
 

 

 

 

 

   

 

भाषा स्रोतहरू र कसरी सहायता पाउने 
 

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 । 
 

जनगणनामा सामेल भएर तपाईंले तपाईंको पररवार र समुदायका लागग चागिने गवद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, र राजमागग 

जस्ता अत्यावश्यक सेवािरूका लागग रकम पाउन सियोग गनग सकु्नहुन्छ । गगननुिोस्!  

✓ तपाईंले अनलाइन जनगणना प्रश्नावली अंगे्रजी, स्पागनस, गचगनयााँ (सरलीकृत), गभयतनामी, कोररयाली, 

रगसयन, अरबी, टागालग, पोगलस, फे्रन्च, िाइगटयनगियोल, पोचुगगगज र जापागनज भाषामा भनग सकु्नहुन्छ ।  
 

तपाईंले मध्य माचग २०२० देखि अनलाइनबाट जनगणनाको जवाफ गदन सकु्नहुन्छ ।  
 

✓ तपाईंले अंगे्रजी, स्पागनस, गचगनयााँ (मेन्डररन र क्यान्टोगनज), गभयतनामी, कोररयाली, रगसयन, अरबी, टागालग, 

पोगलस, फे्रन्च, िाइगटयनगियोल, पोचुगगगज र जापागनज भाषामा जनगणना प्रश्नावलीको जवाफ फोनद्वारा 

गिन सक्ननहुन्छ ।  
 

तपाईंले मध्य माचग 2020 देखि फोनको माध्यमबाट जनगणनाको जवाफ गदन कल गनग सकु्नहुन्छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भाषा लाईन टोलफ्री नम्बर 

अंगे्रजी 844-330-2020 

स्पागनस (Español) 844-468-2020 

गचगनयााँ (म्यान्डाररयन) (普通話 / 普通话) 844-391-2020 

गचगनयााँ (क्यान्टोगनज) (廣東話 / 广东话) 844-398-2020 

गभयतनागमज (Tiếng Việt) 844-461-2020 

कोररयन (한국어) 844-392-2020 

रगसयन (Русский) 844-417-2020 

अरगवक (العربية) 2020-416-844 

टागालग (Tagalog) 844-478-2020 

पोगलस (Polski) 844-479-2020 

फे्रन्च (Français) 844-494-2020 

िाइगटयन गियोल (Kreyòl Ayisyen) 844-477-2020 

पोचुगगगज (Português) 844-474-2020 

जापागनज (日本語) 844-460-2020 

अंगे्रजी (पुयटो ररको बागसन्दािरू) 844-418-2020 

स्पागनस (पुयटो ररको बागसन्दािरू ) 844-426-2020 

टेगलफोन गिस्प्ले साधन (टीिीिी) 844-467-2020 

http://www.countusin2020.org/hotline


 

 

 

✓ तपाईंले कागजी जनगणना प्रश्नावली अंग्रजी वा स्पागनसमा भनग सकु्नहुन्छ ।  
 

जनगणना बु्यरोले तपाईंलाई फारम माचग वा अगिल २०२० मा पत्राचार गनेछ । 
 

तपाईंलाई अंगे्रजी भाषा िश्नावली बुझाउन सियोग गनग जनगणना बु्यरोका स्रोतिरू 

www.2020census.gov/en/languages.html मा उपलब्ध छन् । तपाईंले गवगभन्न भाषामा आउटररच सामग्रीिरू 

www.2020census.gov/en/partners/outreach-materials.html मा िाप्त गनग सकु्नहुन्छ । 

 

गलखित भाषा मागकिर्कनहरू । यो िश्नावलीको 

अनुवागदत नमूना संस्करण िो । तपाईंले यसमा 

भनग सकु्नहुन्न तर अंगे्रजी संस्करण भदाग यसलाई 

सन्दभग मान्न सकु्नहुन्छ ।  

 

गभगियो भाषा मागकिर्कनहरू । यो िश्नावलीले 

के भन्छ र के जवाफ माग्छ भनी वणगन गने 

गभगियो िो ।  

 

भाषा र्ब्दकोषहरू । यो जनगणनाको 

शब्दावलीको अनुवाद भएको दस्तावेज िो ।  

अल्बागनयन, अमेररकन सांकेगतक भाषा, अमे्हररक, 

अरबी, अमेगनयन, बेंगाली, बोगियन, बले्गररयन, 

बमेली, गचगनयााँ, िोयगसयन, चेक, िच, फारसी, 

फे्रन्च, जमगन, ग्रीक, गुजराती, िाइगटयन िेयोल, गिबु्र, 

गिन्दी, ह्मोङ, िंगेररयन, इग्बो, इलोकानो, 

इन्डोनेगसयन, इटागलयन, जापानी, खे्मर, कोररयन, 

लाओ, गलथुयागनयन, मलायालाम, मराठी, नभाजो, 

नेपाली, पोगलस, पोचुगगगज, पंजाबी, रोमागनयन, 

रगसयन, सबेगनयन, गसंिाला, स्लोभाक, सोमाली, 

स्पागनस, स्वागिली, टागालग, तगमल, तेलेगु, थाइ, 

गटगग्रन्या, टगकग स, ट्वी, युिेगनयन, उदूग , गभयतनामी, 

गयगिस, योरूबा  
 

चमोरो, चुगकज, िवाइयन, माशगगलज, पलाउन, समोअन, टोगंन र भकागभटीमा भाषा मागगदशगन र शब्दकोषिरू 

www.CountUsIn2020.org/resources मा उपलब्ध हुनेछन् ।  
 

तपाईकंो अन्य प्रश्नहरू छन् वा सहायता चागहन्छ? 

जनगणनाको बारेमा गवगभन्न स्रोतिरू र तथ्यपत्रिरू गवगभन्न भाषामा यिााँ उपलब्ध हुनेछन्: 

• www.CountUsIn2020.org/resources - चमोरो, गचगनयााँ (सरलीकृत र परम्परागत), चुगकज, गुजराती, 

िवाइयन, गिन्दी, ह्मोङ, जापागनज, खे्मर, कोररयन, लाओ, माशगगलज, नेपाली, पलाउन, पन्जाबी, सामोअन, 

टगालग, थाइ, टंगन, उदूग , भाकागवटी र गभयतनामी 

• www.hagasecontar.org/resources - स्पागनस 

• www.yallacountmein.org - अरबी  
 

जनगणनाको बारेमा कसैसँग कन रा गनक चाहननहुन्छ वा फारम भनक थप सहायता चागहन्छ?  

सम्पकग  गनुगिोस्: 

• जनगणना बु्यरोको िश्नावली सिायता फोन लाईनिरू (मागथ िेनुगिोस्) । 

• अंगे्रजी र अन्य भाषामा सिायताका लागग िाम्रो जनगणना िटलाईनलाई 844-2020-API मा कल गनुगिोस् ।  

• तपाईंको स्प्थानीय पुस्तकालय । 

• तपाईंले जनगणना भने बारेमा जानकारी पाउनका लागग नागलयो गशक्षा कोषको जनगणना जानकारी 

िटलाइन 877-352-3676 मा पगन कल गनग सकु्नहुन्छ । 

• जनगणना भनगका लागग जानकारी पाउन वा अरवी भाषा सिायता िाप्त गनग तपाईंले YallaCountMeIn को 

जनगणना जानकारी िटलाईनलाई 833-3DD-OUNI वा 833-333-6864 मा सम्पकग  गनग सकु्नहुन्छ ।  
 

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

http://www.2020census.gov/en/languages.html
http://www.2020census.gov/en/partners/outreach-materials.html
http://www.countusin2020.org/resources
http://www.countusin2020.org/resources
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