
 

तपाईकंो परिवाि ि साना बालबाललकाको गणना  
 

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

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

तपाईकंो परिवाि ि समनदायलाई सहयोग गनक 2020 Census (२०२० को जनगणना) मा भाग ललननहोस्!  

तपाईंको ठेगानामा बसे्न हिेकलाई समावेश गराउन सम्झिनुहोला – शशशु, बालबाशलका, पररवारका अन्य सदस्य र सँगै 

बसे्न सह-कोठीहरू । कोही माशनसहरूले स-साना बालबाशलकालाई समावेश गनन शबशसनन्छन् तर उनीहरूको पशन गणना 

हुनु शनकै महत्वपूणन छ ।  

 

स-साना बालबाललकाको गणना हुनन लकन लनकै महत्वपूणक छ?  

जनगणनामा ससाना बालबाशलकाको गणना गनानले उनीहरूको लबकासमा धैिै सहयोग पुग्छ ।  

जब तपाईंले जनगणनामा भाग शलनुहुन्छ, तपाईंले तपाईंको समुदायले पाउनु पने रकम र सेवाहरुको उशित शहस्सा प्राप्त 

गनन सहयोग गनुनहुन्छ । जनगणनाले यी कुराहरूलाई प्रभाव पाछन ः  

• प्रारम्िक शशक्षाका कायनक्रमहरू, शवशेष शशक्षा, बाल हेरिाहका लाशग अनुदानहरू र हेड स्टार्न (Head Start) 

• मेशडकेड (Medicaid) र बालबाशलकाको स्वास्थ्य बीमा  

• नू्यन आय आवास कायनक्रमहरू  

• मशहला, नवजात शशशु र बालबाशलकाका लाशग कायनक्रहरूसशहत पुरक पोषण सहायता (स्न्न्याप र डबु्लआइसी 

कायनक्रमहरू) 
 

जनगणनाको डार्ा शबशभन्न योजनाहरु बनाउन र शनणनयहरु शलनको लाशग पशन प्रयोग हुन्छ । उदाहरणका लाशगः  

• शवद्यालय के्षत्रहरूले शवद्यालयहरुको आकार र नापको योजना बनाउन जनगणना डार्ा हेदनछन् ।  

• स्वास्थ्य प्रदायकहरूले कहाँको अस्पतालहरुमा लगानी गने र कहाँ कहाँ म्िशनकहरु खोल्ने भनी शनर्ानरण गनन 

जनगणनाको डार्ा हेदनछन् ।  

 

स-साना बालबाललकाको गणना कसिी गरिनन पछक ?  

जब तपाईंले जनगणना भनुनहुन्छ, अशप्रल १, २०२०  मा त्यहाँ बसोबास गने हरेकलाई समावेश गनुनहोस् ।   

गणना गनन सझिनुहोस्: 

✓ तपाईंको घरमा बसे्न नाशत-नाशतनीहरु, भान्जा-भान्जीहरु, भशतजा-भशतजीहरु, र साथीभाईका बालबाशलकाहरु ।  

✓ एक भन्दा बढी घरहरूमा समान रूपमा बसोबास गने बालबाशलकाहरु, यशद उनीहरू तपाईंको मा  अशप्रल १, 

२०२०मा बशसरहेका छन् भने ।  

✓ भरखर जने्मका शशशुहरु पशन, यशद अशप्रल १, २०२० मा उनीहरु अस्पताल मै छन् भने पशन।  

✓ रे्रै जसो तपाईंकै घरमा बसे्न र सुते्न जोसुकै ।  

 

तपाईंले जनगणनासम्बन्धी थप जानकारी यो www.CountUsIn2020.org/resources वेबसाइर्मा थाहा पाउन सकु्नहुन्छ । 
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