
 

 

 

 
 
   

 معاونت کیسے حاصل کی جائے  لسانی وسائل اور
 

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 
 

مردم شماری کا جواب دے کر، آپ اپنے خاندان اور کمیونٹی کو سکولوں، حفظاِن صحت، اور ہائی ویز جیسی بنیادی خدمات  
 کے لئے سرمایہ حاصل کرنے میں مدد کریں گے۔ اپنا شمار کروائیے!

روسی، عربی،  کو انگریزی، ہسپانوی، چینی )آسان شدہ(، ویتنامی، کورین،  مردم شماری کے آن الئن سوالنامےآپ  ✓
 تگالوگ، پولش، فرانسیسی، ہائیٹی کرول، پرتگالی، اور جاپانی میں پُر کرسکتے ہیں۔

 
 میں شروع ہونے والی مردم شماری کا جواب آن الئن دے سکتے ہیں۔کے وسط م 2020آپ مارچ 

 
انگریزی، ہسپانوی، چینی )مینڈارن اور کینٹنی(، ویتنامی، کورین، روسی،  پر مردم شماری کے سوالنامے کا فونآپ  ✓

 عربی، تگالوگ، پولش، فرانسیسی، ہائیٹی کرول، پرتگالی، اور جاپانی میں جواب دے سکتے ہیں۔
 

 میں شروع ہونے والی مردم شماری کا فون پر جواب دینے کے لئے کال کرسکتے ہیں۔ 2020آپ مارچ 
 

 کو انگریزی یا ہسپانوی میں پُر کرسکتے ہیں۔ کے کاغذی سوالنامےمردم شماری آپ   ✓
 کے وسط میں شروع ہونے والی مردم شماری کا جواب بذریعہ فون دے سکتے ہیں 2020آپ مارچ 

 زبان کی الئن  ٹال فری نمبر

 انگریزی  844-330-2020

 (Español) ہسپانوی   844-468-2020

844-391-2020 
 ) (普通話 / 普通话) (مینڈارن (چینی 

844-398-2020 
 (廣東話 / 广东话)چینی )کینٹنی(  

 (Tiếng Việt) ویتنامی  844-461-2020

844-392-2020 
 (한국어) کوریائی 

 (Русский) روسی  844-417-2020

 (لعربیةعربی )  844-416-2020

 (Tagalog)تگالوگ   844-478-2020

 (Polski)پولش   844-479-2020

 (Français)فرانسیسی   844-494-2020

 (Kreyòl Ayisyen)ہیٹی کریول   844-477-2020

 (Português)پُرتگالی   844-474-2020

 (日本語)جاپانی   844-460-2020

 (Puerto Rico residents) انگریزی  844-418-2020

http://www.countusin2020.org/hotline


 

 

 

 
 
 
 

 میں ایک فارم ارسال کرے گا۔ 2020مردم شماری کا محکمہ آپ کو مارچ یا اپریل  
 

 مدد کرنے کے لئے مردم شماری کے محکمے کے پاس آپ کی انگریزی زبان کے سوالنامے کو سمجھنے میں
www.2020census.gov/en/languages.html  مختلف زبانوں میں  اموادآپ عوامی پہنچ کے وسائل موجود ہیں۔ پر

materials.html-artners/outreachwww.2020census.gov/en/p پر پا سکتے ہیں۔ 

یہ سوالنامے کا  زبانوں کے تحریری ہدایت نامے۔ 
ورژن ہے۔ آپ اسے پُر نہیں  نموناتیترجمہ شدہ 

کرسکتے، لیکن جب آپ انگریزی ورژن پُر کریں تو  
 اس کا حوالہ لے سکتے ہیں۔

 
یہ ایک ایسی ویڈیو ہے  زبانوں کے ویڈیو ہدایت نامے 

جو وضاحت کرتی ہے کہ سوالنامہ کیا کہتا اور پوچھتا 
 ہے۔

 
یہ دستاویز مردم شماری کی   لسانی فرہنگیں۔ 

 اصطالحات کے تراجم کے ساتھ ہے۔
 

البانوی، امریکی اشارتی زبان، امہری، عربی، آرمینی،  
بنگالی، بوسنیائی، بلغاری، برمی، چینی، کروشیائی، چیک، 

ارسی، فرانسیسی، جرمن، یونانی، گجراتی، ہائیٹی ڈچ، ف
کرول، عبرانی، ہندی، ہمونگ، ہنگرین، اگبو، الوکونو، 

انڈونیشیائی، اطالوی، جاپانی، خمیر، کوریائی، الؤ، 
لیتھوانیائی، ملیالم، مراٹھی، ناواہو، نیپالی، پولش، پرتگیزی، 

پنجابی، رومانیائی، روسی، سربیائی، سنہالی، سلوواک، 
مالی، ہسپانوی، سواحلی، تگالوگ، تامل، تیلگو، تھائی، صو

تگرینیا، ترکی، توی، یوکرینی، اردو، ویتنامی، یدیش، 
 یوربائی

 
  چامورو، چوکیائی، ہوائی، مارشلی، پالؤی، سمووائی، ٹونگائی، اور وکاویتی میں لسانی ہدایت نامے اور فرہنگیں یہاں دستیاب ہوں گی

www.CountUsIn2020.org/resources 

 

 اگر سواالت ہوں یا معاونت درکار ہو؟ 
 متعدد زبانوں میں مردم شماری کے بارے میں مختلف وسائل اور حقائق نامے یہاں دستیاب ہوں گے:

•  www.CountUsIn2020.org/resources -  ،چامورو، چینی )آسان شدہ اور روایتی(، چوکیائی، گجراتی، ہوائی، ہندی

و، ہمونگ، جاپانی، خمیر، کوریائی، الؤ، مارشلی، نیپالی، پالؤی، پنجابی، سمووائی، تگالوگ، تھائی، ٹونگائی، ارد
 وکاویتی، اور ویتنامی

• www.hagasecontar.org/resources - ہسپانوی 

• .orgyallacountmeinwww.  - عربی 

 

مردم شماری کے بارے میں کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں یا فارم پُر کرتے ہوئے اضافی معاونت  
 درکار ہو تو؟

 رابطہ کیجئے: 

 ۔مردم شماری بیورو کی سوالنامے کی معاونت کی فون الئنز )اوپر دیکھیں( •

 پر کال کریں۔  API-2020-844انگریزی اور دیگر زبانوں میں معاونت کے لئے ہماری مردم شماری کی ہیلپ الئن  •

 اپنی مقامی الئبریری سے۔ •

تعلیمی فنڈ کی مردم شماری  NALEOآپ مردم شماری کو پُر کرنے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے  •
 پر بھی کال کرسکتے ہیں۔ 3676-352-877کی معلومات کی ہاٹ الئن 

معاونت حاصل کرنے کے لئے  یزبان ک یعرب ایپُر کرنے  یآپ مردم شمار  YallaCountMeIn مردم   یک 
3DD-OUNI-833 ہاٹ الئن یمعلومات یک یشمار 6864-333-833 ای  ۔ںیکال کر سکتے ہ یپر بھ   

 
 ۔ .n2020.org/resourcesIsUountCwww  آپ مردم شماری کے بارے میں مزید معلومات یہاں سے حاصل کرسکتے ہیں

 (Puerto Rico residents)ہسپانوی   844-426-2020

 (TDD)ٹیلیفون ڈسپلے ڈیوائس   844-467-2020

   

http://www.2020census.gov/en/languages.html
http://www.2020census.gov/en/partners/outreach-materials.html
http://www.countusin2020.org/resources
http://www.hagasecontar.org/resources
http://www.yallacountmein.org/
http://www.countusin2020.org/resources

