
 
 
 

؟  2020  یک مردم شماری مجھ ےس کیا پوچھتی ہے
 

؟ انگریزی اور دیگر زبانوں میں معاونت ےک لئے مردم شماری یک ہاٹ الئن   پر کال کریں۔ API-2020-844سواالت ہیں
 ۔مالحظہ کریں  www.CountUsIn2020.org/hotlineمزید معلومات ےک لئے  

!  2020مردم شماری مارچ  
ی

وع ہوگ مردم شماری کا جواب دینا اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ ےک خاندان اور   میں شر
 کا 

ی
 منصفانہ حصہ مےل۔ کمیوننی کو حکومت ےک وسائل، خدمات اور نمائندگ

۔ے  ، یا بذریعہ میلبذریعہ فون، ےس، آپ مردمے شماریے کاے جواب آنے الئنوسط  مارچ 2020 کے ے ہیں  دے سکت 

( کو  ، اور اس میں اس پتے پر  ایکہر گھرانی )گھرانی میں ہر وہ فرد شامل ہے جو ایک پتے پر رہتا ہے فارم جمع کرنا چاہتے
۔ رہتی واےل ہر فرد کو درج کیا جانا   چاہیتے

 

2020   :
ی

 یک مردم شماری آپ ےس آپےک گھرانے ےک بارے میں پوچھے یک

اپریل کو گھرانی میں   1
 لوگوں گ تعداد۔  

مردم شماری   اپتی گھر میں سب کو شامل کریں، یہاں تک کہ اگر وہ آپ ےک رشتہ دار نہ ہوں۔
 بچوں، غیں 

، بشمول چھونی ہر  -شہریوں، کرایہ داروں  امریکہ میں تمام لوگوں کو شمار کرتے ہے
 کیس کو۔ 

؟   کیا آپ اپتی گھر ےک مالک یا کرایہ دار ہیں

مردم شماری بیورو ےک شکاری امور ےک لئے یہ درکار   جبگا   کیا جائےاس کو رصف تب استعمال  ٹیلیفون نمی  
 ہو۔ 

 

: یک مردم شماری آپ ےس آپےک گھرانے میں رہنے واےل لوگوں ےک بارے میں   2020
ی

 پوچھے یک

 گھرانی میں ہر شخص کا نام، عمر، اور پیدائش گ تاری    خ 

 فارم بھرنی واےل شخص ےس رشتہ 

۔اگر آپ اپنی شناخت کثیں نسیل ےک طور پر  نسل آپ ایک یا زائد نسلوں میں ےس منتخب کرسکئے ہیں
اپتی نسیل پس   سکئے ہیں اور پر نشان لگا کرنے ہیں تو، آپ اپتی نسیل گروہوں ےک لئے خائی یا خانوں 

۔   منظر ےک بارے میں مزید تفصیل میں لکھ سکئے ہیں
 

۔ نہیں وں کو چیک باکس ےک اختیارات ےک طور پر درج ہتمام نسیل گرو  اگر آپ کا نسیل   کیا گیا ہے
۔   گروہ درج نہیں کیا گیا تو، آپ اپتی نسیل پس منظر ےک بارے میں مزید تفصیل میں لکھ سکئے ہیں

۔   ثقافتیہسپانوی اصلیت کو ایک  ہسپانوی اصلیت   گروہ، نہ کہ ایک نسل، تصور کیا جاتا ہے
، یا نشان لگا سکئے ہیں آپ   آپ نشاندیہ کرسکئے ہیں کہ آپ گ اصلیت ہسپانوی نہیں ہے

 ۔سکتے ہیںتعلق درج کر ثقامفتیہسپانوی ہیں اور اپنا 

 

http://www.countusin2020.org/hotline


ےکرےےگا۔ے ےسوالےنہیں  فارمےآپےےسےآپےیکےامیگریشنےاورےشہریتےکےاسٹیٹسےکےبارےےےمیں
 نمی  کا بیھ 

 پوچھے گا۔  نہیں فارم آپ ےک سوشل سیکورتی
 

؟ کت کرنا محفوظ ہے  کیا مردم شماری میں شر
۔مردم شماری بیورو کو آپ گ ذاتے معلومات دیگر حکومنے اداروں،   آپ ےک مردم شماری ےک جوابات رازدارانہ ہیں

اک   ۔امیگریشن حکام، یا عوام ےک ساتھ اشیے  کرنی گ اجازت نہیں ہے
وفاقے قانون ہر کیس ےس مردم شماری میں حصہ لیتی اور تمام سواالت کا سچاتے ےک ساتھ جواب دیتی کا تقاضا کرتا  

۔اگر آپ کوتے ایک سوال چھوڑنے ہیں تو آپ کا فارم تب بیھ شمار کیا   ۔مردم شماری کا جواب دیتے وقت جھوٹ نہ بولیں ہے
پ مکمل طور پر فارم بھریں، تا کہ مردم شماری ےک مالزم گمشدہ معلومات حاصل کرنی ےک لئے  جائے گا۔ کوشش کریں ےک آ

۔   آپ ےک گھر نا ائیں
 

۔   www.CountUsIn2020.org/resourcesآپ مردم شماری ےک بارے میں مزید معلومات  پر پا سکئے ہیں
 

http://www.countusin2020.org/resources

