सन ् २०२० मा हुन गइरहे को जनगणनामा मैले कसर� जवाफ
�दनुपछर् अ�न जनगणनामा मलाई के-के सो�धन्छ ?

www.ncaatogether.org/census

सन २०२० को जनगणनाले संय�
ु राज्य अमे�रकामा बस्ने सबै मा�नसहरूको गणना गछर् । जनगणना

भनेको तपा�को घर-प�रवार र त्यसमा बस्ने मा�नसबारे आधारभत
ू जानकार�हरू सोध्ने सानो प्रश्नावल� हो

। तपा�का व्यिक्तगत जवाफहरू गोप्य हुन्छन ् र �तनीहरूलाई अध्यागमन अ�धकार�हरू, प्रहर� वा
आवाससम्बन्धी अ�धकार�हरूस�हतका अन्य सरकार� अ�धकार�हरूलाई �दन स�कँदै न । सरकारले राजनी�तक
रूपमा प्र�त�न�धत्वको बाँडफाँड र संसाधनहरू कहाँ खचर् गन� भन्ने �नधार्रण गनर् जनसंख्याको गणनालाई

प्रयोग गछर् ।

मैले जनगणनामा कसर� जवाफ �दने ?

माचर् २०२० मा, जनगणना �वभागले घर-प�रवारहरूलाई जनगणनामा सहभागी हुन �नमन्त्रणा गद�
हुलाकमाफर्त जानकार� पठाउनेछ । जनगणनामा सहभागी हुने तीन त�रकाहरू छन ्:
अनलाइन

प�हलोपटक, तपा�ले अनलाइनमा आफ्नो जनगणना फाराम भनर् सक्नुहुन्छ ।
अ�धकांश घर-प�रवारहरूले अनलाइनमा जवाफ �दनका ला�ग घरको �भन्दै �क�सम को

आइडी र जनगणना �वभागको आ�धका�रक वेबसाइट ठे गाना भएको �नमन्त्रणा-पत्र
प्राप्त गनह
ुर् ु नेछ ।

अंग्रेजीभाषा बाहे कका �च�नयाँ (सरल�कृत पा�रएको), जापानी, को�रयाल�, तागालग र
�भयतनामीस�हतका १२ वटा गैर-अङ्ग्रेजी भाषामा आफ� ले इन्टरनेटबाट जवाफ �दने
फाराम उपलब्ध छ ।

फोन

जनगणना प्रश्नावल� सहायताको फोनमा फोन गरे र तपा�ले प्रश्नहरू सोध्न र फोनबाट

नै जनगणनाका जवाफ �दन सक्नह
ु ु न्छ ।

अंग्रेजी भाषालगायत �च�नयाँ (मन्डा�रन र क्यान्टो�नज), जापानी, को�रयाल�,

तागालोग र �भयतनामीस�हतका १२ वटा अन्य भाषाहरूमा फोनमाफर्त सहायता �लने

व्यवस्था �मलाइएको छ । फोनकतार्ले जनगणनाबारे थप जानकार� प्राप्त गनर्, प्रश्नहरू
सोध्न र फोनबाट जनगणना फाराममा जवाफहरू �दनका ला�ग जनगणना �वभागले

हरे क भाषामा उपलब्ध गराएको �निश्चत टोल फ्र� (पैसा नलाग्ने) फोन नम्बरमाफर्त
गनर् सक्नह
ु ु न्छ ।
कागज

तपा�ले कागजी फारामबाट जनगणनाका प्रश्नहरूको जवाफ �दन सक्नुहुन्छ । केह�
घरहरूमा, अथार्त लगभग ५ वटा मध्ये एउटा, घरले हुलाकमाफर्त प�हलोपटक

जनगणना फाराम प्राप्त गन�छ तर तपा�लाई प�न यस्तै कागजी फाराम चा�हएमा
जनगणना प्रश्नावल� सहायताको फोनमा फोन गरे र अनुरोध गनर् सक्नुहुन्छ ।

जनगणनाको कागजी फाराम अङ्ग्रेजी र स्पे�नस भाषामा मात्र उपलब्ध छ ।

मैले जनगणनामा क�हले जवाफ �दन्छु ?

जनगणना �वभागले मा�नसहरूलाई जनगणनाको जवाफ �दनका ला�ग जानकार�हरू पटक-पटक हुलाकबाट
पठाउनेछ:
माचर् १२-२०

जनगणना �वभागले घरप�रवारहरूलाई जनगणनामा सहभा�गता जनाउन

माचर् १६-२४

जनगणनामा सहभागी नभएका घरप�रवारहरूलाई पन
ु :स्मरण पत्रहरू

माचर् २६-अ�प्रल ३

जनगणनामा सहभागी नभएका घरप�रवारहरूलाई पुन:स्मरण पोस्टकाडर्हरू

अ�प्रल ८-१६

जनगणनामा सहभागी नभएका घरप�रवारहरूलाई पुन:स्मरण पत्रहरू र

अ�प्रल २०-२७

अिन्तम पटकको पुन:स्मरण पोस्टकाडर्हरू पठाइनेछ ।

मे १३

जनगणना �वभागका कमर्चार�हरूले जनगणनामा सहभागी नभएका घर-

तीन पटक छुट्टाछुट्टै पत्राचार गर� �नमन्त्रणाहरू पठाउनेछ ।

पठाइनेछ ।

पठाइनेछ ।

कागजी फारामहरू पठाइनेछ ।

प�रवारकहाँ गएर भेट गनर् शुरू गनह
ुर् ु नेछ ।

सन २०२० मा हुने जनगणनाले मलाई के कुरा सोध्नेछ ?

सन २०२० को जनगणना पूरा गनर् केह� �मनेट मात्र लाग्नेछ र तलका प्रश्नहरू सो�धने छ ।
सन २०२० को जनगणनाले तपा�लाई तपा�को घर-प�रवारको बारे मा सोध्नेछ ।
अ�प्रल १ मा तपा�को

तपा�सम्बन्धी नभए ताप�न, तपा�को घरमा बस्ने सबै जनालाई समावेश

मा�नसहरूको संख्या ।

बस्नेहरू - सबैजनास�हत संयक्
ु त राज्य अमे�रकामा बस्ने सबै मा�नसको

घरमा बस्ने वा रहने

तपा�को घर आफ्नै हो
वा भाडामा �लनुभएको

गनह
ुर् ोस ् । जनगणनाले सानो बालबा�लका, गैर-नाग�रक, घरबहालमा
गणना गछर् ।

तपा�को घर आफ्नै हो वा भाडामा �लनभ
ु एको के हो उ�र �दनह
ु ोस ् ।

हो ?

टे �लफोन नम्बर

जनगणना �वभागले तपा�को फोन नम्बरलाई जनगणना �वभागको
आ�धका�रक कामका ला�ग आवश्यक भएमा मात्र प्रयोग गन�छ ।

सन २०२० को जनगणनाले तपा�को घर-प�रवारमा बस्ने हरे क मा�नसबारे सोध्नेछ ।

र �लङ्ग

प्रत्येक व्यिक्तको नाम, उमेर र जन्म-�म�त भनह
ुर् ोस ् । कृपया �लङ्गका
ला�ग जनगणना �वभागले परू
ु ष र म�हलामात्र भएको �वकल्प उपलब्ध

फाराम भन�

जीवनसाथी (समान वा �वप�रत �लङ्गी), दाजभ
ु ाइ वा �दद�ब�हनी,

नाम, उमेर, जन्म-�म�त

मा�नससँगको सम्बन्ध

जा�त

गराउँ छ भन्ने ध्यान �दनह
ु ोस ् ।

आमाबव
ु ा, कोठामा सँगै बस्ने साथी वा अन्य भनेर �दइएको सम्बन्धहरूको
सच
ू ीबाट तपा�ले छान्न सक्नह
ु ु न्छ ।

तपा�ले एक वा सोभन्दा बढ� जा�तहरू छनोट गनर् सक्नह
ु ु न्छ । य�द तपा�
बहुजा�तका रूपमा प�हचान हुनभ
ु यो भने तपा�ले आफ्नो जातीय

समह
ू हरूका ला�ग �दइएका कोष्ठ वा कोष्ठहरूमा �चह्न लगाउन सक्नह
ु ु न्छ
र आफ्नो जातीय पष्ृ ठभ�ू मसम्बन्धी अ�त�रक्त �ववरण ले� सक्नह
ु ु न्छ ।
�चह्न लगाउने कोष्ठकमा सबै जातीय समह
ू हरूको नाम उल्लेख ग�रएको
हुँदैन । य�द तपा�को जातीय समह
ू को नाम ले�खएको छै न भने प�न

तपा�ले आफ्नो जातीय पष्ृ ठभ�ू मसम्बन्धी अ�त�रक्त �ववरणहरू ले�
सक्नह
ु ु न्छ ।
�हस्प्या�नक मूल

यसले तपा� �हस्प्या�नक वा ल्या�टनो के हो भन्ने सोध्नेछ । यसलाई

जा�त नभई जातीयता मा�नन्छ । जा�त भनेर ले�खएको कोष्ठमा �चह्न
लगाउनह
ु ोस ् ।

२०२० को जनगणनाले नाग�रकताबारे प्रश्न सोध्नेछैन ।
य�द तपा�को घरमा छ जनाभन्दा बढ� व्यिक्तहरू बस्नुहुन्छ भने सातजना वा सो मा�थको सामान्य

जानकार�हरू मात्र तपा�ले उपलब्ध गराए हुन्छ । सामान्य जानकार�हरूमा नाम, उमेर, जन्म-�म�त, �लङ्ग,
जा�त र फाराम भन� व्यिक्तसम्बन्धी हो वा होइन भन्ने जस्ता कुराहरू पछर् न ् ।
सन २०२० को जनगणनाले मलाई के सोध्ने छै न ?

फारमले तपा�लाई तपा�को आप्रवासन वा नाग�रकता अवस्थाको बारे मा सोध्नेछैन।
फाराममा तपा�को सामािजक सुर�ा नम्बर (सो�सयल सेक्यु�रट� नम्बर) सो�धने छै न ।
मैले सबै प्रश्नहरूको उ�र �दनुपछर् ?

संघीय कानुनअनुसार जनगणनामा सबैजना सहभागी हुन र सबै प्रश्नहरूको जवाफ �दन अ�नवायर् ग�रएको
छ । आफ्नो नाम र ठे गाना उपलब्ध गराउने तर एक वा दई
ु वटा प्रश्न छोड्ने उ�रदाताहरूलाई प�न गणना

ग�रनेछ । तपा�ले धेरै प्रश्नहरू छोड्नुभयो या जनगणनाका कुनै प�न प्रश्नको जवाफ �दनुभएन भने यसर�
छुट्न पुगेको जानकार� �लनका ला�ग जनगणनाको कमर्चार� तपा�को घरमा आउन सक्नुहुन्छ । सबै
प्रश्नहरूको सच्चाइका साथ जवाफ �दनुहोस ्; जनगणनामा जवाफ �दँ दै गदार् नढाँट्नुहोस ् ।
के मेरा जवाफहरू गोप्य हुन्छन ् ?
के जनगणना २०२० मा जवाफ �दंदा मलाई हानी हुन सक्छ ?
• गोप्यता: जनगणनाका सबै जानकार� गोप्य हुन्छन ् । कानुनअनुसार, जनगणना �वभागले
व्यिक्तगत जानकार�लाई अध्यागमन अ�धकार�हरू, अन्य सरकार� �नकायहरू र

जनसाधारणलगायत कसैलाई प�न �दन सक्दै न । जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरू तथा

तपा�ले उपलब्ध गराएका जानकार�हरूलाई संघीय कानन
ु मा भएका गोप्यतासम्बन्धी कठोर
कानन
ु हरूले संर�ण गरे का छन ् ।
•

ज�रवानाहरू: तपा�का व्यिक्तगत जानकार�हरूलाई संर�ण गनर्का ला�ग जनगणनाका क्रममा

तपा�ले उपलब्ध गराएका तथ्याङ्कहरूमा पहुँच भएका जनगणना �वभागका प्रत्येक कमर्चार�ले
िजन्दगी भ�रको सपथ खाएका हुन्छन ् । य�द कसैले यो कानुनको उल्लंघन गदर् छ भने, यो

संघीय अपराध हो; अ�धकतम पाँच वषर्सम्म संघीय जेल सजाय, वा $२५०,००० सम्मको

ज�रवाना वा दव
ु ै सजाय हुने समेतका गम्भीर �क�समका दण्ड-ज�रवानाहरूको व्यवस्था ग�रएका
छन ् ।
•

तथ्याङ्कहरूको सुर�ा: यसका अ�त�रक्त, जनगणना �वभागले सङ्कलन गरे का जवाफहरूलाई
तथ्याङ्क�य प्रयोजनहरूका ला�ग मात्र प्रयोग गनर् स�कनेछ । जनगणना �वभागले समग्र

तथ्याङ्कहरूलाई मात्र प्रकाशन गछर् र कुनै व्यिक्त, व्यवसाय वा संस्थालाई प�हचान गन�

जानकार�हरूलाई प्रकाशन गद� न । जनगणनामा सहभागी भएका व्यिक्तलाई हानी हुने गर�
जनगणना �वभागले उत्पादन गरे का तथ्याङ्क�य पुञ्जहरू प्रयोग गनर् संघीय, राज्य र स्थानीय
सरकार� �नकायहरूलाई रोक लगाइएको छ ।

सन २०२० जनगणना पूरा गनर्का ला�ग मलाई भा�षक सहायता आवश्यक पर्यो भने के गन� ?

अनलाइन: �च�नयाँ (सरल�कृत), जापानी, को�रयाल�, तागालोग र �भयतनामीस�हतका अंग्रेजीबाहे कका १२
वटा अन्य भाषाहरूमा इन्टरनेटबाट स्वचा�लत जवाफ �दने फाराम उपलब्ध छ ।

फोन: अंग्रेजी भाषालगायत �च�नयाँ (मन्डा�रन र क्यान्टो�नज), जापानी, को�रयाल�, तागालोग र

�भयतनामीस�हतका १२ वटा अन्य भाषाहरूमा फोनमाफर्त सहायता �लने व्यवस्था �मलाइएको छ ।

फोनकतार्ले जनगणनाबारे थप जानकार� प्राप्त गनर्, प्रश्नहरू सोध्न र फोनबाट जनगणना फाराममा

जवाफहरू �दनका ला�ग जनगणना �वभागले हरे क भाषामा उपलब्ध गराएको �निश्चत टोल फ्र� (पैसा
नलाग्ने) फोन नम्बरमाफर्त गनर् सक्नह
ु ु न्छ ।

कागज: कागजी फाराम अङ्ग्रेजी र स्पे�नसमा उपलब्ध छ ।
भाषा सहायता स्रोतहरू: जनगणना �वभागले www.2020census.gov मा रा�खने ५९ वटा गैर-अङ्ग्रेजी
भाषामा भाषा शब्दावल�, भाषा प�हचान काडर् र भाषा मागर्-�नद� शनहरू उत्पादन गद� छ ।

तपा�ले समद
ु ायका सदस्यहरू र समद
ु ायमा आधा�रत संघसंस्थाहरूका ला�ग तयार पा�रएको तथ्यहरूको
�ववरण लगायतका जनगणनासम्बन्धी थप सामग्रीहरू यो www.countusin2020.org/resources
वेबसाइटमा पाउन सक्नह
ु ु न्छ ।

