
اور یہ مجھ سے کیا پوچھتی ہے؟  کی مردم شماری کا میں کیسے جواب دوں2020

 www.ncaatogether.org/census

 کی مردم شماری ان تمام لوگوں کو شمار کرے گی جو امریکہ میں رہتے ہیں۔ مردم شماری ایک مختصر 2020
 لوگوں کے بارے میں بنیادی معلومات پوچھتا ہے۔ آپ کے اس میں رہنے والےسوالنامہ ہے جو آپ کے گھرانے اور 

 امیگریشن نافذ کرنے والے ادارے، پولیس یا کہجوابات  رازدارانہ ہوتے ہیں اور ان کا دیگر حکومتی ایجنسیوں جیسے 
اور وسائل کو کے لئے تقسیم کرنے کو ہاؤسنگ حکام کے ساتھ اشتراک نہیں کیا جاسکتا ہے۔  حکومت سیاسی نمائندگی 

استعمال کرتی ہے۔کا  شمار کے تعین کے لئے آبادی ان باتوں کے ،کہاں خرچ کیا جائے

میں مردم شماری کا جواب کیسے دوں؟
 میں، مردم شماری بیورو سب گھرانوں کو مردم شماری کا جواب دینے کے لئے معلومات بھیجے گا۔ اس 2020مارچ

میں ۔شرکت کرنے کے تین طریقے ہیں:

  پہلی بار، آپ اپنا مردم شماری فارم آن الئن مکمل کرنے کے قابل ہوں گے۔زیاده تر گھرانوں کو آن آن الئن
الئن جواب دینے کے لئے ایک دعوت نامہ وصول ہو گا، جس میں منفرد گھرانہ آئی ڈی اور مردم 

ہو گا۔شامل شماری بیورو کی سرکاری ویب سائٹ کا ویب ایڈریس 

)، جاپانی، کوریائی، تاگالوگ، اور ویتنامی سمیت آسان کرده  انٹرنیٹ خود جواب دینے کا فارم چینی (
 غیر انگریزی زبانوں میں دستیاب ہے۔12

  آپ سواالت پوچھنے اور فون کے ذریعے مردم شماری کا جواب دینے کے لئے مردم شماری فون
سوالنامہ معاونت فون الئن کو کال کر سکتے ہیں۔

 فون کی معاونت انگریزی اور چینی (مینڈارین اور کینٹونیز)، جاپانی، کوریائی، تاگالوگ اور ویتنامی 
) مردم ٹال فری (مفت غیر انگریزی زبانوں میں دستیاب ہے۔ ہر زبان کے لئے ایک مختص 12سمیت 

 مردم شماری کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر کالرزشماری بیورو فون نمبر کے ذریعے 
سکتے ہیں، سواالت پوچھ سکتے ہیں اور فون کے ذریعے اپنے مردم شماری فارم کے جوابات فراہم 

کرسکتے ہیں۔

پہلی  آپ ایک کاغذی فارم کے ذریعے جواب دے سکتے ہیں۔ کچھ گھر -  تقریبا پانچ میں سے ایک – کاغذ
میں ایک کاغذی فارم وصول کریں گے، لیکن آپ ایک کاغذی فارم کی درخواست کرنے کے میلنگ 

لئے اگر آپ اسے ترجیح دیتےہوں مردم شماری سوالنامہ مدد فون الئن کو بھی کال کر سکتے ہیں۔ 

میں دستیاب ہے۔زبانوں کاغذی فارم صرف انگریزی اور ہسپانوی 

میں مردم شماری کا جواب کب دوں؟
 گا، لوگوں کو جواب دینے کی حوصلہ افزائی کرنے کے ڈاک سے بھیجےمردم شماری بیورو متعدد مرتبہ معلومات 

لئے:

 کے تین علیحده مرحلوں میں جواب دینے کے لئے میلنگمردم شماری بیورو  مارچ12-20



گھرانوں کو دعوت نامے بھیجے گا۔

یاد دہانی کے خطوط ان گھرانوں کو بھیجے جائیں گے جنہوں نے جواب نہ دیا ہو۔ مارچ16-24

یاد دہانی والے پوسٹ کارڈ ان گھرانوں کو بھیجے جائیں گے جنہوں نے جواب نہ دیا  اپریل3 مارچ - 26
ہو۔

یاد دہانی کے خطوط اور کاغذی فارم ان گھرانوں کو بھیجے جائیں گے جنہوں نے  اپریل8-16
جواب نہ دیا ہو۔

حتمی یاد دہانی پوسٹ کارڈ بھیجے جائیں گے۔ اپریل20-27

مردم شماری بیورو کے مالزمین ایسے گھرانوں کا دوره کرنا شروع کر دیں گے  مئی13
جنہوں نے جواب نہ دیا ہو۔

 کی مردم شماری مجھ سے کیا پوچھے گی؟2020
 کی مردم شماری کو مکمل کرنے کے لئے صرف چند منٹ لگیں گے اور درج ذیل سواالت پوچھتی ہے۔2020
 کی مردم شماری آپ کے گھرانے کے بارے میں پوچھے گی۔2020

 اپریل کو آپ کے ایڈریس پر 1
رہنے یا قیام کرنے والے افراد 

کی تعداد۔

اپنے گھر میں سب کو شامل کریں، یہاں تک کہ اگر وه آپ کے رشتہ دار نہ 
ہوں۔مردم شماری امریکہ میں تمام لوگوں کو شمار کرتی ہے، بشمول چھوٹے بچوں، 

غیر شہریوں، کرایہ داروں - ہر کسی کو۔

کیا آپ اپنے گھر کے مالک یا 
کرایہ دار ہیں؟

جواب دیں کہ آیا آپ گھر کے مالک ہیں یا کرایہ دیتے ہیں۔ 

 مردم شماری جبمردم شماری بیورو آپ کا فون نمبر صرف تب استعمال کرے گا ٹیلیفون نمبر
بیورو کے سرکاری امور کے لئے یہ درکار ہو۔

 کی مردم شماری ہر فرد کے بارے میں پوچھے گی جو آپ کے گھرانے میں رہتا ہے۔2020
نام، عمر، پیدائش کی تاریخ، اور 

جنس 
ہر شخص کا نام، عمر، اور پیدائش کی تاریخ درج کریں۔ براه کرم نوٹ کریں کہ 

جنس کے لئے، مردم شماری بیورو صرف مرد اور عورت کے اختیارات پیش کرتا 
ہے۔

فارم بھرنے والے شخص سے 
رشتہ

ایسے رشتے کی ایک فہرست ہے جس میں سے آپ انتخاب کر سکتے ہیں، بشمول 
زوج (ایک جنس یا مخالف جنس)، بھائی یا بہن، والدین میں سے کوئی، روم میٹ، یا 

دیگر.

آپ ایک یا زائد نسلوں میں سے منتخب کرسکتے ہیں۔اگر آپ اپنی شناخت کثیر نسلی نسل
پر نشان کے طور پر کرتے ہیں تو، آپ اپنے نسلی گروہوں کے لئے خانے یا خانوں 

سکتے ہیں اور اپنے نسلی پس منظر کے بارے میں مزید تفصیل میں لکھ سکتے لگا
ہیں۔

کیا گیا نہیں تمام نسلی گروہوں کو چیک باکس کے اختیارات کے طور پر درج 
ہے۔اگر آپ کا نسلی گروه درج نہیں کیا گیا تو، آپ اپنے نسلی پس منظر کے بارے 

میں مزید تفصیل میں لکھ سکتے ہیں۔



یہ پوچھتا ہے کہ آیا آپ ہسپانوی یا الطینی ہیں۔ اس کو ایک قبائلی گروه، نہ کہ ایک ہسپانوی اصلیت
نسل، تصور کیا جاتا ہے۔ نسل کے خانے کے عالوه اس پر بھی نشان لگائیں۔

مردم شماری شہریت کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھے گا۔ 2020

کے لئے بنیادی کے افراد فرد سات اور آگے صرف اگر چھ سے زائد لوگ آپ کے گھرانے میں رہتے ہیں، تو آپ کو 
 نام، عمر، تاریخ پیدائش، جنس، نسل، اور آیا :شامل ہیں بنیادی معلومات میں معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔

ہے۔ رشتہ شخص کا اس فارم کو بھرنے والے فرد سے 

 کی مردم شماری مجھ سے کیا نہیں پوچھے گی؟2020
یہ فارم آپ سے آپ کی امیگریشن یا شہریت کی حیثیت کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ 

بھی نہیں پوچھے گا۔ کے لئےفارم آپ کے سوشل سیکورٹی نمبر 

کیا مجھے تمام سواالت کا جواب دینا ہوگا؟
وفاقی قانون ہر کسی سے مردم شماری میں حصہ لینے اور تمام سواالت کا جواب دینے کا تقاضا کرتا ہے۔ جواب 

دہندگان جو اپنے نام اور پتہ فراہم کرتے ہیں، لیکن ایک یا دو سوال کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پھر بھی شمار کیا جائے 
چھوڑی گا۔ اگر آپ کئی سواالت چھوڑتے ہیں یا مردم شماری کا بالکل جواب نہیں دیتے تو مردم شماری کے مالزم 

معلومات حاصل کرنے کے لئے آپ کے گھر آ سکتے ہیں۔ سچائی سے تمام سواالت کا جواب دیں۔ہوئی 

کیا میرے جوابات رازدارانہ ہیں؟
 کی مردم شماری کا جواب دینا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے؟2020کیا 

۔ قانون کے مطابق، مردم شماری بیورو کسی فرد کی یں معلومات رازدارانہ هتمام: مردم شماری کی رازداری●
معلومات کا اشتراک کسی کے ساتھ نہیں کرسکتا، بشمول امیگریشن حکام، دیگر سرکاری ایجنسیاں اور عوام ۔ 

وفاقی قانون مردم شماری کے اعداد و شمار کے لئے بہت مضبوط رازداری کا تحفظ فراہم کرتا ہے اور آپ 
کی معلومات کی حفاظت کرتا ہے۔

: آپ کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے والے مردم شماری بیورو کے ہر مالزم سے آپکی معلومات کی سزائیں●
حفاظت کرنے کے لئے قسم اٹھانے کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس قانون کی خالف ورزی کرتا ہے تمام زندگی 

 250،000تو یہ ایک وفاقی جرم ہے؛ جرمانے شدید ہیں، جن میں پانچ سال تک وفاقی جیل کی سزا، بشمول 
۔شامل ہیںڈالر تک جرمانہ، یا دونوں 

: اس کے عالوه، مردم شماری بیورو کی طرف سے جمع کرده جوابات صرف اعداد و شمار کے ڈیٹا تحفظات●
مقاصد کے لئے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مردم شماری بیورو صرف ایک مجموعی اعداد و شمار شائع 

کرتا ہے اور ایسی معلومات کو شائع نہیں کرسکتا جو کسی فرد، کاروبار، یا تنظیم کی شناخت کرے۔ وفاقی، 
جس نے مردم شماری کا جواب دیا ہو نقصان کے کے ریاستی اور مقامی حکومتی اداروں کو کسی بھی فرد 

لئے مردم شماری بیورو کی طرف سے تیار کرده اعداد و شمار استعمال کرنے سے ممانعت ہے۔

 مردم شماری کو مکمل کرنے کے لئے زبان کی معاونت کی ضرورت ہو تو کیا کیا 2020اگر مجھے 
جائے؟
 غیر 12)، جاپانی، کوریائی، تاگالوگ، اور ویتنامی سمیت آسان کردهانٹرنیٹ خود جواب دینے کا فارم چینی ( : آن الئن

۔انگریزی زبانوں میں دستیاب ہے



 غیر انگریزی 12انگریزی اور چینی (مینڈارین اور کینٹونیز)، جاپانی، کوریائی، تاگالوگ اور ویتنامی سمیت  فون:
 فون نمبر کے ذریعے، مفتزبانوں میں فون کی معاونت دستیاب ہے۔ ہر زبان کے لئے ایک مختص مردم شماری بیورو 

 مردم شماری کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں، سواالت پوچھ سکتے ہیں اور فون کے ذریعے لرزکا
اپنے مردم شماری فارم کے جوابات فراہم کرسکتے ہیں۔ 

کاغذی فارم انگریزی اور ہسپانوی میں دستیاب ہے۔ کاغذ:

 کی، زبان اصطالحات کی فرہنگ غیر انگریزی زبانوں میں 59 مردم شماری بیورو وسائل:کے معاونت کی زبان 
 موجود ہوں گے پر  www.2020census.gov کارڈ، اور زبان کے رہنماء تیار کر رہا ہے جوکاشناخت 

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

http://www.2020census.gov
http://www.countusin2020.org/resources

