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حال کی حفاظت کریں، مستقبل میں سرمایہ لگائیں
 اس ے پھولےمردم شماری کے اعداد و شمار اس کو یقینی بنانے میں مدد دیتے ہیں کہ آپ کا خاندان اور برادری پھل

 کمیونٹیوں کے لئے ساالنہ کس طرح مختص کیے جاتے ہیں۔ بلین ڈالر$800کے پر اثر انداز ہو کر کہ وفاقی فنڈ بات 

یہ آپ کی کمیونٹی کے لئے کس طرح فائده مند ہے؟

اپنی کمیونٹی کے لئے وسائل حاصل کریں
اضافی وفاقی ڈالر ملیں گے۔ دوسری کہ کیمنٹی کو کا مطلب ہے کئے جانےہر شخص کو آپ کی کمیونٹی میں شمار 

ہر سال آپ کی کمیونٹی کو ہزاروں ڈالر سے محروم کرتا ہے۔ وه طرف، ہر شخص جو مردم شماری میں حصہ نہیں لیتا 
 تک ہوتا رہے گا، بہت سارے 2030 سال میں صرف ایک بار ہوتی ہے، یہ نقصان ہر سال 10چونکہ مردم شماری ہر 

 محرومی۔کی کئی گناوسائل 

منصفانہ حصہ کا دعوی کر لئے مردم شماری میں حصہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وفاقی فنڈ میں اپنے کمیونٹی کے 
رہے ہیں۔ اس رقم کو مت کھوئیں جس پر آپ کی کمیونٹی حق رکھتی ہے۔

جائے۔یقینی بنائیں کہ آپ کی کمیونٹی کے وجود کو محسوس کیا 
مردم شماری کے اعداد و شمار کو صرف وفاقی فنڈز کا تعین کرنے کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ فیصلہ 

سازوں کو مطلع کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وسائل کہاں لگائے جائیں۔  آبادی کے اعداد و شمار آپ کی 
 اثر رکھتے ہیں کیونکہ اعداد و شمار منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری پر اثرانداز ہوتے ہیں۔دور رسکمیونٹی پر 

جب درست گنتی ہوتی ہے،
مقامی اسکول اضالع کو پتہ چلے گا کہ کہاں نئے اسکول تعمیر کیے جائیں یا موجوده اسکولوں میں توسیع کی ●

جائے،
مقامی حکومتیں جانیں گی کہ ہاؤسنگ کی ضروریات کے بارے میں کس طرح منصوبہ بندی کی جائے،●
طبی نگہداشت کے فراہم کنندگان کو پتہ چلے گا کہ ان کو اپنےارد گرد آبادی کے لئے کس قسم کی دیکھ بھال ●

،کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے
کاروباروں کو معلوم ہو گا کہ کہاں نئے اسٹورز اور خدمات کھولی جائیں، اور●
 کے پاس کمیونٹی کے اراکین کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد دینے کے لئے پالیسیوں وکالت کرنے والوں●

ہوں گے۔دستیاب  کے لئے اعداد و شمار کو ترتیب دینے

سیاسی نمائندگی کے لئے شمار میں آئیں

میڈیکئیر اور میڈیکیڈ

 معاونت غذائی تکملی
 پروگرام

 اور نگہداشت کی بچوں
گرانٹسبالکافزائش

فنڈنگ وے ہائی

سٹارٹ ہیڈ

 اور الئبریریاں
ہسپتال

 ہاؤسنگ 8 سیکشن
ا
گرانٹس تعلیمی خصوصی

!کچھ بہت اور



مردم شماری کے اعداد و شمار کو یہ یقینی بنانے کے لئے اہم ہے کہ آپ کی آواز حکومت میں سنی جاتی ہے۔
اعداد و شمار استعمال کیے جاتے ہیں:

 تعین کرنے کے لئے کہ امریکی ایوان نمائندگان میں ہر ریاست کو کتنی نشستیں ملتی ہیں، جو آپ کی کمیونٹی
کے لئے سیاسی طاقت میں تبدیل ہوتی ہے۔

حکومت کے تمام سطحوں پر نئی سیاسی ضلع بندیاں کرنا۔
ووٹرز کی نسل کی بنیاد پر امتیازی سلوک کے خالف حفاظت کرنا۔
یقینی بنانا کہ عملداریاں ووٹروں کو زبان کی مدد فراہم کرتی ہیں۔

 
ہر جواب آپ کی کمیونٹی کے لئے اہم ہے

کچھ کمیونٹیوں کی خاص طور پر "گنتی کرنا مشکل" ہوتا ہے --- اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کمیونٹیوں میں، یہ ممکن 
ہے کہ بہت سے لوگ مردم شماری کا جواب نہیں دیں گے۔  اس کی وجہ سے مردم شماری میں غیر متناسب گنتی میں 

کمی ہو سکتی ہے --- جہاں لوگوں کی تعداد جو مردم شماری ریکارڈ کرتی ہے کمیونٹی میں رہنے والوں کی اصل 
تعداد سے کم ہو۔ایسی کمیونٹیاں جو تاریخی لحاظ سے گنتی کرنے میں مشکل ہوتی ہیں میں نسلی اور قبائلی اقلیتیں، 

کرایہ دار، محدود انگریزی کی مہارت والے افراد، تارکین وطن اور چھوٹے بچے شامل ہیں۔

 مشکل عالقوں میں رہتے کے لئےبہت سے ایشیائی نژاد امریکی، مقامی ہوائی باشندے اور پیسیفک آئی لینڈرز گنتی 
، کم تعلیمی حصول مشکالتہیں جہاں غربت اور بے روزگاری، مستحکم اور سستی رہائش تالش کرنے میں زیاده 

 کے نتیجے میں ایشیائی نژاد امریکیوں، مقامی کم گننے ۔یابی، اور زبان کی بڑی رکاوٹوں کی زیاده شرح ہوتی ہے
ہوائی باشندوں اور پیسیفک آئی لینڈرز کی ضروریات کے لئے ملنے والے وفاقی فنڈز سے محرومی ہو سکتی ہے۔

 2020 کو وںمردم شماری میں ہر فرد کی شرکت اس بات کو یقینی بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے کمیونٹیز
۔ملے دہائی کے لئے ان کو اپنا منصفانہ حصہ ی اور آنے والجائےمیں مکمل طور پر شمار کیا 

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

AANHPIہے خطره کا جانے کیے گنتی کم میں شماری مردم کی 2020 کا جن کمیونٹیاں

1 میں 5

1 میں 3

ہیں رہتے میں عالقوں مشکل میں گنتی امریکی ایشیائی

ہیں رہتے میں عالقوں مشکل میں گنتی باشندے کے جزائر پیسیفک اور ہوائی آبائی

http://www.countusin2020.org/resources

