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 کی مدد کرنے GET OUT THE COUNT (GOTC)آپ مردم شماری بیورو سنگ میل
کے لئے کیا کر سکتے ہیں

 --- آگاہی اور تعلیم2020 - مارچ 2019موسم گرما 

جنوری - 
ستمبر 
2019

 عالقائی مردم شماری کے 200مردم شماری بیورو > 
دفاتر کھولتا ہے۔

آگاہی اور تعلیم کی مہم شروع کریں: اپنی کمیونٹی کو 
 کے بارے میں کی اہمیتمردم شماری اور شرکت 

بتائیں!

 کی مردم شماری کے 2020اپنی کمیونٹی کے ساتھ 
مالزمت کے مواقع کے بارے میں معلومات کا اشتراک 

کریں اور لوگوں کی درخواست دینے میں مدد کریں۔

ستمبر 
2019 
سے 
آگے

مردم شماری بیورو عارضی مردم شماری فیلڈ عملہ بھرتی 
کرتا ہے۔

آگاہی اور تعلیمی مہمات جاری رکھیں۔ 

مالزمت کے مواقع کا اشتراک کرنا اور مالزمت کی 
درخواستوں کے حوالے سے مدد فراہم کرنا جاری 

۔رکھیں

جنوری 
2020

 معاونت کی مفت فون لئےمردم شماری سوالنامے کے 
 ہیں۔ جاتی کھل الئنیں

انگریزی اور چینی (مینڈارین اور کینٹونیز)، جاپانی، 
 غیر انگریزی 12کوریائی، تاگالوگ اور ویتنامی سمیت 
 ہے۔کی جاتیزبانوں میں فون کی معاونت دستیاب 

آگاہی اور تعلیمی مہمات جاری رکھیں:
 پیغام رسانی اور کی ) GOTC(شمار کرانے ●

حقائق ناموں کا اشتراک کریں۔
میڈیا سے رابطہ کریں اور سوشل میڈیا پر ●

پوسٹ کریں۔
عوامی پہنچ کی تقریبات کی منصوبہ بندی اور ●

میزبانی کریں۔
رائے طلبی کی منصوبہ بندی کریں۔●
وضاحت کریں کہ مردم شماری کیسے ہوتی ●

ہے اور کس طرح لوگ جواب دے سکتے ہیں۔

 کی )GOTC (شمار کرانےمارچ میں شروع ہونے والی 
 عملی، عوامی اپنی کے اگلے مرحلے کے لئے مہم 

 کی منصوبہ بندی کریں - لوگوں طلبیپہنچ اور رائے 
کو مردم شماری کا جواب دینے کے لئے تیار کریں۔



 --- لوگ مردم شماری کا جواب دیتے ہیں2020مارچ - اپریل 

12 - 
 مارچ 20

2020

کے طریقے  نےجائےمردم شماری بیورو آن الئن جواب د
 لسانی(بشمول منفرد گھرانہ آئی ڈی) اور کے بارے میں 

تمام کا مواد وسائل کے بارے میں معلومات کے معاونت 
 کے وقت میلنگگھرانوں کو بذریعہ ڈاک بھیجتا ہے۔ پہلی 

 فی صد 20 ہو گا۔ بیورو دستیابآن الئن ردعمل پلیٹ فارم 
گھرانوں کو کاغذی فارم بھی بھیجتا ہے جن کے بارے 

میں اس کو شبہ ہو کہ ان کی انٹرنیٹ تک رسائی کا سب 
سے کم درجہ ہے۔

مردم شماری کا جواب دینے کے لئے لوگوں کو 
حوصلہ افزائی کریں:

مردم شماری کے بارے میں اپنی کمیونٹی ●
سے بات کریں۔

فالئیرز اور حقائق ناموں کا اشتراک کریں۔●
میڈیا اور سوشل میڈیا مہمات جاری رکھیں۔●
 طلبی میں رائےمشکل عالقوں کے لئے گنتی ●

کریں۔

16- 24 
مارچ، 
2020

مردم شماری بیورو ان گھرانوں کو ایک یاد دہانی کا خط 
بھیجےگا جنہوں نےجواب نہیں دیا ہو۔

لوگوں کو معلومات اور معاونت دیں جو ان کو جواب 
دینے کے لئے ضرورت ہے:

عوامی پہنچ کی تقریبات کی میزبانی کریں۔●
مردم شماری کا جواب دینے میں لوگوں کو ●

مدد حاصل کرنے کے مواقع فراہم کریں۔
میڈیا اور سوشل میڈیا مہمات جاری رکھیں۔●

، اور کرنےفون گھر گھر دروازے پر دستک دینے، 
دیگر سرگرمیوں کے ذریعے دشوار گنتی والے عالقوں 

 جاری رکھیں۔ طلبی رائےمیں 

: اگر کسی کو آن الئن جواب دینے کے لئے اپنا صالح
 نہیں پتہ، تو وه اپنا ایڈریس دے کرتب بھی IDمنفرد 

مردم شماری بیورو کی ویب سائٹ کے ذریعہ فارم جمع 
کر سکتے ہیں۔

 مارچ 26
-
 اپریل، 3

2020

مردم شماری بیورو ان گھرانوں کو ایک یاد دہانی پوسٹ 
کارڈ بھیجے گا جنہوں نےجواب نہیں دیا ہو۔

 اپریل 1
2020

 کی مردم شماری کا سرکاری دن ہے!2020یہ 

8 - 16 
اپریل، 
2020

مردم شماری بیورو ایک یاد دہانی کا خط اور ایک کاغذی 
فارم بھیجے گا۔

20 - 
27 

اپریل، 
2020

مردم شماریات بیورو حتمی یاد دہانی پوسٹ کارڈ بھیجے 
گا۔

 --- جواب نہ دینے والوں کا فالو اپ مرحلہ2020مئی - جوالئی 

 مئی، 4
2020

مردم شماری بیورو نشاندہی کرتا ہے کہ کس نے مردم 
شماری کا جواب نہیں دیا۔

 حوصلہ افزائی کریں کہ وه مردم شماری کا کیلوگوں 
جواب دیں اگر انہوں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا۔

کمیونٹی کے ارکان کے مردم شماری کے بارے میں 
سواالت کے جواب دیں اور اس کے بارے میں خدشات 
کا ازالہ کریں کہ مردم شماری کے کارکن کیوں ان کے 
گھروں کا دوره کرسکتے ہیں اگر وه جواب نہیں دیتے۔

مئی - 
جوالئی 
2020

مردم شماری بیورو ایسے گھرانوں سے ملنے کے لئے 
مردم شماری کے کارکنوں کو بھیجتا ہے جو اپنے فارم 
واپس نہیں بھیجتے یا بہت سے سواالت کا جواب نہیں 

دیتے۔

لوگوں کے جواب دینے کے لئے آن الئن فارم اور مردم 
شماری سوالنامہ معاونت الئن اب بھی دستیاب ہیں۔



 کا مرحلہحاصل کرنے کے بعدمردم شماری 

جون - 
ستمبر 
2020

 کی مردم شماری میں کوریج کی غلطی (گنتی میں 2020
ره جانے والے یا ایک سے زائد بار گنتی ہونے والے 

بعد از شمار سروے۔لئے افراد) کی پیمائش کے 

31 
دسمبر، 
2020

مردم شماری بیورو کے لئے صدر کو بٹوارے کے مقاصد 
کے لئے ریاستی آبادی کے مجموعوں کو رپورٹ کرنے 

 آخری تاریخ۔کی

پر، کمیونٹی اراکین اور کمیونٹی پر مبنی اداروں کے لئے حقائق ناموں سمیت  www.countusin2020.org/resources آپ
 سکتے ہیں۔حاصلمردم شماری کے بارے میں اضافی وسائل 

http://www.countusin2020.org/resources

