
 

 

 

 

 

 

 

जनगणना आउटरिच 101 ि सामुदायमा आधारित संस्थाहरूले के गनन सक्छ 
 

के तपाईंसँग प्रश्नहरू छन्? अंगे्रजी ि अन्य भाषामा सहायताका लागग हाम्रो जनगणना हटलाईनलाई ८४४-२०२०-API 

मा सम्पकन  गनुनहोस् । थप जानकािीका लागग www.CountUsIn2020.org/hotline मा जानुहोस् । 

 

जनगणनाको सफलताको लागग एगियाली अमेरिकन, मूल हवाइबासी ि प्रिान्त टापुवासी समुदायहरूलाई पूणण 

रूपमा ि सही तरिकाले गणना गनण एकदमै महत्त्वपूणण हुन्छ। तपाईं आफ्नो समुदाय 2020 जनगणनामा गणना 

गरिएको छ भनी सुगनगित गिाउन मद्दत गनण सकु्नहुन्छ! जनगणनाबािे प्रचाि प्रसाि गनण मद्दत गनण समुदायमा 

आधारित संस्थाहरूले गनण सके्न यहााँ केही कायणक्रम ि गक्रयाकलापहरू यहााँ गदइएका छन्। 

 

ग्रीष्मकाल 2019 - जनगणना गदवसको गदनसम्म 

योजना बनाउने ि समन्वय गने 

 

जनगणना गवभागको साझेदाि बन  ं
जनगणना गवभागको साझेदाि बनेि काम गनणका लागग हामीलाई एगसयाली मूलका अमेरिकीअमेरिकन, हवाईका 

िैथाने, तथा प्रिान्त टापुका वासीका समुदायसाँग परिगचत भएका ि हाम्रो समुदायसाँग कसिी िाम्रो तरिकाले सम्पकण  

गिी स्वयंसेवी रूपमा काम गनण सगकन्छ भने्न ज्ञान भएका समुदायमा आधारित संस्थाहरू चागहएको छ ! जनगणना 

गवभागका साझेदािहरू जनगणनामा सामेल हुनुको महत्त्वबािे सचेतना गसजणना गनणमा मद्दत गने जनगणना 

िाजदूतहरू हुन् । जनगणना गवभागका साझेदािहरू जनगणना गवभागको सूचना ि सञ्चािमा साझेदाि भएि, 

कायणिालाहरू आयोजना गिेि, समुदायका सदस्यहरूलाई जनगणना गवभागमा खुलेको िोजगािीका लागग आवेदन 

गदन प्रोत्साहन गिेि आगद गवगभन्न तरिकाले संलग्न हुन सक्छन् । जनगणना बु्यिोको साझेदाि हुनका लागग, 

www.census.gov/partners/join.html मा गइ साइनअप गिी तपाईंको संस्थाको बािेमा जानकािी बााँड्नुहोस् । 

तपाईंले 2020 जनगणना साझेदािी कायणक्रमलाई census.partners@census.gov मा सम्पकण  गनण सकु्नहुन्छ वा 

आफ्नो के्षत्रीय जनगणना कायाणलयमा (Atlanta.rcc.partnership@2020census.gov, 

Chicago.rcc.partnership@2020census.gov, Dallas.rcc.partnership@2020census.gov, 

Los.Angeles.rcc.partnership@2020census.gov, New.York.rcc.partnership@2020census.gov, 

Philadelphia.rcc.partnership@2020census.gov) सम्पकण  गनुणहोस् । 
 

समय ि स्रोतको प्रगतबद्धताहरू: सानोदेखख मझौला खालका । तपाईंले जनगणना गवभागद्वािा अध्यावगधक गरिएका 

जानकािीहरू प्राप्त गनण सकु्नहुन्छ, जसलाई आफ्नो समुदायमा बताउन सकु्नहुन्छ! 

 

पूणन गणना सगमगतमा आबद्ध हुनुहोस् वा पूणन गणना सगमगतको स्थापना गनुनहोस् 

पूणण गणना सगमगतले पहुाँच अगभयानहरू समन्वय गने नेतृत्वकताणहरूलाई मद्दत गदणछ ि जुन जनगणनाबािे सचेतना 

गनमाणण गने मुख्य आधाि हो । पूणण गणना सगमगत (गसगसगसहरू; CCCs) प्राय:जसो गसटी वा काउण्टी स्तिमा भएका 

स्थानीय सिकािी अगधकािीहरूद्वािा सञ्चालन गरिन्छ ि यसमा चचण वा अन्य धागमणक समूह, सेवा प्रदायकहरू, नागरिक 

अगधकािहरूका संस्था, स्थानीय व्यवसाय, युगनयन ि स्थानीय गमगडयाजस्ता सामागजक, िाजनीगतक ि आगथणक 

http://www.countusin2020.org/hotline
http://www.census.gov/partners/join.html


 

 

के्षत्रहरूको व्यापक दायिाका प्रगतगनगधहरू समावेि हुन्छन् । गसगसगस (CCC) स्थापना गरिएको छ गक छैन भनी 

जान्नका लागग ि कसिी संलग्न हुने भनी पत्ता लगाउन आफ्नो गनवाणगचत स्थानीय अगधकािीहरूलाई सम्पकण  गनुणहोस् । 

तपाईंको स्थानीय सिकािले गसगसगस (CCC) गसजणना गिेको छैन भने आफ्नो गनवाणगचत अगधकािीको कायाणलयमा फोन 

गनुणहोस् वा जनगणनाले तपाईंको समुदायहरूमा गकन असि पाछण  ि उनीहरूको सहायता गकन महत्त्वपूणण हुन्छ भनी 

कुिाकानी गनण बैठक िाख्नुहोस् । 
 

समय ि स्रोतको प्रगतबद्धताहरू: सानोदेखख ठूला खालका । गसगसगस (CCC) पगहले नै गवद्यमान छ भने तपाईंले 

सगजलैसाँग जानकािी सङ्कलन गनण ि अन्य मागनससाँग समन्वय गनण बैठकहरूमा उपखस्थत हुन सकु्नहुन्छ । तपाईं अझ 

ठूलो नेतृत्वदायी भुगमका खेल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले गसगसगस (CCC) व्यवखस्थत गनणमा मद्दत गनण सकु्नहुन्छ । 

 

ग्रीष्म २०१९- शिद २०१९ 

"गणनामा आफू पने" तयािी गनुनहोस् 

 

पहँुच सामग्रीहरू गसजनना गनुनहोस् ि गवतिण गनुनहोस् 
आफ्नो समुदायमा संलग्न हुन िुरू गिेपगछ, तपाईंको लगक्षत वगणमा प्रगतध्वगनत गने ि उनीहरूलाई साहायता तथा थप 

जानकािी खोज्न प्रोत्साहन गने खालका पहुाँच सामग्रीहरू गसजणना गनण महत्त्वपूणण  

हुन्छ । 

• तपाईंको समुदायलाई जागृत गने खालका सने्दिहरू पगहचान गनुणहोस् ।  

• पहुाँच सामग्रीमा गनम्न समावेि हुन सक्छन्: जनगणनाबािे प्रश्न ि सिोकािहरू सम्बोधन गने समाचाि-पत्र, 

तथ्यपानाहरूमा सखिगलत पोस्टकाडण, पची, सामागजक सञ्जाल पोखस्टङहरू ि अन्य धेिै सामग्रीहरू! 

• सम्भव भएसि, यी सामग्रीहरूलाई सान्दगभणक भाषाहरूमा अनुवाद गनुणहोस् ि गतनीहरू सांसृ्कगतक रूपमा 

उगचत छन् गक छैनन् भनी सुगनगित गनण समुदायका सदस्यहरूलाई ती अनुवागदत सामग्रीहरूको समीक्षा गनण 

लगाउनुहोस् । सबै अनुवादहरूमा एकरुपता ल्याउनका लागग जनगणना गवभागसाँग अंगे्रजी भाषाबाहेकका 

५९ वटा भाषाहरूमा जनगणनामा बािम्बाि प्रयोग गरिने िब्दहरूको अनुसूगच छ । ती सामग्रीहरू 

www.2020census.gov/en/languages.html मा पाउन सगकन्छ । 

• तपाईंले हाम्रो गभगडयो, ब्लग, िाज्यका तथ्यपानाहरू ि थप सामग्रीहरू 

www.CountUsIn2020.org/resources वेबसाइटमा फेला पानण तथा गवतिण गनण पगन  

सकु्नहुन्छ । 

• तपाईंले जनगणना बु्यिोको आउटरिच सामग्रीहरू www.2020census.gov/en/partners/outreach-

materials.html मा पाउन सकु्नहुन्छ । 
 

समय ि स्रोतको प्रगतबद्धताहरू: सानोदेखख मझौला खालका। यगद तपाईंसाँग आफ्नो सामग्रीहरू गसजणना गने समय 

छैन भने तपाईंले www.CountUsIn2020.org/resources वेबसाइटमा उपलब्ध सामग्रीहरूलाई गवतिण पगन गनण 

सकु्नहुन्छ । वा तपाईंले आफैं ले आफ्नो सामग्री बनाउन पगन सकु्नहुन्छ! 
 

शिद २०१९ – गहउँद २०२०  

जनगणनाको सचेतना बढाउनुहोस् ि जवाफ गदन प्रोत्साहन गनुनहोस् 

 

पहँुच सामग्रीहरू गवतिण गनन शुरू गनुनहोस् 
आफ्नो समुदायमा छोटो पचाण वा तथ्यपानाहरू जस्ता पहुाँच सामग्रीहरू गवतिण गनुणहोस् । तपाईंले गवद्यमान पहुाँच 

कायण वा व्यवखस्थत कायणक्रम ि अगभयानहरूमा जनगणनाबािे जानकािी सखिगलत गनण सकु्नहुन्छ । तपाईंले इमेल वा 

सामागजक सञ्जालको माध्यमबाट पगन जानकािी बााँड्न सकु्नहुनेछ । 

http://www.2020census.gov/en/languages.html
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http://www.2020census.gov/en/partners/outreach-materials.html
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समय ि स्रोतको प्रगतबद्धताहरू: सानोदेखख मझौला खालका । तपाईंले आफ्नो गवद्यमान कायणक्रममाफण त 

सामग्रीहरूलाई गवतिण गनण वा समुदायको अन्य कायणक्रमहरूमा उपखस्थत भइ अगतरिक्त समय गबताउन ि स्थानीय 

व्यवसायहरूमा पचाण गवतिण गनण सकु्नहुन्छ । 

 

 टोल गछमेकहरूमा प्रचाि गनुनहोस् 
आगामी जनगणनाबािे सचेतना बढाउने एक उतृ्कष्ट तरिका भनेको गविेष गिी आफ्ना जनगणना फािमहरू पूिा गनण 

धक माने्न वा आफ्ना परिवाि ि समुदायको लागग सही गणनाको महत्त्व बुझ्न नसके्न मागनसहरू बसे्न गछमेकहरूमा 

प्रचाि गने हो। तपाईंले जनगणना सुरूहुनु अगागड घि-घि गएि वा फोन गिेि यसबािे सचेतना बढाउन सकु्नहुन्छ । 

तथा जनगणना अवगधमा पगन मागनसहरूले जनगणनाको प्रश्नको उत्ति गदन सम्झनुभएको छ गक छैन या कसिी 

जनगणनाको प्रश्नको उत्ति गदने भने्न बुझ्नुभएको छ गक छैन भनी घि-घि गएि वा फोन गिेि सुगनगित गनण सकु्नहुन्छ। 

प्रचािप्रसाि िैगक्षक प्रयोजनका लागग मात्र हुनुपछण । जनगणना बु्यिोका कमणचािीबाहेक अरू कोही 2020 को 

जनगणनाको जानकािी संकलनका लागग जानुहुाँदैन। गैिजवाफ ताकेताका लागग मध्य मेदेखख जनगणनाकमीहरू 

गफल्डमा हुने भएकाले, उनीहरूले काम गनण िुरू गदाण कुनै दुगवधा नहोस् भनी प्रचािप्रसाि मे 2020 अगागड नै 

हुनुपछण  । तपाईंले आफ्नो के्षत्रको "गणना गनण कगठन" www.censushardtocountmaps2020.us के्षत्र देखाइएको 

नक्सामा हेिेि मागनसहरूलाई जनगणनाको प्रश्नको उत्ति गदन नू्यन सम्भागवत के्षत्रहरू पगहचान गनण सकु्नहुन्छ; 

लगभग पााँच जना एगसयाली अमेरिकीहरू मधे्य एकजना ि तीन जना मूल हवाइबासी तथा प्रिान्त टापुवासी मधे्य एक 

जना गणना गनण कगठन के्षत्रहरूमा बस्छन्। 
 

समय ि स्रोतको प्रगतबद्धताहरू: सानो देखख ठूला खालका। गणना गनण कगठन के्षत्रहरू पगहचान गनण समय लागे्नछ, 

कायण योजना ि आउटरिच गने मागनसहरूलाई प्रगिक्षण गदएि आउनुहोस्। तपाईंसाँग जनगणना आउटरिचमा मद्दत 

गनण चाहने स्वयंसेवकहरूको समूह छ भने यो उतृ्कष्ट परियोजना हुन सक्छ । 

 

 सामुदागयक कायनक्रमहरूमा पहँुच गनुनहोस् 

प्रभावकािी पहुाँच अगभयानले समुदाय भिी गवगभन्न कायणक्रम ि स्थानहरूमा मागनसहरूलाई लगक्षत गनुणपछण  । गबदा, 

पवण ि सामुदागयक कायणक्रमहरूमा उपखस्थत हुनुहोस् ि आगामी जनगणनाबािे ि पूणण तथा सही तरिकाले गरिने 

गणनाको महत्त्वबािे समुदायमा कुिाकानी गनुणहोस् । समुदायका सदस्यहरूलाई गवतिण गनण अनुवाद गरिएको 

सामग्रीहरू ल्याउनुहोस् । 
 

समय ि स्रोतको प्रगतबद्धताहरू: सानोदेखख मझौला खालका । तपाईंले एउटा वा सबै कायणक्रमहरूमा उपखस्थत हुन 

सकु्नहुन्छ! प्रते्यक प्रयासले गणनामा मद्दत गदणछ । 

 

आफ्नो पहँुच कायनक्रमहरूको योजना बनाउनुहोस् 
सबै िैगक्षक कायणक्रमहरू ठूलो मात्रामा उत्पादन या आयोजना हुनुपछण  भने्न जरूिी छैन । यो कायणक्रम आफ्नो 

कायाणलयमा ब्राउन ब्याग लन्च (brown bag lunch) का लागग केही मागनसहरूलाई गनमन्त्रणा गनुण जस्तो सहज पगन 

हुनसक्छ । तपाईंले पगन आफ्नो गवद्यमान प्रोग्रागमङ ि सेवाहरू जसै्त खिगनक, सदस्यता बैठक, जानकािी-सत्र कक्षा 

ि अन्य कायणक्रमहरूमा स्रोतहरू प्रदान गिेि वा आफ्ना फािामहरू भनण मागनसलाई मद्दत गिेि जनगणना पहुाँच ि 

गिक्षा सखिगलत गनण सकु्नहुन्छ । तपाईंसाँग धेिै समय, स्रोत ि क्षमता छ भने, तपाईंले अझ ठूलो कायणक्रममाफण त 

िखक्त ि उत्साह गनमाणण गनण सकु्नहुन्छ ि ब्लक पागटण, क्याम्पसमा कायणक्रम वा घिमा पागटण आयोजना गनण सकु्नहुन्छ ।' 
 

समय ि स्रोतको प्रगतबद्धताहरू: सानोदेखख ठूला खालका । प्रते्यक प्रयासहरूले मद्दत गदणछ – तपाईंले आफू ि 

आफ्नो समुदायका लागग सही हुने गकगसमका कायणक्रमहरूको छनोट गनण सकु्नहुन्छ । 

 

http://www.censushardtocountmaps2020.us/


 

 

माचन २०२०- जुलाई २०२० 

कायनमा उते्प्ररित गनुनहोस् ि जनगणनाको प्रश्नको उत्ति गदन प्रोत्साहन गनुनहोस् 

 

मागनसले जानकािी प्राप्त गनन सके्न ि उनीहरूको फािामहरू भनन सके्न स्थान 

तोकु्नहोस् 
तपाईंले समुदायका सदस्यहरूको जनगणना प्रश्नहरूको जवाफ गदन ि उनीहरूका फािामहरू भनण मद्दत गने सहायता 

केन्द्रहरू तयाि पानण सकु्नहुन्छ । तपाईंले आफ्नो संस्थाको साइटमा मागनसहरूलाई सहायता गनण सकु्नहुन्छ वा तपाईंले 

सावणजगनक पुस्तकालय, गवद्यालय, समुदाय केन्द्र ि अन्य गवश्वागसला साझेदािहरूसाँग काम गनण सकु्नहुन्छ । तपाईंको 

सहायता केन्द्रले जनगणनाबािे सचेतना बढाउने कायणक्रम सञ्चालन गनण, जनगणनाबािे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ गदन, 

भाषा सहायता उपलब्ध गिाउन, गप्रन्ट गरिएको अनुवागदत स्रोतहरू गवतिण गनण ि फािामहरू पेि गनणका लागग 

इन्टिनेटको पहुाँच भएको ट्याबे्लट वा कम्युटिहरू उपलब्ध गिाउने कायणक्रमहरू गनण सक्छ । 

जनगणना सहायता स्थापना गनण, समन्वय गनण ि यसको प्रचाि-प्रसाि गनण तपाईंको िाज्य, काउण्टी ि/वा गसटीमा िहेको 

पूणण गणना सगमगतहरूसाँग काम गनुणहोस् । सामागजक सञ्जाल, स्थानीय सामागजक तथा सााँसृ्कगतक संस्था, पूजा गने 

ठाउाँ , समुदायमा-आधारित पत्रपगत्रका वा समाचािपत्र, िोजगािीको स्थल, सेवा प्रदायक कायाणलय ि मागनस एकगत्रत 

हुने अन्य स्थानहरूमाफण त यी खाली ठाउाँहरूको प्रयोग प्रवद्धणन गनुणहोस् । गवगतका वषणमा जनगणना गवभागले 

मागनसहरूलाई आफैाँ  उपखस्थत भई व्यखक्तगत रूपमा आफ्ना जनगणना फािामहरू पूिा गनण मद्दत गने आफ्नै प्रश्नावली 

सहायता केन्द्रहरू स्थापना गिेको गथयो ति २०२० का लागग गवभागको योजना अझैसि स्पष्ट भइसकेको छैन । यसको 

अथण समुदायमा आधारित संस्थाहरूका लागग व्यखक्तगत रूपमा यस्तो सहायता उपलब्ध गिाउन महत्त्वपूणण हुन्छ । 
 

समय ि स्रोतको प्रगतबद्धताहरू: सानोदेखख ठूला खालका । प्रश्नावली सहायकको उपलब्धताबािे गवज्ञापन गनण, 

सहायता उपलब्ध गिाउने मागनसहरूलाई प्रगिक्षण गदन ि कायणक्रम आयोजन गनण समय लाग्छ । 

 

जनगणनासम्बन्धी गशक्षाका लागग सञ्चािका अवसिहरू प्रयोग गनुनहोस् 
२०२० जनगणनामा स्थानीय मूल ि जातीय गमगडयामा संलग्न हुनुहोस् तथा आफ्नो संस्थाको समाचािपत्र, इमेल सूची, 

सूचना-पाटी ि आफ्ना सदस्य तथा ग्राहकहरूसाँग सूचना आदानप्र-दान गनण प्रयोग गने कुनै पगन गवगधमाफण त 

जनगणनाको जानकािी गवतिण गनुणहोस् । जनगणना तपाईंको समुदायमा सहज, सुिगक्षत ि महत्त्वपूणण छ भनी साझा 

गनण फेसबुक (Facebook), ट्वीटि (Twitter), इन्स्टाग्राम (Instagram), स्न्यापच्याट (Snapchat), गवच्याट 

(WeChat), ह्वाट्स्एप (Whatsapp)ि अन्य पे्लटफमणहरूको प्रयोग गनुणहोस् ।  
 

समय ि स्रोतको प्रगतबद्धताहरू: सानोदेखख ठूला खालका । प्रते्यक प्रयासले मद्दत गदणछ –सामागजक सञ्जालमा गरिने 

केही पोस्टहरूदेखख पत्रकाि सिेलन आयोजना गनेसि !  

 

अवश्य पगन एगसयन अमेरिकन्स एड्भाखन्सङ्ग जखस्टसको Asian Americans Advancing Justice’s 

समुदाय संलग्नता तथा सञ्चािहरू टुलगकट डाउनलोड गनुणहोस्  

यसले यो कायाणिम्भ गनण तपाईंलाई मद्दत गनेछ ! 
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