Narodowo Spiso Powszechno pał
Manusiendyr i łengre Kcherendyr
2021 r.

Wdzia pe interneto spis.gov.pl i śćhin pe!
Spiso sy od 1 kwietnia do 30 wrześnio 2021 r.

SEN WAWIRE NACJATYR, NADAREN TUMEN – ŁEN
UDZIAŁO DRE SPISO

Repyren, że każdo kon besieł dre Polska, korkoro pes
śćhineł pe aplikacja internetowo spis.gov.pl

Liczymy się

DLA POLSKI!

Syr korkoro pes śćhinesa sy tut
specjalno gwarancja
SO JAMEN DAŁESTYR JAWEŁA
Syr dena peskre dana ke spiso sy romen szansa pe:
• Sykawas sawy sy sytuacja Romengry dre jamaro them, dre jamare fory,
• Spiso deł możliwość deprzygotyneł najfedyr rozwiązani dre pomoc dedeł zor Romenge,
• Sykawas, że jame sam obywateli dre da them,
• Sy też szansa de łeł udziało dre loteria dre sawy sy nagrody,
• Sy szansa dewykchełeł nagroda dre konkurso Prezesoskro GUS, pe najfedyr cyfrowo
foro/gmina, dre sawy najbutetyr pes śćhinena manusia!
JAMARO BEZPIECZEŃSTWO
Dana/ Ława sawe desa ke Spiso:
• Nikon łendyr nadzineł, sy chroniona – obline sy tajemnicą statystyczną,
• Sy specjalnie zaszyfrowana,
• Sare ława/dana sy garude pe specjalno komputero,
• Saro sy oblino newe technologiasa.
Syr wyćhinena ankieta sare ława/dana kcharena pes – dana statystyczna. Saro sy garudo
wawire manusienge.
GWARANCJA ŁAĆHO TRAKTOWANIO
Dre Spiso sare manusies sy do kokore pucibena
Pe Saro odpches dzia syr kames, dawa sy jek puciben sawo doj sy
Kon san?
Czy san Rom czy san Gadzio?
a) Dzia (pode Kon san),
b) Nikon , nani man pe dawa ława.
SAWY SY TUT WYGODA
Moginen pes deśćhineł kiedy tumenge pasyneł, na preskiren pał ćhi. Syr kamen de
rakireł rachmistrzosa dzwoninen pe infolinia keł numero 22 279 99 99, daj moginen
pes deupcheneł pe kiedy kamen pe deśchineł i derakireł gadziesa.
PESO DAWA SY
Dre Polska i wawir tchema dawa sy najważniejszo badanio – gineł pes manusien
Da saro pcheneł
• Kicy sy manusia,
• Sykawen so pes kereł dre thema,
• Badanio kereł pes so 10 berś.
Spiso Powszechno kereł pes dzia syr obłeł prawo dre jamaro
tchem i syr sy dre Unia Europejsko i ONZ.

