிப்�
மற்�ம் ெதாடர்�ெகாள்�தல் ேபான்ற அ�ப்பைட விஷயங்கைளச்
ெசய்வதற்� சிரமப்ப�தல், பள்ளிக்�, ேவைலக்� பயன்ப�த்�ம்
ேபாக்�வரத்�, பள்ளி அல்ல� அ�வலகப் பயணத்திற்� ெசலவழிக்�ம்
ேநரம்.
4 ேபர் ெகாண்ட ��ம்பத்திற்� ஆய்ைவப் �ர்த்தி ெசய்திட சராசாியாக 30
நிமிடங்கள் ேதைவப்ப�ம்.

For more information, visit
www.singstat.gov.sg/census2020

About the Census
The Census of Population is conducted once in ten years
and is the single largest national survey undertaken in
Singapore. Census of Population 2020 (C2020) is the sixth
Census after Singapore’s Independence and the fifteenth in
the series of Census taking in Singapore.
The objective of the C2020 is to collect information on key
characteristics of the population and households. The
information will be used as key inputs for policy formulation
and review, and for planning of programmes and services
for the community.
Basic information such as age, sex and ethnic group will be
obtained from administrative records. Additional
information useful for in-depth studies will be obtained
from a sample of households.

Submitting Your Census Return
If your household is selected for C2020, you can choose to
submit your survey return via Internet, telephone or
face-to-face interview.
Internet Submission
You are encouraged to submit the Census form via internet.
Available 24/7, the form can be accessed via Personal
Computers, tablets and smartphones. The Internet User
Guide is available online for reference. If you require any
assistance when submitting your Internet form, you may
also call our C2020 hotline at 1800-236-2020.
Telephone Interview
You can provide the Census information via a telephone
interview. Please call 1800-236-2020, 9am to 10.30pm,
Mondays to Sundays, for an immediate interview. You may
also call to make an appointment to be interviewed on a
later date at your convenience.
Face-to-face Interview
If you prefer to be interviewed at your house, please call the
C2020 hotline at 1800-236-2020 to arrange for an
appointment for a face-to-face interview.
Your participation and co-operation in the Census is
important. Please submit your survey return early.
Our telephone interviewers may call your house if we do not
receive your return by the due date indicated in your letter.
Our Census interviewers will visit you only if we have not
received your return via the Internet and you cannot be
contacted via the telephone. They will carry an official
identification card and a letter of authorisation from the
Singapore Department of Statistics for identification
purposes.

How are the Households Selected?

Mengenai Banci

Bagaimanakah Isi Rumah Dipilih?

Households are selected for the survey based on an
established sampling methodology to ensure accurate
representation of the population.

Banci Penduduk merupakan kaji selidik kebangsaan yang
terbesar dan dijalankan sekali dalam masa sepuluh tahun di
Singapura. Banci Penduduk 2020 (C2020) merupakan Banci
keenam selepas Kemerdekaan Singapura dan kelima belas
dalam siri pengambilan Banci di Singapura.

Isi rumah dipilih bagi kaji selidik ini berdasarkan kaedah
pensampelan yang telah ditetapkan untuk memastikan
perwakilan penduduk yang tepat.

Your participation in the Census is crucial to ensure that
representative data are collected.

Confidentiality of Data Assured
The conduct of Census is governed by the Statistics Act
(Chapter 317). Your responses will be kept in the strictest
confidence in accordance with the Statistics Act.

Key Information for C2020
The C2020 collects demographic and socio-economic items
as well as topics of current interest. Here are some of the
information that is collected:
On Households
Members living in the household, their whereabouts and
relationship of members with the Household Reference
Person.
On Education
Level of education attending, highest qualification attained,
field of study and country where highest qualification was
attained.
For Working Persons
Employment status, name of firm, main type of business,
workplace location, occupation, main tasks/duties, nature
of employment, usual number of hours worked and income.
For Persons Not Working
Whether person is actively looking for work, whether person
is available to start work in the next 2 weeks, action taken to
look for work and reason for not working.
For Females Aged 15 And Above
Number of children born.
For Persons Living Overseas for 12 Months or More
Country presently in and reason for living abroad.
Other Information
Language literacy, language most/second most frequently
spoken, religion, difficulty in performing basic activities
such as seeing, hearing, moving, cognition, self-care, and
communication, mode of transport to school or work and
time spent traveling to school or work.
On average, a household with 4 members will take about 30
minutes to complete the survey.

Objektif C2020 adalah untuk mengumpulkan maklumat
mengenai ciri-ciri utama penduduk dan isi rumah. Maklumat
tersebut akan digunakan sebagai input utama bagi
penggubalan dan kajian dasar serta bagi perancangan
program dan perkhidmatan untuk masyarakat.
Maklumat asas seperti umur, jantina dan kumpulan etnik akan
diperoleh daripada rekod-rekod pentadbiran. Maklumat
tambahan yang berguna untuk kajian mendalam akan
diperoleh daripada sampel beberapa isi rumah.

Menyerahkan Borang Penyata
Banci Anda
Sekiranya isi rumah anda dipilih untuk menyertai C2020, anda
boleh memilih untuk menyerahkan kaji selidik anda melalui
Internet, temu bual telefon atau secara bersemuka.
Penyerahan melalui Internet
Anda digalakkan untuk menyerahkan borang Banci tersebut
melalui Internet. Borang tersebut boleh didapati 24/7, melalui
Komputer Peribadi, tablet dan telefon pintar. Panduan
Pengguna Internet boleh didapati dalam talian sebagai
rujukan. Jika anda memerlukan sebarang bantuan semasa
menyerahkan borang Internet anda, anda juga boleh
menghubungi talian penting C2020 kami di talian
1800-236-2020.
Temu bual Telefon
Anda boleh memberikan maklumat Banci melalui temu bual
telefon. Sila hubungi talian 1800-236-2020, dari jam 9pg hingga
10.30mlm, hari Isnin hingga Ahad, untuk temu bual segera.
Anda juga boleh membuat panggilan janji temu untuk ditemu
bual pada tarikh lain mengikut kesesuaian anda.
Temu bual secara bersemuka
Jika anda lebih suka ditemu bual di rumah anda, sila hubungi
talian penting C2020 di talian 1800-236-2020 untuk
mengaturkan janji temu bagi temu bual secara bersemuka.
Penyertaan dan kerjasama anda dalam Banci ini adalah
penting. Sila serahkan penyata kaji selidik anda lebih awal.
Penemu bual telefon kami mungkin akan menghubungi rumah
anda jika kami tidak menerima penyata anda mengikut tarikh
tamat yang dinyatakan dalam surat anda. Penemu bual Banci
kami akan menemui anda hanya jika kami belum menerima
penyata anda melalui Internet dan anda tidak dapat dihubungi
melalui telefon. Mereka akan membawa kad pengenalan rasmi
dan surat pengesahan daripada Jabatan Perangkaan
Singapura bagi tujuan pengenalan.

Penyertaan anda dalam Banci adalah penting untuk
memastikan bahawa data perwakilan telah dikumpulkan.

Jaminan Kerahsiaan Data
Pengendalian Banci dikawal oleh Akta Perangkaan (Bab 317).
Maklum balas anda akan dirahsiakan menurut Akta
Perangkaan tersebut.

Maklumat Utama untuk C2020
C2020 mengumpulkan item demografi dan sosio-ekonomi
serta tajuk-tajuk kepentingan semasa. Berikut adalah beberapa
maklumat yang dikumpulkan:
Mengenai Isi Rumah
Ahli keluarga yang tinggal dalam rumah, tempat tinggal
mereka dan hubungan ahli keluarga dengan Orang Rujukan Isi
Rumah.
Mengenai Pelajaran
Tahap pendidikan yang sedang dihadiri, kelayakan tertinggi,
bidang pengajian dan negara kelayakan tertinggi yang telah
dicapai.
Bagi Orang Yang Bekerja
Status pekerjaan, jenis perniagaan utama, lokasi tempat kerja,
pekerjaan, tugas utama, sifat pekerjaan, jumlah waktu bekerja
yang biasa dan pendapatan.
Bagi Orang Yang Tidak Bekerja
Sama ada orang itu sedang aktif mencari pekerjaan, sama ada
orang itu boleh mula bekerja dalam masa 2 minggu akan
datang, tindakan yang diambil untuk mencari pekerjaan dan
sebab tidak bekerja.
Bagi Wanita Yang Berumur 15 Tahun Ke Atas
Bilangan anak yang dilahirkan.
Bagi Orang Yang Tinggal Di Luar Negara Melebihi 12 Bulan
Ke Atas
Negara yang sedang didiami dan sebab tinggal di luar negara.
Maklumat Lain
Kecekapan berbahasa, bahasa yang paling kerap/ kedua paling
kerap dituturkan, agama, kesukaran dalam melakukan aktiviti
asas seperti melihat, mendengar, bergerak, kognisi, penjagaan
diri dan komunikasi, cara pengangkutan ke sekolah atau ke
tempat kerja dan masa yang dihabiskan untuk pergi ke sekolah
atau bekerja .
Secara purata, isi rumah yang mempunyai 4 orang ahli akan
mengambil masa kira-kira 30 minit untuk melengkapkan kaji
selidik ini.

Your Response Matters.
Together, We Shape Our Future.
For more information, please visit our C2020 website at
www.singstat.gov.sg/census2020
If you have any queries or require any assistance
in filling the Internet C2020 form, please call us at the
C2020 Hotline 1800-236-2020 or email to
census2020@singstat.gov.sg

您的回应是重要的。
携手共进，塑造美好未来。
欲了解更多详情， 请浏览2020年人口普查网站
www.singstat.gov.sg/census2020
如果您在上网填交2020年人口普查表时有任何疑问或者需要
协助，请拨打2020年人口普查热线1800-236-2020或发送电邮至
census2020@singstat.gov.sg

Maklum Balas Anda
Amat Bermakna. Bersama-sama,
Kita Membentuk Masa Depan Kita.
Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web C2020 kami di
www.singstat.gov.sg/census2020
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau
memerlukan sebarang bantuan semasa melengkapkan
borang Internet C2020, sila hubungi kami di Talian
penting C2020 1800-236-2020 atau e-mel kepada
census2020@singstat.gov.sg

உங்கள் பதில்கள் எங்க�க்� �க்கியம்.
ஒன்�ேசர்ந்� எதிர்காலத்ைத வ�வைமப்ேபாம்.
ேமல் விவரங்க�க்� www.singstat.gov.sg/census2020
என்ற C2020 இைணயதளத்ைத நாட�ம்.
உங்க�க்� ேகள்விகள் இ�ந்தால், இைணய C2020 ப�வத்ைதப்
�ர்த்தி ெசய்திட உதவி ேதைவப்பட்டால், அன்��ர்ந்�
1800-236-2020 என்ற C2020 ேநர� ெதாைலப்ேபசி எண்ைண
அைழக்க�ம். அல்ல� census2020@singstat.gov.sg
என்ற �கவாிக்� மின்னஞ்சல் அ�ப்ப�ம்.

