
 

 

 

 

 

२०२० जनगणनामा इन्टरनेटबाट जवाफ दिने दवकल्प 
 

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

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

 

२०२० को जनगणनाले युएसमा बससरहेका हरेक व्यक्तिको गणना गनेछ । जनगणना हरेक 10 वर्षमा हुन्छ र यसले 

कसरी हरेक वर्ष $ १.५ सरि सलयन भन्दा धेरै संघीय रकम सवसनयोजन हुन्छ भनी तय गछष । २०१० को जनगणनाभन्दा 

२०२० को जनगणना केही सहसावले फरक छ ।  

 

तपाईलें २०२० को जनगणनामा अनलाईनबाट पदन जवाफ दिन सक्ननहुन्छ!  

२०२० को जनगणना पसहलो जनगणना हुनेछ जसले हरेक व्यक्तिलाई जनगणनाको फारम अनलाईनमा भनष सिनेछ 

। तपाईंले जवाफ सिनका लासग मध्य मार्षमा एउरा सनमन्त्रणा प्राप्त गनुषहुनेछ । तपाईंको के्षत्रले अनलाईनमा जवाफ 

सिने सम्भावनाको आधारमा तपाईंले अनलाईनमा जवाफ सिन प्रोत्साहन गररएको सनमन्त्रणा या त्यो सनमन्त्रणा ससहत 

कागजको प्रश्नावली पसन प्राप्त गनुषहुनेछ ।  

 

धेरैजसो घरहरूले अनलाईनमा जवाफ सिन भसनएको एउरा पत्र हुलाकबार प्राप्त गनेछन् जसमा त्यो गरको युसनक 

घर आईडी (ID) र आसधकाररक जनगणना बु्यरो वेवसाइरको वेव ठेगाना हुनेछ ।  
• जवाफ सिनका लासग तपाईं आसधकाररक २०२० जनगणना वेवसाइरमा मात्र जानुहोस्।  
• यो आईडी (ID) एउरा मात्र अनलाईन फारम भनषका लासग प्रयोग गनुषपनेछ, जसमा तपाईंले तपाईंको 

ठेगानामा बसोबास गरररहेका हरेक व्यक्तिलाई सूसर्कृत गनुषपनेछ । यसि तपाईंले तपाईंको घरको आईडी 
(ID) हराउनुभयो भने तपाईंले अझै पसन तपाईंको ठेगाना राखेर अनलाईनबार जनगणना भनष सकु्नहुन्छ ।  

 

तपाईंले कम्प्युरर, ट्याबे्लर वा स्मारषफोनको प्रयोग गरी फारम भनष सकु्नहुन्छ ।  
• अनलाईनमा जवाफ सिनका लासग उत्तम ब्राउजरहरू इन्टरनेर एक्सप्लोरर, सफारी, क्रोम वा फायरफक्स 

हुन् ।  
• अनलाईनलाई राम्रोसँग काम गनषको लासग कुनै पसन कम्प्यूरर (PC) पीसीहरू, आइफोन ५ (iPhone 5) या 

त्यो भन्दा मासिको संस्करण, धेरैजसो आइयाड (iPad) को संस्करणहरु र सामसुङ ग्यालेक्सी (Samsung 
Galaxy) फोनहरू र ट्याबे्लरहरू हुन ।  

 

यसि तपाईंसँग इन्टरनेर छैन भने पसन तपाईं २०२० को जनगणनामा सहभागी हुन सकु्नहुन्छ ।  
• यसि तपाईंले जनगणनालाई अनलाईनमा जवाफ सिनुभएन भने, जनगणना बु्यरोले तपाईंलाई उनीहरूको 

र्ौिो पत्रार्ारमा फारमको कागजी संस्करण हुलाक माफष त पठाउँछ । यो र्ौिो पत्रार्ार तपाईंलाई 
जनगणनामा जवाफ सिन पठाउने सनिेशन र स्मरणहरूको एक भाग हो ।  

• केही पुस्तकालयहरू र सामुिासयक संस्िाहरूले कम्प्युरर र ट्याबे्लरहरूको सरेशन खडा गनेछन् जहाँ 
मासनसहरूले गएर जनगणना भनष सके्नछन् । एउरा साधनबार सिन ससकने जवाफको संख्याको कुनै ससमा 
हुनेछैन ।  
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१२ गैर-अंगे्रजी भाषाहरूका लादग अनलाईन र फोनद्वारा भाषा सहायता  

अनलाईन फारम  गैर-अंगे्रजी भार्ाहरूमा उपलब्ध छः स्पासनस, सर्सनयाँ (सरलीकृत), सभयतनामी, कोररयन, 

रससयन, अरेसबक, रागालग, पोसलस, फे्रन्च, हाइसरयन सक्रयोल, पोरु्षसगज र जापानी ।  

 

तपाईंले फोनबार जनगणना पुरा गनष वा प्रश्नहरू सोध्नका लासग बु्यरोलाई कल गनष पसन सकु्नहुन्छ । फोन सहायता 

१२ गैर-अंगे्रजी भार्ाहरूमा प्रिान गररन्छः स्पासनस, सर्सनयाँ (मान्डाररन र क्यान्टोसनज), सभयतनामी, कोररयन, 

रससयन, अरेसबक, रागालग, पोसलस, फे्रन्च, हाइसरयन सक्रयोल, पोरु्षसगज र जापानी । 

 

कागजी फारम अंगे्रजी र स्पासनसमा मात्र उपलब्ध छ ।  

 

मासनसहरूलाई उनीहरूको अंगे्रजी फारम भनष सहयोग गनष सन्दभष साधनको रूपमा अनुवाि गररएका सवसभन्न 

भार्ा सनिेसशकाहरू, र ५९ गैर-अंगे्रजी भार्ाका शब्दावलीहरू जनगणना बु्यरोको वेवसाइर 

www.2020census.gov/en/languages.html मा उपलब्ध छन् । जनगणना फारमले के सोध्छ, कसरी जवाफ 

सिने र कसरी सहायता पाउने भने्न सवर्यमा िप जानकारीका लासग हाम्रा तथ्यपत्रहरू . 

www.CountUsIn2020.org/resources मा हेनुषहोस् । 

 

तपाईकंो अनलाईन जवाफहरू सनरदित राखिनेछ 

जनगणना बु्यरोले तपाईंको अनलाईन जवाफहरु सुरसक्षत राख्न काम गरररहेको छ । जनगणना बु्यरोले तपाईंको 

डारा बुझ्न कसठन हुने ढाँर्ामा “इक्तन्क्रप्ट” (अिाषत सवशेर् कोडहरुका साि अरुले बुझ्न नससकने) गनेछ । जनगणना 

बु्यरोले जवाफहरुको डारा िुईपल्ट “इक्तन्क्रप्ट” गनेछ । पसहलो “इक्तन्क्रप्सन” तपाईंले “सक्तममर” (पेश गने) बरन 

सिच्नासाि हुनेछ । िोस्रो “इक्तन्क्रप्सन” जवाफहरु जनगणना बु्यरोको डाराबेसमा पुग्दा हुनेछ । जनगणा बु्यरोले 

स्क्यामर, ह्याकर वा अन्य खराव व्यक्तिहरूले अनलाईन फारमबार पेश गररएका जवाफहरूमा पहँुर् गनष नसकुन 

भनेर सनरन्तर सनगरानी पसन राक्तखराखे्न छ।  

 

सािै, तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीहरु अन्य सरकारी सनकायहरू, अध्यागमन असधकारीहरू वा सवषसाधारणलाई 

सिन जनसंख्या बु्यरोलाई अनुमसत छैन । कडा कानूनहरूले तपाईंको जवाफ बाँसडनबार जोगाउँछन्! जनगणनाको 

जवाफ तथ्यांकीय प्रयोजनका लासग मात्र प्रयोग हुन सके्नछ ।  

 

तपाईंले जनगणनासम्बन्धी िप जानकारी यो www.CountUsIn2020.org/resources वेबसाइरमा िाहा पाउन सकु्नहुन्छ । 
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