
 

 

 

 
 

   

 کی مردم شماری میں مشغول کرنا  2020اپنے دوستوں اور اہل خانہ کو 
 

معلومات ےک    د ی مز  ۔ ں ی پر کال کر   API-2020-844ہاٹ الئن    ک   ی معاونت ےک لئے مردم شمار   ی  زبانوں م   گر ی اور د   ی ز ی انگر   ؟ ی  ہ   سواالت 
 ۔ ںی کر مالحظہ  www.CountUsIn2020.org/hotline  لئے 

   

وسائل اور نمائندگی میں اپنا جائز حصہ وصول کرنے کی خاطر اپنی اور اپنی کمیونٹی کی    ۔میں ہوتا ہے 2020مردم شماری کا آغاز مارچ  

  نمبر شماری کو یقینی بنائیں!

 

سال بعد، ریاستہائے متحدہ امریکہ کی حکومت امریکہ میں رہنے والے ہر فرد کو شمار کرتی ہے۔ مردم شماری کا سوالنامہ مختصر   10ہر 

 ہوتا ہے، اور آپ کے ذاتی جوابات خفیہ رکھے جاتے ہیں۔

 

مردم شماری کے بارے میں اپنے دوستوں اور   آپ اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے لئے سب سے زیادہ قابل اعتبار، بہترین پیغام رساں ہیں۔ 

 اہل خانہ سے گفتگو کر کے اپنی کمیونٹی کی مدد کریں: 

 

 یہ مردم شماری میرے لئے اہم ہے کیونکہ۔۔۔

اسکولوں، اسپتالوں، اور ہائی ویز جیسی خدمات کے لئے کتنی رقم خرچ ہوتی   مردم شماری یہ تعین کرنے میں مدد دیتی ہے کہ •

 جتنے زیادہ افراد شمار کیے جائیں گے، اتنی زیادہ ہمیں فنڈنگ وصول ہو گی۔ میںہماری کمیونٹی  --ہے 

کتنی سیٹیں حاصل  مردم شماری کے نتائج اس امر کا تعین کرتے ہیں کہ سیاسی نمائندگی، بشمول کانگریس میں ہماری ریاست  •

 کرے گی اور ریاستی اور مقامی حکومت کے لئے اضالع کی حدود کیسے متعین کی جاتی ہیں۔

سرکاری، کاروباری، اور کمیونٹی کی ادارے ہماری کمیونیٹیز کے لئے رقم، وسائل، اور سروسز مختص کرنے اور کہاں سرمایہ   •

 ڈیٹا استعمال کرتے ہیں۔ کاری کرنی ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لئے مردم شماری کا 

 

 مردم شماری میں شمولیت محفوظ ہے۔

ہیں۔ قانوناً، مردم شماری کا بیورو کسی کے ساتھ، بشمول وفاقی، ریاستی، اور   رکھے جاتے ہماری مردم شماری کے جوابات خفیہ  •

 ں کر سکتا۔مقامی حکومتی ایجنسیوں یا امیگریشن نافذ کرنے والے ادارے کے ساتھ ہمارے جوابات شیئر نہی 

 ہے۔ نہایت آسان مردم شماری میں شمولیت

کو گھر میں رہائش پذیر ہر فرد کو شمار کرنا، ان کے اپنے ساتھ رشتہ سے قطع نظر ہو کر یقینی بنائیں! اس میں   2020اپریل  1 •

نومولود، چھوٹے بچے، رشتے دار، کمرے کے ساتھی، اور دوست شامل ہیں۔ اس مردم شماری میں سب افراد کو شمار کیا جاتا  

 ہے۔

موصول ہو گا۔ آپ  دعوت نامہ کے وسط میں  2020ارم پُر کرنے کے لئے مارچ کو آن الئن مردم شماری کا فزیادہ تر لوگوں  •

بذریعہ فون اپنا جواب دینے کے لئے مردم شماری بیورو کو کال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آن الئن یا فون کے ذریعے جواب  

 نہیں دیتے، تو مردم شماری بیورو آپ کو میل میں فارم بھیجے گا۔ 

ا جواب نہ دینے پر، مردم شماری بیورو مردم شماری کرنے والے کو آپ کے گھر ذاتی حیثیت میں آپ کی  آپ کے مردم شماری ک  •

، تو جلد  و گھر نہیں آنے دینا چاہتےاگر آپ مردم شماری کرنے والے ک  اس لیے  – سکتا ہے معلومات کے حصول کے لئے بھیج 

 از جلد مردم شماری کا جواب دیں! 

میں اپنے شمار کیے جانے کو یقینی بنانا ہم سب کے لئے کتنا اہم ہے، اس کی بابت آگاہی پھیالنے میں براہ کرم ہماری   2020مردم شماری 

 مدد کریں! 

 ہیں۔ پر حاصل کر سکتے www.CountUsIn2020.org/resources  آپ مردم شماری کی بابت مزید معلومات
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