
 

 

 

 

 

کی مردم شماری میں انٹرنیٹ کے ذریعے جواب دینے کا   2020

 اختیار
 

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

سال بعد منعقد ہوتی اور    10کی مردم شماری ریاستہائے متحدہ امریکہ میں رہنے والے ہر فرد کو شمار کرے گی۔ مردم شماری ہر  2020
کی مردم   2020ٹریلین سے زائد رقم کیسے مختص کی جاتی ہے۔ چند صورتوں میں  1.5آگاہ کرتی ہے کہ وفاقی فنڈنگ میں سے ساالنہ $

 سے کچھ مختلف ہو گی۔ کی مردم شماری   2010شماری 
 

 کی مردم شماری کا آن الئن جواب دے سکتے ہیں!  2020 آپ
کی مردم شماری پہلی مردم شماری ہو گی جو کہ ہر فرد کو آن الئن مردم شماری فارم پُر کرنے کی اجازت دے گی۔ آپ کو جواب   2020 

دینے کی دعوت مارچ کے وسط میں موصول ہو گی۔ آپ کے عالقے میں آن الئن جواب دینے کا کس قدر رجحان ہے، اس پر انحصار  
 ہی کی حوصلہ افزائی پر مبنی دعوت نامہ یا سوالنامے کے ساتھ دعوت نامہ وصول کریں گے۔ کرتے ہوئے، آپ یا تو آن الئن جواب د

 
اور مردم شماری کے سرکاری بیورو کی ویب سائٹ کے پتے کا حامل آن الئن  IDزیادہ تر گھرانوں کو میل میں ایک منفرد گھرانے کی   

 جواب دینے کی دعوت دینے واال خط موصول ہو گا۔ 
 کی مردم شماری کی سرکاری ویب سائٹ پر جانا یقینی بنائیں۔  2020جواب دینے کے لئے اپنا   •

، جس میں آپ اپنے پتے پر رہنے والے ہر فرد کا اندراج کر  ایک آن الئن فارم پُر کرنے کے لئے استعمال کی جانی چاہیئے IDیہ    •

کھو جانے کی صورت میں، آپ اب بھی اپنا پتہ فراہم کر کے آن الئن مردم شماری کو پُر کر سکتے   IDسکتے ہیں۔ گھرانے کی 

 ہیں۔
 

 آپ کمپیوٹر، ٹیبلٹ، یا اسمارٹ فون کو استعمال کرتے ہوئے فارم پُر کرنے کے قابل ہوں گے۔  
 ،  Internet Explorer، Safariآن الئن جواب دیتے ہوئے استعمال کے لئے بہترین سمجھے جانے والے براؤزرز    •

Chrome یا ،Firefox ہیں۔ 

ورژنز،   iPadاور اس کے بعد کے،  5ورژن  PCs, iPhoneآن الئن جواب دینے کے لئے بہترین سمجھی جانے والی ڈیوائسز    •

 ٹیبلٹس ہیں۔ کے فونز اور  Samsung Galaxyاور
 

 کی مردم شماری میں شمولیت کر سکتے ہیں۔  2020اگر آپ انٹرنیٹ تک رسائی کے حامل نہیں ہیں تو بھی آپ  
میلنگ   4thاگر آپ آن الئن مردم شماری کا جواب نہیں دیتے ہیں تو مردم شماری بیورو آپ کو فارم کا ایک کاغذی ورژن اپنی  •

کو مردم شماری کا جواب دینے سے متعلق ہدایات اور یاد دہانی بھیجنے کے ان کے   میلنگ آپ 4thکے دوران ارسال کرے گا۔ 

 عمل کا حصہ ہے۔ 

کچھ الئبریریاں اور کمیونٹی کے ادارے کمپیوٹرز اور ٹیبلٹس کا انتظام کریں گی جہاں لوگ مردم شماری کو پُر کرنے کے لئے جا   •

 عداد کی کوئی حد مقرر نہیں کی جائے گی۔سکتے ہیں۔ ایک ڈیوائس سے جوابات داخل کرائے جانے کی ت 

 

 غیر انگریزی زبانوں کے لئے آن الئن اور بذریعہ فون زبان کی معاونت  12
غیر انگریزی زبانوں میں دستیاب ہے: ہسپانوی، چینی)سادہ(، ویتنامی، کوریائی، روسی، عربی،   12 آن الئن فارم 

 تگالوگ، پولش، فرانسیسی، ہیٹی کریول، پرتگالی، اور جاپانی۔
 

http://www.countusin2020.org/hotline


 

 

 

گریزی  غیر ان  12ہیں۔ فون کی معاونت کی   کے لئے بھی بیورو کو کال کر سکتے  ےن یا سواالت پوچھ نے کے لئےآپ فون پر فارم پُر کر 
زبانوں میں پیشکش کی جاتی ہے: ہسپانوی، چینی )مندارین اور کینٹونی(، ویتنامی، کوریائی، روسی، عربی، تگالوگ، پولش، فرانسیسی، ہیٹی 

 کریول، پرتگالی، اور جاپانی۔
 

 کاغذی فارم صرف انگریزی اور ہسپانوی میں دستیاب ہے۔  
 

مدد حاصل کرنے کے لئے   ںی فارم کو پُر کرنے م  یزی جو لوگ اپنے انگر ںی جو کہ ترجمہ کردہ حوالے کے ٹولز ہ  ڈز،ی گائ  یزبان ک 
سائٹ   ب ی و  یک ورو ی ب  یزبانوں کے لئے لغات مردم شمار  یزی انگر ری غ  59اور  ں،ی استعمال کر سکتے ہ 

www.2020census.gov/en/languages.html  کیسے جواب دیا جائے،  پوچھا جاتا ہے،  ای ک ںی کے فارم م ی ۔ مردم شمارںی ہ  ابی پر دست

پر ہماری فیکٹ   swww.CountUsIn2020.org/resource  اور کیسے معاونت حاصل کی جائے، اس ضمن میں مزید معلومات کے لئے

 شیٹس دیکھیں۔
 

 اپنا آن الئن جواب محفوظ رکھنا
ارمیٹ  ۔ مردم شماری بیورو آپ کے ڈیٹا کو ایسے فکر رہا ہےمردم شماری بیورو آپ کے آن الئن جوابات کو محفوظ رکھنے کی خاطر کام 

مردم شماری بیورو جوابی ڈیٹا کی دوہری مرموز کاری کرے گا۔ پہلی مرموز کاری آپ کے   میں مرموز کرے گا جو سمجھنا مشکل ہو۔ 
بھجوائیں کے بٹن کو دبانے پر وقوع پذیر ہوتی ہے۔ مرموز کاری کا دوسرا سیٹ جوابات کے مردم شماری بیورو کے ڈیٹابیس تک پہنچنے  

مردم شماری بیورو یہ یقینی بنانے کے لئے نگرانی بھی کرے گا کہ اسکیمرز، ہیکرز، یا دیگر برے افعال انجام دینے  ہے۔ پر وقوع پذیر ہوتا
 والے افراد آن الئن فارم کے ذریعے داخل کردہ جوابات تک رسائی نہ پا سکیں۔

 
امیگریشن افسران، یا عوام کے ساتھ شیئر کرنے کی  ، مردم شماری بیورو کو آپ کی انفرادی معلومات دیگر سرکاری ایجنسیوں،مزید برآں

اجازت نہیں ہے۔ مضبوط قوانین آپ کے جواب کو شیئر کیے جانے سے محفوظ رکھتے ہیں! مردم شماری کے جوابات صرف شماریاتی  
 مقاصد کے لئے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

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