
 

 

 

 

सन २०२० मा हुन गइरहेको जनगणनाले मलाई के के कुरा सोध्छ ? 

के तपाईसँंग प्रश्नहरू छन्? अंगे्रजी र अन्य भाषामा सहायताका लागग हाम्रो जनगणना हटलाईनलाई 

८४४-२०२०-API मा सम्पकक  गनुकहोस् । थप जानकारीका लागग www.CountUsIn2020.org/hotline मा जानुहोस् । 

 

जनगणना मार्च २०२० मा शुरू हुन्छ ! जनगणनामा सहभागी हुनाले तपाईंको परिवाि, तपाईंको समुदायले सिकािी 

साधन ि श्रोत, सिकािी सेवा, तथा सिकािमा प्रतततनतधत्व जस्ता कुिामा तनष्पक्ष तहसाबले भाग पाउने कुिाको 

सुतनतितता गछच  । सन २०२० मार्च मतहनाको मध्यततिबाट शुरू हुन लागेको जनगणनामा तपाईंले अनलाइन, फोन वा 

पत्रबाटै सहभागी हुन सकु्नहुन्छ । प्रते्यक घि-परिवाि (एकै ठेगानामा बसे्न सबैजना समावेश हुने घि-परिवाि) ले एउटै 

मात्र फािाम पेश गनुचपछच  ि त्यस ठेगानामा बसे्न हिेक व्यक्तिको नामावली उि फािाममा उले्लख गनुचपछच  । 

 

सन २०२० मा हुन गइरहेको जनगणनाले तपाईकंो घर-पररवारबारे तलका कुराहरू सोधे्नछ: 

अतप्रल १ मा घि-

परिवािमा मातनसको 

संख्या सोधे्नछ । 

तपाईंंसम्बन्धी नभए तापतन, तपाईंको घिमा बसे्न सबै जनालाई समावेश गनुचहोस् । 

जनगणनाले साना बालबातलका, गैि-नागरिक, भाडावालाहरू - सबैजनासतहत संयुि 

िाज्य अमेरिकामा बसे्न सबै मातनसको गणना गछच  । 

तपाईंको घि आफ्नै हो वा भाडामा तलनुभएको हो? 

टेतलफोन नम्बि आतधकारिक जनगणना तवभागको प्रयोजनका लातग आवश्यक भयो भने मात्र यो 

प्रयोग गरिनेछ । 

 

सन २०२० मा हुन गइरहेको जनगणनाले तपाईकंो घर-पररवारमा बसे्न मागनसका बारेमा 

सोधे्नछ: 

घि-परिवािमा िहने प्रते्यक व्यक्तिको नाम, तलङ्ग, उमेि ि जन्म-तमतत 

फािाम भने मातनससँगको सम्बन्ध 

जातत तपाईंले एक वा सोभन्दा बढी जाततहरू छनोट गनच सकु्नहुन्छ । तपाईं बहुजाततका 

रूपमा पतहर्ान हुनुभयो भने तपाईंले आफ्नो जातीय समूहहरूको ठाउँमा िाक्तखएको 

कोष्ठमा तर्ह्न लगाउन सकु्नहुन्छ अतन आफ्नो जातीय पृष्ठभूतमबािे थप तवविण लेख्न 

सकु्नहुन्छ । 
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तर्ह्न लगाउने भनेि सबै जातीय समूहहरूलाई पुगे्न गिी कोष्ठहरू उपलब्ध छैनन् । 

तपाईंको जातीय समूहको नाम उले्लख गरिएको छैन भने पतन तपाईंले आफ्नो 

जातीय पृष्ठभूतमसम्बन्धी तवविणहरू थपेि लेख्न सकु्नहुन्छ । 

तहस्प्यातनक मूल तहस्प्यातनक मूललाई जातत (तनतित शािीरिक बनोट भएको) नभई जातीयता  

मातनन्छ । 

तपाईं तहस्प्यातनक मूलको होइन भनी तर्ह्न लगाउन सकु्नहुन्छ वा तपाईं तहस्प्यातनक 

हो भनी तर्ह्न लगाउन पतन सकु्नहुन्छ अतन आफ्नो जातीय मूल के हो भनेि उले्लख 

गनच सकु्नहुन्छ । 

 

फािमले तपाईंलाई तपाईंको आप्रवासन वा नागरिकता अवस्प्थाको बािेमा सोधे्नछैन। 

फािाममा तपाईंको सामातजक सुिक्षा नम्बि (सोसल सेकु्यरिटी नम्बि)  सोतधने छैन। 
 

के जनगणनामा सहभागी हुन सुरगित छ ? 

तपाईंको जनगणनाका जवाफहरू गोय िहन्छन् । तपाईंको व्यक्तिगत जानकािी अन्य सिकािी एजेन्सी, आप्रवासन 

अतधकािी वा जनसाधािणलाई तदने अनुमतत जनगणना तवभागलाई तदइएको छैन ।  

जनगणनामा सबैजना सहभागी हुन ि सबै प्रश्नहरूको सत्यपूवचक जवाफ तदनुपने कुिा संघीय कानुनमा व्यवस्प्था 

गरिएको छ । जनगणनामा सहभातग भएि प्रश्नहरूको जवाफ तदँदै गदाच नढाट्नुहोस् । तपाईंले प्रश्न छोड्नुभयो भने 

पतन तपाईंको फािाम गतननेछ । सम्भव भएसम्म जनगणनामा सोतधएका प्रश्नहरूको पूिा उत्ति तदएका खण्डमा 

छुटेका प्रश्नहरूको जानकािी तलन जनगणनाको गणक तपाईंको घिमा आउन नपने कुिाका लातग सहयोग पुगे्नछ । 

तपाईंले जनगणनासम्बन्धी थप जानकािी यो www.CountUsIn2020.org/resources वेबसाइटमा थाहा पाउन सकु्नहुन्छ । 
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