
 

 

 

 

 

 مردم شماری کرنے والے کی شناخت کیسے کی جائے
 

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 

 

 گا؟  جےیگھر بھ رےیکو م یکس ورویب یشمار مردم ایک
دعوت نامہ  میں جواب دینے کی خاطر ان کا  2020، اور زیادہ تر گھرانوں کو مارچ ہوااالسکا سے میں  2020مردم شماری کا آغاز مارچ 

۔ اپریل کے اختتام تک مردم شماری بیورو آپ کو مردم شماری کا جواب دینے کے لئے ہدایات اور یاد دہانیاں میل کرے گا۔ آپ  موصول ہو گا
اگر آپ مارچ یا اپریل میں مردم شماری کا جواب دیتے ہیں، تو مردم شماری  فون، آن الئن، یا دستاویزی شکل میں جواب دے سکتے ہیں۔

گھر نہیں آئے گا۔ مئی کے وسط سے آغاز کر کے، مردم شماری کرنے والے ان   کا عدم موجود جواب لینے کے لئے  نے واال آپکر
 گھرانوں کا دورہ کریں گے جنہوں نے اب تک مردم شماری کا جواب نہیں دیا۔ 

 

 مراد ہے؟  ایکرنے واال سے ک یشمار مردم
شمار کنندہ وہ شخص ہے جو آپ کی مقامی کمیونٹی میں سے مردم شماری بیورو کی جانب سے  مردم شماری کرنے واال یا مردم شماری کا 

 دروازے پر دستک دینے اور ان گھرانوں سے معلومات اکٹھی کرنے کے لئے تعینات کیا جاتا ہے جنہوں نے اب تک جواب نہیں دیا ہے۔ 
   

 گے؟  ںیآئ  نےیکرنے والے کب دروازے پر دستک د یشمار مردم 
عالقوں کے لئے، مردم شماری کرنے والے مئی سے جوالئی کے اختتام تک گھروں کا دورہ کریں گے۔ ایسے عالقوں میں جہاں   بیشتر

کیمپس سے دور کالج کے بہت سارے طلباء رہتے ہوں اور جہاں لوگ بڑے افرادی گروہوں )مثالً بزرگ شہریوں کے مراکز( میں رہتے  
 شروع ہو جاتا ہے۔ ہوں، یہ عمل اپریل کے اوائل میں ہی 

 

 گے:  ںیشناخت کر  یکرنے والے ک یشمار  مردمآپ اس طرح سے  
  U.Sدکھانے کا کہیں۔ تمام مردم شماری کرنے والے سرکاری دفتری بیجز ساتھ رکھتے ہیں جن میں ان کا نام، تصویر،   ID  پہلے، ان سے

 کا ایک واٹر مارک، اور زائد المیعادی کی تاریخ شامل ہوتی ہے۔  مردم شماری بیورو
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   www.census.gov مردم شماری بیورو کا لوگو لیا گیا   سے 
 

 ساتھ رکھتا ہے۔   آئی فونمردم شماری کرنے واال جائزہ لینے کے لئے مردم شماری بیورو کے لوگو واال دفتری بیگ اور   •

مردم شماری کرنے واال آپ کو دفتری لیٹر ہیڈ پر مردم شماری بیورو کی جانب سے انگریزی میں ایک بیانیہ خط اس بابت کہ وہ   •
 راہم کرے گا۔ آپ کی رہائش کا دورہ کیوں کر رہا ہے ف

 ۔ںی ہ  تےی سر انجام د انی بجے کے اوقات کے درم 9 راتسے   9وقت کے مطابق صبح  یکرنے والے اپنا کام مقام یشمار  مردم •

http://www.countusin2020.org/hotline
http://www.census.gov/


 

 

 

    مرکز  یمردم شمار   یکرنے واال آپ کے عالقائ  یجانے پر، مردم شمار  ےی درخواست ک •
(us/rcc-https://2020census.gov/en/contactکے لئے آپ کو اس نگران ک ) فون نمبر فراہم    ای معلومات اور/  ی رابطے ک ی

 کے  عالقے  اپنے یا ہیں کرتا ہو گا۔  ینگران  یک وںی سرگرم  یکے نمائندگان ک لڈ ی موجود تمام ف ںی کرے گا جو آپ کے عالقے م
 کریں۔ رابطہ سے مرکز  کے شماری مردم

ہی ہے، تو آپ  اگر آپ ذاتی حیثیت میں یہ تصدیق کرنا چاہیں کہ آپ کے دروازے پر کھڑا شخص مردم شماری بیورو کا مالزم  •
 اپنے عالقے کے عالقائی مردم شماری مرکز سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

 گھر میں داخل ہونے کا نہیں کہے گا۔ مردم شماری کرنے واال کبھی آپ کے   •
 

 مردم شماری کرنے واال مجھ سے کیا پوچھے گا؟ 
مردم شماری کرنے واال صرف مردم شماری کے فارم پر ظاہر ہونے والے سواالت پوچھے گا )آپ کو ان سواالت کے جواب دینے کے لئے  

ے والے افراد کی تعداد، آیا گھر آپ کا اپنا ہے یا آپ کرائے پر رہتے  سال کا ہونا چاہیئے(: پتہ، فون نمبر، آپ کے گھر میں رہن   15الزماً 
(۔ ہر ی ماخذہیں، اور ہر رہائشی کے بارے میں بنیادی معلومات )نام، عمر، تاریخ پیدائش، جنس، آپ کے ساتھ رشتہ داری، نسل، آبائی قوم

لود، چھوٹے بچے، دیگر خاندان کے افراد، اور کمرے کے  نومو -- اس فرد کو شامل کرنا یاد رکھیں جو آپ کے پتے پر رہائش پذیر ہے  
ساتھی۔ بعض اوقات لوگ چھوٹے بچوں کو شامل کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن انہیں شمار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اپنے خاندان اور  

پر ہماری فیکٹ شیٹ   www.CountUsIn2020.org/resourcesچھوٹے بچوں کے شمار کے سلسلے میں مزید معلومات کے لئے 

 دیکھیں۔
 

مردم شماری کرنے واال آپ کی شہریت کے درجے؛ ڈرائیور کے الئسنس؛ سوشل سکیورٹی نمبر؛ کریڈٹ کارڈ، بینک، یا دیگر مالی   

 ں کرے گا۔ کوڈز یا پاس ورڈز کے بارے میں دریافت نہی  PINمعلومات؛ رقم یا عطیات؛ یا 

 
 میرے مئی تک مردم شماری کا جواب نہ دینے پر مردم شماری کا بیورو میرا معاملہ کس طرح نبٹائے گا؟ 

مئی کے وسط سے آغاز کر کے، مردم شماری کرنے واال مردم شماری کی بابت آپ کے جوابات اکٹھے کرنے کے لئے آپ کے   •
عمل مردم شماری کرنے والے کے ساتھ اس کی اپنے دروازے پر آمد پر  دروازے پر آ کر دستک دے گا۔ آپ اپنی مردم شماری کا 

مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، تب بھی آپ جوالئی تک خود آن الئن یا بذریعہ فون جواب دے کر اپنی مردم  
 شماری مکمل کر سکتے ہیں۔

چھوڑ کر جائیں گے جو آپ آن الئن یا    IDنے کی  دروازہ نہ کھلنے کی صورت میں، وہ "وزٹ کا نوٹس" پوسٹ کارڈ مع گھرا •
 استعمال کر سکتے ہیں۔ کے لیے بذریعہ فون مردم شماری پُر کرنے 

پھر بھی آپ کے جواب نہ دینے کی صورت میں، وہ ایک ہفتے بعد واپس آئیں گے اور فالو اپ کا پوسٹ کارڈ چھوڑ کر جائیں   •
 گے۔

 مرتبہ وزٹ یا کال کریں گے۔ چھ مردم شماری کرنے والے مسلسل   •

تیسری کوشش کے بعد، مردم شماری کرنے والے قریبی قابل اعتبار "مختار" جیسا کہ پڑوسی، خط کے قاصد، وغیرہ سے   •
 ۔ معلومات دریافت کر سکتے ہیں۔ مردم شماری کرنے والے بعد ازاں ان معلومات کی بنیاد پر جواب داخل کریں گے

اگر مردم شماری کرنے والے کو دروازے پر زبان کی دشواری کا سامنا ہوا، تو وہ زبان کا شناختی کارڈ   زبان کی معاونت: •
غیر انگریزی زبانوں میں ایک جامع بیان درج ہو گا۔ مردم شماری کرنے والے زبان کا   59دکھانے کے اہل ہوں گے جس پر  

الی زبان کی شناخت میں مدد حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ کوئی  شناختی کارڈ کسی گھرانے میں بولی جانے و
 ایسا فرد جو وہ زبان بولتا ہو اس گھرانے کی مدد کو پہنچ سکے۔ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://2020census.gov/en/contact-us/rcc
http://www.countusin2020.org/resources
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  کےرابطہ کر   سےآپ اپنے عالقے کے مردم شماری بیورو 

 قیتصد یک ہونے مالزم  کے ورویب یشمار مردم کے ان یبھ

ںیہ سکتے کر  


