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हरेक १० वषर्मा, अमे�रक� सरकारले जनगणनाका माध्यमबाट संयुक्त राज्य अमे�रकामा बस्ने हरेक 
व्यिक्तलाई गणना गछर् । जनगणना भनेको तपा�को घर-प�रवार र त्यसमा बस्ने व्यिक्तबारे आधारभूत 
जानकार�हरू सोध्ने सानो प्रश्नावल� हो । तपा�ले जनगणनाका क्रममा भनेका व्यिक्तगत कुराहरू गोप्य 
रहन्छन ्। 

अक� जनगणना माचर् २०२० मा शुरू हुनेछ । तपा�ले �नष्प� रूपमा सरकार� साधन र 
स्रोतहरूको पहँुच अ�न प्र�त�न�धत्व पाउनका ला�ग आफू जनगणनामा ग�ननुभएको पछर् भनी 
सु�निश्चत गनुर्होस ्! 

जनगणनामा ग�नन ुभयो भन ेतपा� र तपा�को प�रवारलाई मद्दत हुन्छ । 
• सरकारले महत्वपूणर् सेवाहरू जस्तै स्कुल, पुस्तकालय, न्यून आय भएकालाई 

पौिष्टक आहार �कन्नका ला�ग फूड स्टाम्प, तथा स्वास्थसेवा �दनका ला�ग 
$800 �व�लयन डलर भन्दा ज्यादा पैसा यह� जनगणनामा प्राप्त तथ्यका 
आधारमा छुट्याउँछ । 

• राजनी�तक प्र�त�न�धत्व गन� �सट संख्या �नधार्रण गनर्का ला�ग प�न जनगणनाबाट प्राप्त 
तथ्यांकहरूलाई प्रयोग ग�रन्छ । तपा�को �ेत्रमा ज�त धेरै मा�नसको गणना हुन्छ त्य�त धेरै 
तपाइका प्र�त�न�धहरू  हुन्छन ्। 

तपा�ले जनगणनाका क्रममा भनकेा कुराहरू गोप्य रहन्छन ्।  
जनगणना �वभागलाई तपा�को व्यिक्तगत जानकार� अन्य सरकार� एजेन्सी, आप्रवासन 
(इ�मग्रेसन) अ�धकार�हरू संग वा सावर्ज�नक रूपमा ब्यक्त गनर् अनुम�त �दइएको छैन। कडा 
कानुनहरूले तपाइले �दएका जवाफहरूका बारेमा कसैलाई प�न जानकार� �दनबाट रोक्दछन।् 

जनगणनामा भ�नएका कुराहरू तथ्याङ्क�य उद्देश्यहरूको ला�ग मात्र प्रयोग गनर् स�कन्छ ।   

जनगणनामा �दइन ेजवाफ सिजला र �छटो �दन�मल्न ेखालका हुन्छन ्। 
• तपा�ले अनलाइनमा जवाफ �दन सक्नुहुन्छ । जनगणना �वभागले मध्य-माचर् २०२० मा तपा�का 

ला�ग �नद�शनहरू पठाउँछ । जनगणनाको आ�धका�रक वेबसाइट खोल्नुहोस,् तपा�को घरको आइडी 
हाल्नुहोस ्अ�न त्यसप�छ सो�धएका प्रश्नहरूको जवाफ �दनुहोस ्।  



 

• तपा�ले फोनद्वारा जवाफ �दन सक्नुहुन्छ । जनगणनाको जवाफ फोनद्वारा �दन नम्बरमा 
जनगणना �वभागलाई कल गनुर्होस ्र जनगणनासम्बन्धी प्रश्नहरू सोध्नुहोस ्।  

• य�द तपा�ले अनलाइन वा फोनमा गणनाका ला�ग उ�र �दनुभएन भने जनसंख्या �वभागले 
तपा�लाई कागजमा भएका प्रश्नावल� पठाउनेछ ।  

य�द तपा�ले जनगणनामा सहभा�गता जनाउनु भएन भने व्यिक्तगत रूपमै भेटेर जानकार� �लनका ला�ग 
जनगणनाका कमर्चार� सन २०२० मे म�हनादे�ख तपा�को घरमा आउन सक्छन ्। तपा�ले सन ्२०२० जुन 
म�हनाभ�र अनलाइन वा फोनद्वारा सहभा�गता जनाउन सक्नुहुन्छ । 

केह� भाषाहरूका ला�ग भा�षक सहायता उपलब्ध छ । 
स्पेनी, �भयतनामी, को�रयाल�, र�सयाल�, अरबी, तागालोग, पो�लस, फे्रन्च, हाइ�टयन के्रओल, 
पोचुर्गाल� र जापानी भाषामा अनलाइन प्रश्नावल� र टे�लफोन सहायता उपलब्ध छ ।  

जनगणना �वभागले अंग्रेजी भाषाबाहेकका �व�भन्न ५९ वटा भाषाहरूका शब्दहरूको सूची, भा�षक प�हचान 
काडर्, भा�षक सहायता गन� सामग्रीहरूको प्रकाशन गद�छ, जुन कुराहरू यो www.2020census.gov 
वेबसाइटमा रा�खनेछ ।  

तपा�ले जनगणनासम्बन्धी थप जानकार� यो www.countusin2020.org/resources वेबसाइटमा थाहा 
पाउन सक्नहुुन्छ । 
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