
 
 
 

 
 ٹائم الئن یک مردم شماری:   2020

 
  د یمز  ۔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 
 

یک مدد کرنے    GET OUT THE COUNT (GOTC)آپ  مردم شماری بیورو سنگ میل  
 ےک لئے کیا کر سکئے ہی  

 آگایہ اور تعلیم  --- 2020مارچ   - 2019موسم گرما 

  -جنوری 
مبر نو 

2019 

عالقائے مردم شماری ےک دفاتر   200مردم شماری بیورو <  
۔   کھولتا ہے

وع کریں:  اپنے کمیوننی کو   آگایہ اور تعلیم یک مہم شر
کت  !  اہمیت  کیمردم شماری اور شر  ےک بارے می  بتائی 

 
یک مردم شماری ےک    2020اپنے کمیوننی ےک ساتھ 

اک   مالزمت ےک مواقع ےک بارے می  معلومات کا اشتے
 کریں اور لوگوں یک درخواست دینے می  مدد کریں۔ 

ستمبر 
2019  
 
 
 ےس آگ

مردم شماری بیورو عارضے مردم شماری فیلڈ عملہ بھرئے  
۔   کرتا ہے

۔    آگایہ اور تعلییم مہمات جاری رکھی 
 

اک کرنا اور مالزمت یک   مالزمت ےک مواقع کا اشتے
 ۔ رکھی  درخواستوں ےک حواےل ےس مدد فراہم کرنا جاری 

جنوری 
2020 

:  نمتر شماری -االسکا می  ای  آگایہ اور تعلییم مہمات جاری رکھی 
پیغام رسائے اور   کی ( GOTC)شمار کرانے  ●

اک کریں۔   حقائق ناموں کا اشتے
میڈیا ےس رابطہ کریں اور سوشل میڈیا پر   ●

 پوسٹ کریں۔ 
عوایم پہنچ یک تقریبات یک منصوبہ بندی اور   ●

بائے کریں۔  ے  مت 
 رانے طلنر یک منصوبہ بندی کریں۔ ●
وضاحت کریں کہ مردم شماری کیےس ہوئے ہے   ●

۔   اور کس طرح لوگ جواب دے سکئے ہی 
 

وع ہونے وایل  کی  (GOTC) شمار کرانےمارچ می  شر

عمیل، عوایم پہنچ اور رانے  اپنیےک اگےل مرحےل ےک لئے  مہم 
لوگوں کو مردم شماری کا   -یک منصوبہ بندی کریں    طلبی

 واب دینے ےک لئے تیار کریں۔ج

  

http://www.countusin2020.org/hotline


 لوگ مردم شماری کا جواب دیتے ہی    --- 2020اپریل   -مارچ 

مارچ   09
2020 

ے  امردم شماری ےک سوالناےم یک معاوننے ٹ ل فری ہیلپ الئتے
۔   کھیل ہوئے ہی 

 
بشمول  انگریزی زبانوں غت   12بذریعہ فون انگریزی اور 

 ،) ، تگالوگ، اور  چینے )مینڈران اور کینٹنے ، کوریائے جاپائے
 می  معاونت یک پیشکش یک جائے ہے  ویتنایم

مردم شماری ےک  آگایہ اور علیم مہمات جاری رکھی  اور 
ے ےس متعلق   سوالناےم یک معاوننے ٹول فری ہیلپ الئتے

۔   معلومات پھیالئی  جو کہ اب کھل چیک ہی 

12  - 20  
مارچ  
2020 

کے طریقے  نےجائےدمردم شماری بیورو آن الئن جواب 

  لسانی)بشمول منفرد گھرانہ آئے ڈی( اور کے بارے میں 
تمام  کا مواد وسائل ےک بارے می  معلومات کے معاونت 

۔ ےک وقت   میلنگپہیل  گھرانوں کو بذریعہ ڈاک بھیجتا ہے
فے صد   20بیورو  ہو گا۔ دستیابآن الئن ردعمل پلیٹ فارم 

ن ےک بارے می   گھرانوں کو کاغذی فارم بیھ بھیجتا ہے ج
نیٹ تک رسائے کا سب ےس کم   اس کو شبہ ہو کہ ان یک انتی

۔  درجہ ہے

مردم شماری کا جواب دینے ےک لئے لوگوں کو حوصلہ  
 افزائے کریں: 

مردم شماری ےک بارے می  اپنے کمیوننی ےس   ●
 بات کریں۔

اک کریں۔ ● ز اور حقائق ناموں کا اشتے  فالئت 
۔ میڈیا اور سوشل میڈیا مہمات   ●  جاری رکھی 
  طلبی میں رائےمشکل عالقوں کے لئے گننے  ●

 کریں۔

16  -24  
مارچ، 
2020 

مردم شماری بیورو ان گھرانوں کو ایک یاد دہائے کا خط  
جواب نہی  دیا ہو۔  گا جنہوں نے  بھیجر

لوگوں کو معلومات اور معاونت دیں جو ان کو جواب  
 : ورت ہے  دینے ےک لئے ضے

ے  ●  بائے کریں۔ عوایم پہنچ یک تقریبات یک مت 
مردم شماری کا جواب دینے می  لوگوں کو مدد   ●

 حاصل کرنے ےک مواقع فراہم کریں۔
۔  ●  میڈیا اور سوشل میڈیا مہمات جاری رکھی 

 
 ، ، اور دیگر  کرنےفون گھر گھر دروازے پر دستک دینے

  رائےشگرمیوں ےک ذریےع دشوار گننے واےل عالقوں می   
۔   طلبی  جاری رکھی 

 
اگر کیس کو آن الئن جواب دینے ےک لئے اپنا منفرد   : صالح

ID   نہی  پتہ، تو وہ اپنا ایڈریس دے کرتب بیھ مردم
شماری بیورو یک ویب سائٹ ےک ذریعہ فارم جمع کر  

۔   سکئے ہی 

مارچ   26
- 
اپریل،   3

2020 

مردم شماری بیورو ان گھرانوں کو ایک یاد دہائے پوسٹ کارڈ  
جواب نہی  دیا ہو۔   بھیجر گا جنہوں نے

اپریل   1
2020 

!   2020یہ   یک مردم شماری کا شکاری دن ہے

8 -  16  
اپریل، 
2020 

مردم شماری بیورو ایک یاد دہائے کا خط اور ایک کاغذی 
 فارم بھیجر گا۔ 

20  - 27  
اپریل، 
2020 

  مردم شماریات بیورو حتیم یاد دہائے پوسٹ کارڈ بھیجر گا۔ 
ترغیب دینے ےک لئے ان کا گھر گھر    جواب دینے یک لوگوں کو 

،  12 رسائے کا اقدام   کو انجام پذیر ہو جانے گا   2020منے

 جواب نہ دیتی والوں کا فالو اپ مرحلہ یاد دہائی اور   ---  2020جوالئے   -مئے  

  -مئے  
جوالئے 
2020 

 

مردم شماری بیورو ایےس گھرانوں ےس ملئے ےک لئے مردم  
شماری ےک کارکنوں کو بھیجتا ہے جو اپنے فارم واپس نہی   

۔   بھیجنے
 

دیا تو   نہی   تک مردم شماری کا جواب اگر لوگوں نے ابیھ
انہی  جواب دینے یک ترغیب دیں۔ وہ اس وقت ےک دوران  
بیھ آن الئن، بذریعہ فون، یا کاغذی فارم واپس ارسال کر  

۔    ےک جواب دے سکئے ہی 



ایےس عالقوں می  جہاں بہت سارے کیمپس کالج طلباء رہنے  
وع کر   ہوں، ان عالقوں می  یہ عمل اپریل می  جلد یہ شر

 دیا جاتا ہے 

 
ان سوالوں ےک جواب دیں جو مردم شماری یک بابت  

ان رکھنے ہوں اور اس امر ےس متعلق ان   کمیوننی ےک ممتر
کا خوف ختم کریں کہ ان ےک جواب نہ دینے یک صورت  
می  مردم شماری ےک کارکنان ان ےک گھرانے ےس ملئے کیوں  

۔ 
ے
 آئی  ےک

 
 

لوگوں ےک جواب دینے ےک لئے آن الئن فارم اور مردم شماری  
۔   سوالنامہ معاونت الئن اب بیھ دستیاب ہی 

 کا مرحلہ   بعدحاصل کرنے کے مردم شماری 

  -جون  
ستمبر 
2020 

یک مردم شماری می  کوری    ج یک غلیط )گننے می  رہ    2020
جانے واےل یا ایک ےس زائد بار گننے ہونے واےل افراد( یک پیمائش  

 بعد از شمار شوے۔لئے ےک 

 

31  
  ، دسمبر
2020 

مردم شماری بیورو ےک لئے صدر کو بٹوارے ےک مقاصد ےک  
آخری   کیلئے ریاسنے آبادی ےک مجموعوں کو رپورٹ کرنے 

 ی    خ۔ تار 

 

 
 

ے اور کمیوننی پر مبنے اداروں ےک لئے حقائق ناموں سمیت مردم    www.CountUsIn2020.org/resourcesآپ پر، کمیوننی اراکی 
۔  حاصل شماری ےک بارے می  اضافے وسائل   سکئے ہی 

 

http://www.countusin2020.org/resources

