
 

 

 

 
 

 

વસ્તીગણતરીના ખાનગી નનયમો 
 

U.S. માાં રહેતા દરકે લોકોની વસ્તીગણતરી કરવામાાં આવશે  

• વસ્તીગણતરી પ્રમાણે તમારા ક્ષેત્રમાાં શાળાઓ, આરોગ્યસાંભાળ અને અન્ય આવશ્યક સેવાઓ માટે કેટલ ાં ભાંડોળ 
ફાળવવામાાં આવ ેછે તેના પર અસર કર ેછે - તમારા સમાજમાાં જટેલા વધ  લોકોની ગણતરી કરવામાાં આવશ ેતેટલ ાં વધ  
ભાંડોળ તમારા સમાજને પ્રાપ્ત થશ.ે 
 

• જ્યાર ેતમે વસ્તીગણતરીનો જવાબ આપો છો, ત્યાર ેતમે એ જરૂર મદદ કરો જથેી તમારા કુટુુંબ અને સમાજને 
ભુંડોળ, સેવાઓ અને રાજકીય પ્રતતતનતિત્વમાું યોગ્ય ભાગ મળે છે! 
 

વસ્તીગણતરીમાાં તમારા પનરવારમાાં રહેતા દરકે વ્યનિ નવશે ઉાંમર, નામ, જાનત અને વાંશ નવશ ેપ્રશ્નો પૂછવામાાં આવ ેછે. 
2020 ની વસ્તીગણતરીમાું ઇતમગ્રેશન અથવા સીટીઝનશીપ તવશે પૂછવામાું આવશે નહી ું. 

 

વસ્તીગણતરી માટેના તમારા જવાબો સાંપૂણણપણે ખાનગી રાખવામા આવશ.ે 
 

❖ ખૂબ જ મજબૂત કાયદા તમારી વસ્તીગણતરીની માનહતી ખાનગી અને સ રનક્ષત રાખે છે. 
 

❖ સેન્સસ બ્ય રો (વસ્તીગણતરીના કાયાણલય) ને તમારી વ્યનિગત માનહતી ICE, પોલીસ, અથવા અન્ય કોઈપણ સરકારી 
એજન્સીઓને આપવાની માંજૂરી નથી. 
 

❖ સેન્સસ બ્ય રો તમારી માનહતીનો ઉપયોગ માત્ર વસ્તી નવશેની સામાન્ય માનહતી જાણવા માટે જ કરી શકે છે, જમે કે 
તમારા શહેરમાાં કેટલા લોકો રહે છે, અને તેમની ઉાંમર, નલાંગ અને જાનત નવશેનાાં આાંકડા માટે. સેન્સસ બ્ય રો વ્યનિગત 
રૂપે તમારા નવશે માનહતી શેર કરી શકશ ેનહીાં. 
 

કાયદા મ જબ દરકે વ્યનિએ વસ્તીગણતરી માટે સાંપૂણણ જવાબ આપવા અને તમામ પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપવા જરૂરી છે. 
વસ્તીગણતરીમાાં ખોટી માનહતી આપશો નહીાં.  
 

જો તમે તમારાં  નામ અને સરનામ ાં આપો છો અને એક અથવા બે પ્રશ્નોના જવાબ આપતા નથી તો પણ તમારા ફોમણની ગણતરી 
કરવામાાં આવશ.ેજો તમે વધ  પ્રશ્નોના જવાબ આપતા નથી અથવા વસ્તીગણતરીનો નબલક લ જવાબ આપતા નથી તો, સેન્સસ 
બ્ય રો ફોન દ્વારા અથવા સેન્સસ બ્ય રોના કાયણકરને તમારા ઘર ેમોકલીને, ખૂટતી માનહતી અાંગે તમને પૂછી શકે છે. તમે જટેલા 
ઓછા પ્રશ્નો છોડશો, તેટલી સેન્સસ બ્ય રોને તમારો સાંપકણ કરવાની સાંભાવના ઓછી રહેશ.ે 
 

તમે વસ્તીગણતરી નવશ ેવધ  માનહતી www.countusin2020.org/resourcesપર મેળવી શકો છો. 

http://www.countusin2020.org/resources

