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مردم شماری کا جواب دینا اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ کے خاندان   میں شروع ہوگی!2020مردم شماری مارچ 
اور کمیونٹی کو حکومت کے وسائل، خدمات اور نمائندگی کا منصفانہ حصہ ملے۔

ہیں۔ سکتے دے  فون  بذریعہ یا  الئن آن جواب کا شماری مردم آپ سے، اواخر کے 2020 مارچ
 فارم جمع کرنا چاہئے، اور اس میں ایکہر گھرانے (گھرانے میں ہر وه فرد شامل ہے جو ایک پتے پر رہتا ہے) کو 

اس پتے پر رہنے والے ہر فرد کو درج کیا جانا چاہیئے۔

 کی مردم شماری آپ سے آپکے گھرانے کے بارے میں پوچھے گی:2020
 اپریل کو گھرانے 1

میں لوگوں 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؟

 مردم شماری بیورو کے سرکاری امور کے لئے جب گا کیا جائےاس کو صرف تب استعمال ٹیلیفون نمبر
یہ درکار ہو۔ 

 کی مردم شماری آپ سے آپکے گھرانے میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں پوچھے گی:2020
گھرانے میں ہر شخص کا نام، عمر، اور پیدائش کی تاریخ

فارم بھرنے والے شخص سے رشتہ

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

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

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

سکتے ہیں۔

 گروه، نہ کہ ایک نسل، تصور کیا جاتا ہے۔ثقافتیہسپانوی اصلیت کو ایک ہسپانوی اصلیت
آپ نشاندہی کرسکتے ہیں کہ آپ کی اصلیت ہسپانوی نہیں ہے، یا نشان لگا سکتے ہیں آپ 

۔سکتے ہیں تعلق درج کرثقامفتیہسپانوی ہیں اور اپنا 

گا۔ کرے نہیں سوال میں بارے کے اسٹیٹس کے شہریت اور امیگریشن کی آپ سے آپ فارم
پوچھے گا۔ نہیںفارم آپ کے سوشل سیکورٹی نمبر کا بھی 

کیا مردم شماری میں شرکت کرنا محفوظ ہے؟



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

وفاقی قانون ہر کسی سے مردم شماری میں حصہ لینے اور تمام سواالت کا سچائی کے ساتھ جواب دینے کا تقاضا کرتا 
ہے۔مردم شماری کا جواب دیتے وقت جھوٹ نہ بولیں۔اگر آپ کوئی ایک سوال چھوڑتے ہیں تو آپ کا فارم تب بھی 
شمار کیا جائے گا۔ کوشش کریں کے آپ مکمل طور پر فارم بھریں، تا کہ مردم شماری کے مالزم گمشده معلومات 

حاصل کرنے کے لئے آپ کے گھر نا ائیں۔

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

http://www.countusin2020.org/resources

