
 

 

 

 

 

   

२०२० को जनगणनामा तपाईकंो साथीहरू र पररवारलाई सामेल गराउने  
 

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 । 
 

 जनगणना मार्च २०२० मा शुरू हुन्छ । तपाई ंर तपाईकंो समनदाय ले पाउनन पने साधन-स्रोतहरु र 

प्रगतगनगधत्वको उगित गहस्सा पाउनका लागग सबैले गणना मा भाग गलएको गनगित गननकहोस्! 

हरेक १० वर्चमा, अमेररकीसरकारले अमेररकामा बससरहेका हरेक व्यक्तिको गणना गछच  । जनगणनाको प्रश्नावली 

छोटो छ र तपाईंको व्यक्तिगत जवाफहरू गोप्य रहन्छन् ।  

तपाई ंतपाईकंो पररवार र साथीहरूका लागग सबैभन्दा गवश्वागसलो दूत हुननहुन्छ। तपाईंको साथीहरू र 

पररवारसँग जनगणनाको बारेमा कुरा गरी तपाईंको समुदायलाई सहयोग पुयाचउनुहोस्: 

मेरा लागग जनगणना महत्वपूणक छ गकनभने... 

• जनगणनाले सवद्यालय, अस्पताल र राजमागचजस्ता सेवाहरूका लासग कसत रकम पाईन्छभने्न कुरा सनर्ाचरण 

गनच सहयोग पुयाचउँछ – हाम्रो समुदायमा जसत रे्रै मासनसको गणना हुन्छ, त्यसत रे्रै रकम हामीले पाउँछ ।ं  

• जनगणनाको नतीजाले राजनीसतक प्रसतसनसर्त्व सनर्ाचरण गछच  जसमा हाम्रो राज्यले कंगे्रसमा कसत ससट प्राप्त 

गछच , र यो राज्य र स्थानीय सरकारका लासग रु्नावीके्षत्रहरू बनाउन पसन प्रयोगहुन्छ ।  

• सरकार, व्यवसायहरू र सामुदासयक संस्थाहरूले जनगणनाको डाटा हाम्रो समुदायका लासग रकम, स्रोत र 

सेवाहरू सवसनयोजन गनच र कहाँ लगानी गने भनी सनणचय गनच प्रयोग गछच न् । 

 

जनगणनामा सहभागगता सनरगित छ ।  

• जनगणनामा हाम्रो जवाफहरु गोप्य रहन्छन् । कानून अनुसार, जनगणना बु्यरो (कायाचलय)ले हाम्रो 

जवाफहरु संघीय, राज्य र स्थानीय सरकारका सनकाय वा अध्यागमन सवभाग लगायतकसैलाई पसन सदन 

पाउँदैन ।  

जनगणनामा सहभागगता साधारण छ । 

• तपाईंसँगको सम्वन्धलाई जस्तो सुकै भए पसनअसप्रल १,२०२०मा तपाईंको घरमा बसे्न हरेकलाई गन्न 

नसबसचनुहोस्।यसमा सशशुहरू, स-साना बालबासलकाहरु, नातेदारहरू, सह कोठीहरुर साथीहरू समावेश 

हुन्छन् । जनगणनामा सबै मासनसहरूको गणना हुन्छ ।  

• रे्रैजसो मासनसहरूले मध्य मार्च २०२० मा अनलाईनमा जनगणना भनचका लासग सनमन्त्रणा पाउनेछन् । 

तपाईंले फोनबाट जवाफ सदनका लासग जनगणना बु्यरो (कायाचलय)लाई फोन गनच पसन सकु्नहुन्छ । यसद 
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तपाईंले अनलाईन वा फोनबाट जवाफ सदनुभएन भने, जनगणना बु्यरो (कायाचलय)ले फारम पत्र (हुलाक) 

बाट पठाउनेछ ।  

• यसद तपाईंले जनगणनालाई जवाफ सदनुभएन भने, जनगणना बु्यरोले व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको जवाफ 

संकलन गनचका लासग तपाईंको घरमा मान्छे पठाउन सके्नछ – त्यसैले यसद तपाईं कुनै सेन्सस कमचर्ारी 

घरमा नआओस् भने्न र्ाहनुहुन्छ भने्न जनगणनालाई सक्दो र्ाँडो जवाफ सदनुहोस्! 

हामी सबै जना २०२० को जनगणनामा भाग सलनसकन महत्वपूणच छ भने्न कुरा बुझाउनका लासग हामीलाई सहयोग 

गनुचहोस्!  

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