
101مردم شماری 

 www.ncaatogether.org/census

 سال کے بعد، امریکی حکومت مردم شماری کے ذریعے یو ایس میں رہنے والے ہر شخص کو شمار کرتی 10ہہر 
ہے۔مردم شماری ایک مختصر سوالنامہ ہوتا ہے جو آپ کے گھرانے کے بارے میں بنیادی معلومات اور اس میں رہنے 

والے لوگوں کے بارے میں سواالت پوچھتا ہے۔ آپ کے ذاتی جوابات رازدارانہ ہوتے ہیں۔
 کے مارچمیں شروع ہوگی۔ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کو شمار کیا جاے تاکہ آپ کو 2020اگلی مردم شماری 

اپنا وسائل اور نمائندگی کامنصفانہ حصہ ملے!

۔ ہےکی مدد کرتامردم شماری میں شمار کیا جانا آپ اور آپ کے خاندان 
 فوڈمردم شماری کے اعداد و شمار کو اہم خدمات، جیسے سکولوں، الئبریریوں، ●

فنڈ کو تقسیم  کے بلین ڈالر$800 ، اور صحت کی دیکھ بھال کے لئےحکومتاسٹمیپ
کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔

مردم شماری کے اعداد و شمار کو سیاسی نمائندگی کو تقسیم کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے؛ جتنے ●
زیاده لوگ آپ کے عالقے میں شمار کیے جاتے ہیں، اتنی ہی زیاده نمائندگی آپ کو ملے گی۔

آپ کے مردم شماری کے جوابات رازدارانہ ہوتے ہیں۔
شماری بیورو کو آپ کی ذاتی معلومات دیگر حکومتی اداروں، امیگریشن حکام، یا عوام کے ساتھ اشتراک مردم 

مردم شماری  مضبوط قوانین آپ کا جواب مشترکہ ہونے سے محفوظ رکھتی ہیں!کرنے کی اجازت نہیں ہے
کے جوابات صرف شماریاتی مقاصد کے لئے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

۔ہےمردم شماری کا جواب دینا فوری اور آسان 
 ہدایات بھیجے گا۔ مردم  کے وسط میں2020مارچ مردم شماری بیورو آپ کو آپ آن الئن جواب دے سکتے ہیں۔ ●

شماری کی سرکاری ویب سائٹ  پر جائیں، اپنا گھرانہ آئی ڈي درج کریں اور پھر سواالت کا جواب دیں۔
 بذریعہ فون مردم شماری کا جواب کو بیورو شماری مردم ہیں۔ سکتے دے جواب سے ذریعے کے فون آپ●

۔.پوچھیں االتسو میں بارے کے شماری مردم اور کریں، کالدینے کے لئے
 کے ذریعے جواب نہیں دیتے تو، مردم شماری بیورو آپ کو ایک اگر آپ مردم شماری کا آن الئن یا فون●

 کے ذریعے بھیجے گا۔ڈاککاغذی سوالنامہ 
 کے شروع میں، مردم شماری کا ایک مالزم آپ کے گھر آ سکتا ہے تاکہ ذاتی 2020اگر آپ جواب نہیں دیتے تو، مئی 

 تک جواب دے سکتے ہیں۔2020طور پر معلومات حاصل کر سکے۔ آپ پھر بھی آن الئن یا بذریعہ فون جون 

چھ زبانوں کے لئے زبان کی مدد دستیاب ہے۔ک
آن الئن سوالنامہ اور ٹیلیفون مدد ہسپانوی، ویتنامی، کوریائی، روسی، عربی، تیگالوگ، پولش، فرانسیسی، 

ہیتی کروری، پرتگالی اور جاپانی میں دستیاب ہیں۔
 غیر انگریزی زبانوں میں زبان کی فہرست لغت، زبان شناختی کارڈ، اور زبان 59مردم شماری بیورو 

میں موجود ہوں گےwww.2020census.govکے رہنماء تیار کر رہا ہے جو

 سکتے ہیں۔حاصل کرپر www.countusin2020.org/resources  آپ مردم شماری کے بارے میں مزید معلومات

http://www.2020census.gov
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