
 

 

 

 

વસ્તી ગણતરી 101 
દર 10 વરે્ષ, ય.ુએસ. સરકાર વસ્તી ગણતરી દ્વારા ય.ુએસ. માાં રહતેા દરેક વ્યક્તતની ગણતરી કરે છે. વસ્તી 
ગણતરી એ એક ટ ાંકી પ્રશ્નાવલિ છે જે તમારા ઘર અને તેમાાં રહતેા િોકો વવશેની મ  ળભ  ત માહહતી વવશે પ  છે છે. 

તમારા અંગત જવાબો ગોપનીય હોય છે.  

આગામી વસ્તી ગણતરી માર્ચ 2020 માાં શરૂ થશે. ખાતરી કરો કે તમારા વાજબી સાંસાધનો અને પ્રવતવનવધત્વના 
ભાગન ેમેળવવા માટે તમન ેગણવામાાં આવે! 

વસ્તી ગણતરીમાાં તમારી ગણના થાય તે તમને અને તમારા પહરવારને મદદ કરે છે. 

• વસ્તી ગણતરીના ડેટાનો ઉપયોગ મહત્વપ  ણણ સેવાઓ, જેમ કે શાળાઓ, 

પસુ્તકાિયો, ફૂડ સ્ટેમ્પ અને આરોગ્ય સાંભાળ માટે સરકારી ભાંડોળના $800 

બબબિયન ડોિરથી વધ ુવવભાજજત કરવા માટે થાય છે.  

• વસ્તી ગણતરીના ડેટાનો ઉપયોગ રાજકીય પ્રવતવનવધત્વને વવભાજીત કરવા માટે થાય છે; તમારા 
ક્ષેત્રમાાં જેટિા વધ ુિોકો ગણાશે, તેટિા વધ ુપ્રવતવનવધઓ હશ.ે  

તમારા વસ્તી ગણતરીરા માટેના જવાબો ખાનગી હોય છે. 

વસ્તી ગણતરીની કચેરીન ેતમારી વ્યક્તતગત માહહતી અન્ય સરકારી એજન્સીઓ, ઇવમગ્રેશન 

અવધકારીઓ અથવા િોકો સાથે શેર કરવાની પરવાનગી નથી. મજબ  ત કાયદા તમારા જવાબોને શેર 

કરતા અટકાવીને રક્ષણ આપે છે!  વસ્તી ગણતરીના જવાબોનો ઉપયોગ ફતત આંકડાકીય હતેઓુ 

માટે જ થઈ શકે છે.  

વસ્તી ગણતરીના જવાબ આપવા ઝડપી અને સરળ છે. 

• તમે ઑનિાઇન જવાબ આપી શકો છો. વસ્તી ગણતરીની કચેરી તમને 2020 ના માર્ચ  મહિનાના 
મધ્યમાાં સ  ચનાઓ મોકિશે. સત્તાવાર વસ્તી ગણતરી વેબસાઇટ પર જાઓ, તમારા ઘરનુાં ID દાખિ કરો 
અન ેપછી પ્રશ્નોના જવાબ આપો. 

• તમે ફોન દ્વારા જવાબ આપી શકો છો. વસ્તી ગણતરીના જવાબો ફોન દ્વારા આપવા માટે વસ્તી 
ગણતરીની ઓહફસને કૉિ કરો અને વસ્તી ગણતરી વવશ ેપ્રશ્નો પ  છો. 

•  જો તમે ઑનિાઇન અથવા ફોન દ્વારા વસ્તી ગણતરીના જવાબ આપતા નથી, તો વસ્તી ગણતરીની 
કચેરી તમને પેપર પ્રશ્નાવબિ મેઇિ કરશ.ે  



 

જો તમે જવાબ આપશો નહીં, તો મે 2020 મહહનાના શરૂ થતા, વ્યક્તતગત રીતે માહહતી મેળવવા માટે વસ્તી 
ગણતરીના કમણચારી તમારા ઘરે આવી શકે છે. તમે જ ન 2020 મહહના સધુી ઑનિાઇન જવાબ આપી શકો છો 
અથવા ફોન દ્વારા જવાબ આપી શકો છો. 

કેટિીક ભાર્ષાઓ માટે ભાર્ષા સહાય ઉપિબ્ધ છે. 

ઑનિાઇન પ્રશ્નાવલિ અન ેટેલિફોન સહાય સ્પેવનશ, વવયેતનામીઝ, કોહરયન, રવશયન, અરબી, 
ટાગાિોગ, પોલિશ, ફે્રન્ચ, હૈતીયન કે્રઓિ, પોટુણગીઝ અને જાપાનીઝમાાં ઉપિબ્ધ છે. 

વસ્તી ગણતરીની કચેરી ભાર્ષાના શબ્દકોર્ષ, ભાર્ષા ઓળખ કાડણ  અને 59 અંગ્રજેી ન હોય તેવી ભાર્ષાઓમાાં ભાર્ષા 
માગણદવશિકાઓ બનાવી રહી છે, જે www.2020census.gov પર મ  કવામાાં આવશે. 

તમે  www.countusin2020.org/resources પર વસ્તી ગણતરી વવશ ેવધ ુમાહહતી મેળવી શકો છો. 
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