
 
 
 

 101مردم شماری 
 

 ۔ںیپر کال کر  API-2020-844ہاٹ الئن  یک  یمعاونت ےک لئے مردم شمار  ی  زبانوں م گر ی اور د یز یانگر  ؟ی  ہ سواالت
 ۔ںیکر   مالحظہ  www.CountUsIn2020.org/hotlineمعلومات ےک لئے   د یمز 

 

۔مردم  ہر سال ےک بعد، امرییک حکومت مردم شماری ےک ذریےع یو ایس میں رہنے واےل  10ہر ہ شخص کو شمار کرتی ہے
شماری ایک مخترص سوالنامہ ہوتا ہے جو آپ ےک گھرانے ےک بارے میں بنیادی معلومات اور اس میں رہنے واےل لوگوں ےک  

۔ آپ ےک ذاتی جوابات رازدا ۔ بارے میں سواالت پوچھتا ہے  رانہ ہونی ہیں
 

، اور زیادہ تر گھرانوں کو  2020مردم شماری جنوری  وع یک گئی میں   2020 مارچمیں االسکا ےک مضافاتی عالقوں میں شر
۔ تاکہ آپ کو اپنا وسائل اور  ےیقیئے بنائیں کہ آپ کو شمار کیا جااس بات کو  جواب دینے ےک لئی دعوت موصول ہوتی

 کا
ی

 حصہ مےل! منصفانہ نمائندیک
 

 ۔ہ   کی مدد کرتامردم شماری می  شمار کیا جانا آپ اور آپ ےک خاندان 
یریوں،  ● ، اسٹمیپ فوڈ مردم شماری ےک اعداد و شمار کو اہم خدمات، جیےس سکولوں، الئبر

ن ڈالر ٹر  1.5$ حکومت اور صحت یک دیکھ بھال ےک لئی  فنڈ کو تقسیم کرنے ےک لئی   ےکز لی 
 ۔ رتی ہے استعمال ک

؛ جتئے زیادہ   ●  کو تقسیم کرنے ےک لئی بیھ استعمال کیا جاتا ہے
ی

مردم شماری ےک اعداد و شمار کو سیایس نمائندیک
۔ 

ی
 آپ کو مےل یک

ی
، اتئے یہ زیادہ نمائندیک  لوگ آپ ےک عالقی میں شمار کئں جاتی ہیں

 

۔ آپ ےک مردم شماری ےک جوابات   رازدارانہ ہوتے ہی 
مردم شماری بیورو  یک مردم شماری میں شہریت یا امیگریشن یک حیثیت یک بابت دریافت نہیں کیا جاتی گا۔   2020

اک کرنے یک اجازت نہیں   کو آپ یک ذاتی معلومات دیگر حکومئی اداروں، امیگریشن حکام، یا عوام ےک ساتھ اشبی
کہ ہ۔ ہے  ے آپ کا جواب مشبی ! مضبوط قوانیں مردم شماری ےک جوابات رصف شماریاتی   ونے ےس محفوظ رکھئی ہیں

۔   مقاصد ےک لئی استعمال کئں جا سکئی ہیں
 

 ۔ہے مردم شماری کا جواب دینا فوری اور آسان
۔ ● مردم شماری یک    ہدایات بھیجر گا۔  ےک وسط می    2020مارچ  مردم شماری بیورو آپ کو  آپ آن الئن جواب دے سکئے ہی 

، اپنا گھرانہ آتی ڈي درج کریں اور پھر سواالت کا جواب دیں۔    سائٹشکاری ویب    پر جائیں

بذریعہ فون مردم شماری کا جواب  مردم شماری بیورو کو آپ فون کے ذریعے سے جواب دے سکتے ہیں۔ ●

 ۔.پوچھیں االتکال کریں، اور مردم شماری کے بارے میں سودینے کے لئے

کاغذی  ےک ذریےع جواب نہیں دینی تو، مردم شماری بیورو آپ کو ایک  فوناگر آپ مردم شماری کا آن الئن یا  ●
 ےک ذریےع بھیجر گا۔ ڈاک  سوالنامہ

 

وع ےک  2020جواب نہیں دینی تو، مئی  اگر آپ ، مردم شماری کا ایک مالزم آپ ےک گھر آ سکتا ہے تاکہ ذاتی طور پر   شر میں
۔  2020 التی جو آپ پھر بیھ آن الئن یا بذریعہ فون   معلومات حاصل کر سےک۔  تک جواب دے سکئی ہیں

 

۔چک  ھ زبانوں ےک لئے زبان یک مدد دستیاب ہ 
، آن الئن سوالنامہ اور ٹیلیفون مدد ہسپانوی،  ، تیگالوگ، پولش، فرانسییس،  چیئے ، رویس، عرتر ویتنایم، کوریاتی

۔ لغت، زبان   غبں انگریزی زبانوں میں  59مردم شماری بیورو  ہیئی کروری، پرتگایل اور جاپاتے میں دستیاب ہیں
پر     www.2020census.gov/en/languages.htmlکہ   شناخئی کارڈ، اور زبان ےک رہنماء تیار کر رہا ہے جو 

 
ی

 دستیاب ہوں یک
۔  حاصل کرپر  www.CountUsIn2020.org/resources آپ مردم شماری ےک بارے میں مزید معلومات  سکئی ہیں

http://www.countusin2020.org/hotline
http://www.2020census.gov/en/languages.html
http://www.countusin2020.org/resources

