
 

 

 

 
 

   

जनगणनाको गोपनीयता 
  

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

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

 

जनगणनाले युएस (अमेरिका) मा बसोबास गरििहेका सबै माननसको गणना गर्छ  ।  

• जनगणनाले तपाईंको के्षत्रमा निद्यालय, स्वास्थ्य सेिा  ि अन्य अत्यािश्यक सेिाहरुका लानग कनत िकम 

पाईन्र्  भने्न कुिामा प्रभाि पार्छर् – तपाईंको समुर्ायमा जनत धेिै माननसहरु  जनगणनामा गननए , त्यनत 

धेिै िकम तपाईंको समुर्ायले पाउँर्  । 

• जब तपाईलें जनगणनामा भाग गलनन हुन्छ, तपाईलें तपाईकंो पररवार र समनदायले पाउने रकमहरु, 

सेवाहरु र राजनीगतक प्रगतगनगित्वको उगित गहस्सा  सनगनगित गनक सहयोग गननकहुन्छ!  

जनगणनाले तपाईंको घिमा बसे्न हिेक व्यक्तिको उमेि, नाम, िणछ ि जातीयता जस्ता सामान्य प्रश्नहरू सोध्र् । 

२०२० को जनगणनाले आप्रवासन वा नागररकताको बारेमा कन नै गकगसमको प्रश्नहरु सोधे्नछैन ।  

 

जनगणनामा तपाईकंो जवाफहरु पूणक रूपमा गोप्य रहनेछ । 

❖ ननकै नै कडा भन्दा कडा कानूनहरूले तपाईंको जनगणनाको जिाफहरुको गोपनीयताको सुिक्षा  गर्छ न् ।  

❖ जनगणना बु्यिो (कायाछलय) ले तपाईंको व्यक्तिगत जानकािीहरु आईस (ICE), प्रहिी िा अन्य सिकािी 

ननकायहरु लगायत अरु कसैसँग पनन बाँड्न पाउँरै्न ।  

❖ जनगणना बु्यिो (कायाछलय)ले तपाईंको जिाफहरु तपाईंको शहिमा कनत माननसहरु बस्र्न् ि उनीहरुको 

उमेि, नलंग ि िणछ जस्ता कुिाहरु जनसंख्याको बािेमा सामान्य जानकािी नसजछना गनछ मात्र प्रयोग गनछ सक्र् 

। जनगणना बु्यिोले तपाईंको जानकािीहरु एक व्यक्तिगत हैनसयतको रूपमा बाँड्न सकै्दन ।  

 

कानून अनुसाि, हिेक व्यक्ति जनगणनामा पूणछ रूपमा सहभागी हुनुपर्छ  ि सबै प्रश्नको जिाफ सही रूपमा नर्नुपर्छ  

। जनगणनामा झुटो नबोल्नुहोस् ।  

 

तपाईंले तपाईंको नाम ि ठेगाना मात्र पनन उपलब्ध गिाए सम्म अन्य एक-रु्ईिटा प्रश्नको जिाफ नर्नुभएन भने पनन 

तपाईंको फािमको मान्यता िहनेर् । यनर् तपाईंले जनगणनाको कुनै प्रश्नहरू खाली र्ोड्नुभयो या जनगणनामा 

भागै नलनु भएन भने, जनगणना बु्यिो (कायाछलय)ले रु्टेको जानकािी सोध्नका लानग तपाईंलाई फोन गनछ  िा 

तपाईंको घिमा कमछचािी पठाउन  सक्र् । तपाईंले जनत कम प्रश्नहरु खाली र्ोड्नुहुन्र्, जनगणना बु्यिो 

(कायाछलय)ले ताकेता गने सम्भािना त्यनत नै कम हुन्र् ।  

 

तपाईंले जनगणनासम्बन्धी थप जानकािी यो www.CountUsIn2020.org/resources िेबसाइटमा थाहा पाउन सकु्नहुन्र् । 

http://www.countusin2020.org/hotline
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