
 

 

 

 

 

 

सन् २०२० को जनगणनाले तपाईकंो समुदायलाई कसरी प्रभाव पार्छ  ? 
 

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

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

वतछमानलाई सुरगित गनुछहोस्, भगवष्यका लागग लगानी गनुछहोस् 

तपाईंको परिवाि ि समुदायको उन्नततलाई सुतितित गिनका लातग संघीय कोषहरूमा िहेको १.५ तरि तलयि डलिभन्दा 

बढी िकमलाई कसिी छुट्याउिे भने्न कुिामा जिगणिाबार प्राप्त तथ्याङ्कले मद्दत गछन  ।  

यसले तपाईंको समुदायलाई कसिी लाभ पुर् याउँछ ?  

 

 
आफ्नो समुदायका लागग स्रोतहरू प्राप्त गनुछहोस् 

तपाईंको समुदायमा गणिा गरिएको प्रते्यक व्यक्तिको अर्न त्यहाँ गणिा गरिएको व्यक्तिको लातग थप संघीय डलर 

तपाईंको समुदायमा आउिु हो । अकोतर्न , जिगणिामा सहभागी िहुिे प्रते्यक व्यक्तिले गदान तपाईंको समुदायलाई 

प्रते्यक वषन हजाि  ँडलि िोक्साि हुन्छ । प्रते्यक १० वषनमा एकपरक मात्र जिगणिा हुिे भएकाले, २०३० सम्म प्रते्यक 

वषन यो िोक्सािी हुिेछ, जसले गदान समग्रमा तपाईंको समुदायलाई धेिै स्रोतहरूको िोक्सािी हुिेछ ।  जिगणिामा 

सहभागी हुिु भिेको तपाईंले संघीय कोषबार प्राप्त हुिे कोषको तहस्साको आफ्िो समुदायका लातग जायज अंश दाबी 

गिुन हो । आफ्िो समुदायको अतधकाि प्राप्त िकम िगुमाउिुहोस् । 
 

तपाईकंो समुदायलाई अरूले देखे्न गरी सुगनगित गनुछहोस्  

जिगणिा तथ्याङ्कको प्रयोग संघीय अिुदाि तिधानिण गिनका लातग मात्र िभएि यो तिणनयकतानहरूलाई स्रोतहरू कहाँ 

लगािी गिे भने्नबािे सूतित गिन पति प्रयोग गरिन्छ । जिगणिा तथ्याङकले योजिा बिाउिे ि लगािी गिे कुिाहरुमा 

असर पिे हुिाले तपाईंको समुदायमा जिगणिा तथ्यांकको अतधक प्रभाव हुन्छ ।  
 

जब सही गणिा हुन्छ: 

• स्र्ािीय सू्कल तडक्तरि क्टहरू (school districts) लाई ियाँ तवद्यालयहरू कहाँ बिाउिे वा तवद्यमाि 

िहेकालाई कहाँ तवस्ताि गिे भिी र्ाहा हुिेछ, 

• स्र्ािीय सिकािहरूलाई आवाससम्बन्धी आवश्यकताहरूका लातग कसिी योजिा बिाउिे भने्न कुिा र्ाहा 

हुिेछ, स्वास्थ्य स्याहाि सेवा-प्रदायकहरूलाई ततिीहरू विपिको जिसंख्याका लातग कस्तो स्याहाि सेवालाई 

प्रार्तमकता तदिु आवश्यक हुिेछ भने्न कुिा र्ाहा हुिेछ, 

मेडिकेि र मेडिकेयर 

पूरक पोषण खानेकुरा सहायता 

काययक्रम (SNAP) 

बाल स्याहार र डिकास ब्लक 

अनुदानहरू 

राजमार्यलाई अनुदान 

Head Start / हिेस्टाटय 

(स्कूल जान योग्य पाने) 

पुस्तकालय तथा 

अस्पतालहरू 

सेक्सन ८ हाउडजङका 

भौचरहरू 

डिशेष डशक्षाका लाडर्  

अनुदानहरू  

र अझ धेरै! 
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• व्यवसायीहरूलाई ियाँ पसल तर्ा सेवाहरू कहाँ खोल्िे भने्न कुिा र्ाहा हुिेछ ि सामातजक अतभयन्ताहरूका 

लातग समुदायका सदस्यहरूको जीवि सुधािे मस्य दा तयािी पािे ि िीततहरू अतघबढाउि आवश्यक 

तथ्याङ्क उपलब्ध हुिेछ । 
 

राजनीगतक प्रगतगनगित्वका लागग जनगणनामा गगननुहोस्  

तपाईंको आवाज सिकािसम्म पुगोस् भिेि सुतितित गिनका लातग जिगणिा तथ्याङ्क 

महत्त्वपूणन हुन्छ ।  

तथ्याङ्कको प्रयोग तिम्न तलक्तखत प्रयोजिका लातग गरिन्छ: 

• प्रते्यक िाज्यले संयुि िाज्य अमेरिकाको प्रतततितध सभामा कतत तसरहरू प्राप्त गछन  भिी तिधानिण गिन, 

जसले तपाईंको समुदायको िाजिीततक शक्तिलाई देखाउँछ । 

• सबै तहका सिकािका तजल्ला तिवानिि के्षत्रहरूलाई पुि: तिधानिण गिन । 

• मतदाताहरूलाई जातका आधािमा गरििे तवभेद िोक्न । 

• मतदाताहरूलाई भातषक सहायता उपलब्ध गिाउिे कािुिी अतधकाि सुतितित गिन । 
 

जनगणनामा प्रते्यकको सहभागगता तपाईकंो समुदायका लागग महत्त्वपूणछ हुन्र् । 

तवशेषत: केही समुदायहरूको "गणिा गिन कतिि" हुन्छ---यसको अर्न यी समुदायहरूमा, धेिैजसो मातिसहरूले 

जिगणिामा सहभातगता िजिाउिे सम्भाविा हुन्छ भने्न हो । यसले गदान जिगणिामा असमािुपाततक गणिा हुि 

सक्छ । --- जहाँ जिगणिा िेकडनहरूमा भएको मातिसको संख्या समुदायमा जीवियापि गिे मातिसहरूको 

वास्ततवक संख्याभन्दा कम हुन्छ। ऐततहातसक रूपमा गणिा गिन कतिि समुदायहरूमा जातीय तर्ा प्रजातीय 

अल्पसंख्यक, डेिा गिी बसेका, अंगे्रजी भाषाको सीतमत ज्ञाि भएका मातिस, आप्रवासी ि सािा बालबातलका ि 

तशशुहरू ऐततहातसक रुपमा गणिा गिन कतिि समुदायहरूमा पदनछि् । 

 
 

धेिैजसो एतसयाली अमेरिकी, मूल हवाइबासी ि प्रशान्त रापुवासीहरू गणिा गिन कतिि टोल  तछमेकहरूमा बस्छि् 

जहाँ अझ उच्च दिमा गरिबी ि बेिोजगािी,स्थिर र आर्ििक रुपमा धान्न सर्कने आवासको कमी, नू्यि शैतक्षक उपलक्तब्ध 

ि भार्िक िुि तीहरु िहेका हुि्छन् । नू्यि गणिाको परिणामले गर्ाि एतसयाली अमेरिकी, मूल हवाइबासी ि प्रशान्त 

रापुवासी समुर्ायका आवश्यतकताहरूलाई सम्बोधि गिन सके्न संघीय कोिको पहुँच यो समुर्ायले गुमाउन 

सके्नछ । 
 

हाम्रो समुर्ायका सबै जानाको पूर्ि रुपमा गर्ना हन र हाम्रो समुर्ायले आउने दशक सम्मका लार्ग आफ्नो जायज 

भाग पूर्ि रुपमा प्राप्त गनिको लार्ग हाम्रो समुर्ायका हरेक व्यस्िको यो जिगणिामा सहभार्गता महत्त्वपूणन छ। 
 

तपाईंले जिगणिासम्बन्धी र्प जािकािी यो www.CountUsIn2020.org/resources वेबसाइरमा र्ाहा पाउि सकु्नहुन्छ । 

5 जनामा 1 

 

2020 को जनगणनामा गणना नहुने जोखिममा रहेका एसियन-अमेररकन एन्ड नेटिभ 
हवाइयन/प्यासिफिक अइल्याण्डिस (AANHPI) समुदायहरू 

 

3 जनामा 1 

 

एशियाली अमेरिकनहरू गणना गनन कठिन हुन ेजनगणनाके्षत्रहरूमा बसोबास गर्नन ्

 

मूल हवाइबासीहरू ि प्याशसफिक टापुबासीहरू गणना गनन कठिन हुने जनगणना के्षत्रहरूमा बसोबास गर्नन ्

 

http://www.countusin2020.org/resources

