
 

 

 

 
 
 

ભાષા સસંાધનો અને કેવી રીતે સહાય મેળવવી 
 

વસ્તીગણતરીનો જવાબ આપીને, તમે શાળાઓ, આરોગ્યસભંાળ અને હાઇવે જેવી આવશ્યક સેવાઓ માટે તમારા 
પરરવાર અને સમાજને ભડંોળ મેળવવામા ંસહાય કરો છો. વસ્તીગણતરીમા ંજરૂર ભાગ લો! 
 

✓ તમે અંગ્રેજી, સ્પેનનશ, ચાઇનીઝ (સરળ), નવયેતનામીઝ, કોરરયન, રનશયન, અરબી, ટાગાલોગ, પોલલશ, ફે્રન્ચ, હૈતીયન 
કે્રઓલ, પોર્ટુગીઝ અને જાપાનીઝ ભાષામા ંઓનલાઇન વસ્તીગણતરીના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકો છો. 

 

           તમે માચુ 2020 ના પ્રારંભમા ંશરૂ થનાર વસ્તીગણતરીનો ઓનલાઈન જવાબ આપી શકો છો. 
 

✓ તમે અંગ્રેજી, સ્પેનનશ, ચાઇનીઝ (મેન્ડરરન અને કેંટોનીઝ), નવયેતનામીઝ, કોરરયન, રનશયન, અરબી, ટાગાલોગ, પોલલશ, 

ફે્રન્ચ, હૈતીયન કે્રઓલ, પોર્ટુગીઝ અને જાપાનીઝમા ંફોન દ્વારા વસ્તીગણતરી પ્રશ્નોત્તરીના જવાબ આપી શકો છો. 
 

તમે માચુ 2020 ના પ્રારંભમા ંશરૂ થનાર વસ્તીગણતરીનો ફોન દ્વારા જવાબ આપવા માટે કોલ કરી શકો છો. 
 

✓ તમે અંગ્રેજી અથવા સ્પેનનશમા ંપેપર વસ્તીગણતરી પ્રશ્નોત્તરીના જવાબ ભરી શકો છો. 
 

              સેન્સસ બ્યટરો તમને માચુ અથવા એનપ્રલ 2020 મા ંએક ફોમુ મેઇલ કરશે. 
 

 

સેન્સસ બ્યટરો પાસે અંગ્રેજી ભાષામા ંપ્રશ્નાવલલ સમજવામા ંતમારી સહાય માટે સસંાધનો મળે છે. તે 
www.2020census.govપર મળશે. 
 

લેલિત ભાષા માગુદનશિકાઓ.  આ પ્રશ્નાવલીનટ ંભાષાતંર 
કરેલ નમનૂો છે. તમે તે ભરી શકતા નથી, પરંત ટ જ્યારે 
તમે અંગ્રેજી ફોમુ ભરો ત્યારે તમે તેનો ઉપયોગ કરી 
શકો છો. 

 

નવડીયો ભાષા માગુદનશિકાઓ. આ નવરડઓ 
પ્રશ્નાવલલમા ંશટ ંકહવેામા ંઆવયટ ંછે અને શટ ંપછૂવામા ં
આવયટ ંછે તે સમજાવે છે. 

 

ભાષાની શબ્દાવલી. આ વસ્તીગણતરીની શરતોના 
અનટવાદ સાથેનટ ંડોક્યટમેટ છે. 
 

 

અલ્બેનનયન, અમેરરકન સાકેંનતક ભાષા, એમ્હારરક, અરબી, 
આમેનનયન, બગંાળી, બોસ્સ્નયન, બલ્ગેરરયન, બમીઝ, 

ચાઇનીઝ, ક્રોએનશયન, ચેક, ડચ, ફારસી, ફે્રન્ચ, જમુન, ગ્રીક, 

ગટજરાતી, હૈતીયન કે્રઓલ, હીબ્રટ, રહન્દી, હમોંગ, હગંેરરયન, 

ઇગ્બો , ઇલોકાનો, ઇન્ડોનેનશયન, ઇટાલલયન, જાપાનીઝ, 

ખ્મેર, કોરરયન, લાઓ, લલથટનનયન, મલયાલમ, મરાઠી, 
નાવાજો, નેપાળી, પોલીશ, પોર્ટુગીઝ, પજંાબી, રોમાનનયન, 

રનશયન, સલબિયન, નસિંહલા, સ્લોવાક, સોમાલી, સ્પેનનશ, 

સ્વારહલી, ટાગાલોગ, તનમલ , તેલટગટ, થાઇ, ટાઇલગ્રન્યા, 
ટકીશ, ટવી, યટકે્રનનયન, ઉર્ટુ , નવયેતનામીઝ, નયરિશ, યોરૂબા  

 
કેમેરો, ચ્યટકસીઝ, હવાઇયન, માશુલીઝ, પલાઉઆન, સમોન, ટોંગન અને વકાનવતીમા ંભાષા માગુદનશિકાઓ અને 
શબ્દાવલી www.countusin2020.org/resourcesપર મળશે. 
 
 
 

 

http://www.2020census.gov/
http://www.countusin2020.org/resources


 

 

 

તમને કોઈ પ્રશ્નો છે અથવા મદદની જરૂર છે? 

 
વસ્તી ગણતરી નવશે બહટનવધ ભાષાઓમા ંનવનવધ સસંાધનો અને ફેક્ટશીટો નીચેની વેબસાઇટ પર મળશે: 
 

• www.countusin2020.org/resources -કેમેરો, ચાઇનીઝ (સરળ અને પરંપરાગત), ચ્યટકસીઝ, ગટજરાતી, 
હવાઇયન, રહન્દી, હમોંગ, જાપાનીઝ, ખ્મેર, કોરરયન, લાઓ, માશાુલીઝ, નેપાળી, પલાઉઆન, પજંાબી, સમોઆન, 

ટાગાલોગ, થાઈ, ટોંગન, ઉરુૂ્, વકાવીટી અને નવયેતનામીઝ, 

 

• www.hagasecontar.org/resources - સ્પેનનશ 

• www.yallacountmein.org - અરેલબક 

 

તમે વસ્તીગણતરી નવશે કોઈ સાથે વાત કરવા માગંો છો અથવા ફોમુ ભરવા માટે 
વધારાની મદદની જરૂર છે?  

 

સપંકુ કરો: 
 

• તમારી સ્થાનનક લાઈબ્રેરી. 
 

• વસ્તીગણતરીની મારહતી ભરવા નવશે મારહતી મેળવવા માટે તમે 877-352-3676 પર NALEO શૈક્ષલણક ભડંોળ 
વસ્તીગણતરીની મારહતી માટેની હોટલાઇન પર પણ કોલ કરી શકો છો. 
 

તમે વસ્તીગણતરી નવશે વધટ મારહતી www.countusin2020.org/resourcesપર મળેવી શકો છો. 

 

http://www.countusin2020.org/resources
http://www.hagasecontar.org/resources
http://www.yallacountmein.org/
http://www.countusin2020.org/resources

