सन ् २०२० को जनगणनाले तपा�को समुदायलाई कसर�
प्रभाव पाछर् ?
www.ncaatogether.org/census

वतर्मानलाई सुर��त गनह
ुर् ोस ्, भ�वष्यका ला�ग लगानी गनह
ुर् ोस ्

तपा�को प�रवार र समुदायको उन्न�तलाई सु�निश्चत गनर्का ला�ग संघीय कोषहरूमा रहे को ८ खबर्

डलरभन्दा बढ� रकमलाई कसर� छुट्याउने भन्ने कुरामा जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले मद्दत गछर् ।

यसले तपा�को समद
ु ायलाई कसर� लाभ पर्ु याउँ छ ?
सेक्सन ८ हाउिजङका
भौचरह�

मेिडके ड र मेिडके यर

राजमागर्लाई अनुदान

परू क पोषण खानेकुरा सहायता
कायर्क्रम (SNAP)

Headstart / हेडस्टाटर्
(स्कूल जान योग्य पानेर्)

िवशेष िश�ाका लािग
अनुदानह�

बाल स्याहार र िवकास ब्लक
अनुदानह�

पस्ु तकालय तथा
अस्पतालह�

र अझ धेरै!

आफ्नो समुदायका ला�ग स्रोतहरू प्राप्त गनह
ुर् ोस ्
तपा�को समुदायमा गणना ग�रएको प्रत्येक व्यिक्तको अथर् त्यहाँ गणना ग�रएको व्यिक्तको ला�ग थप

संघीय डलर तपा�को समद
ु ायमा आउनु हो । अक�तफर्, जनगणनामा सहभागी नहुने प्रत्येक व्यिक्तले गदार्
तपा�को समुदायलाई प्रत्येक वषर् हजार� डलर नोक्सान हुन्छ । प्रत्येक १० वषर्मा एकपटक मात्र जनगणना
हुने भएकाले, २०३० सम्म प्रत्येक वषर् यो नोक्सानी हुनेछ, जसले गदार् समग्रमा तपा�को समुदायलाई धेरै
स्रोतहरूको नोक्सानी हुनछ
े । जनगणनामा सहभागी हुनु भनेको तपा�ले संघीय कोषबाट प्राप्त हुने
कोषको �हस्साको आफ्नो समुदायका ला�ग जायज अंश दाबी गनुर् हो । आफ्नो समुदायको अ�धकार प्राप्त
रकम नगम
ु ाउनह
ु ोस ् ।

तपा�को समद
ु ायलाई अरूले दे �े गर� स�ु निश्चत गनह
ुर् ोस ्

जनगणना तथ्याङ्कको प्रयोग संघीय अनद
ु ान �नधार्रण गनर्का ला�ग मात्र नभएर यो �नणर्यकतार्हरूलाई
स्रोतहरू कहाँ लगानी गन� भन्नेबारे स�ू चत गनर् प�न प्रयोग ग�रन्छ । जनगणना तथ्याङकले योजना

बनाउने र लगानी गन� कुराहरुमा असर पन� हुनाले तपा�को समुदायमा जनगणना तथ्यांकको अ�धक प्रभाव
हुन्छ ।
जब सह� गणना हुन्छ:
•

स्थानीय स्कूल �डिस्ट्रक्टहरू (school districts) लाई नयाँ �वद्यालयहरू कहाँ बनाउने वा
�वद्यमान रहे कालाई कहाँ �वस्तार गन� भनी थाहा हुनेछ,

•

स्थानीय सरकारहरूलाई आवाससम्बन्धी आवश्यकताहरूका ला�ग कसर� योजना बनाउने भन्ने कुरा
थाहा हुनेछ, स्वास्थ्य स्याहार सेवा-प्रदायकहरूलाई �तनीहरू वरपरको जनसंख्याका ला�ग कस्तो
स्याहार सेवालाई प्राथ�मकता �दनु आवश्यक हुनेछ भन्ने कुरा थाहा हुनेछ,

•

व्यवसायीहरूलाई नयाँ पसल तथा सेवाहरू कहाँ खोल्ने भन्ने कुरा थाहा हुनेछ र सामािजक
अ�भयन्ताहरूका ला�ग समुदायका सदस्यहरूको जीवन सुधान� मस्यौदा तयार� पान� र नी�तहरू
अ�घबढाउन आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध हुनेछ ।

राजनी�तक प्र�त�न�धत्वका ला�ग जनगणनामा ग�ननुहोस ्

तपा�को आवाज सरकारसम्म पग
ु ोस ् भनेर स�ु निश्चत गनर्का ला�ग जनगणना
तथ्याङ्क मह�वपण
ू र् हुन्छ ।

तथ्याङ्कको प्रयोग �नम्न �ल�खत प्रयोजनका ला�ग ग�रन्छ:
•

प्रत्येक राज्यले संयक्
ु त राज्य अमे�रकाको प्र�त�न�ध सभामा क�त �सटहरू प्राप्त गछर् भनी �नधार्रण
गनर्, जसले तपा�को समद
ु ायको राजनी�तक शिक्तलाई दे खाउँ छ ।

•
•
•

सबै तहका सरकारका िजल्ला �नवार्चन �ेत्रहरूलाई पन
ु : �नधार्रण गनर् ।
मतदाताहरूलाई जातका आधारमा ग�रने �वभेद रोक्न ।

मतदाताहरूलाई भा�षक सहायता उपलब्ध गराउने कानुनी अ�धकार सु�निश्चत गनर् ।

जनगणनामा प्रत्येकको सहभा�गता तपा�को समुदायका ला�ग मह�वपूणर् हुन्छ ।

�वशेषत: केह� समुदायहरूको "गणना गनर् क�ठन" हुन्छ---यसको अथर् यी समुदायहरूमा, धेरैजसो
मा�नसहरूले जनगणनामा सहभा�गता नजनाउने सम्भावना हुन्छ भन्ने हो । यसले गदार् जनगणनामा

असमानुपा�तक गणना हुन सक्छ । --- जहाँ जनगणना रे कडर्हरूमा भएको मा�नसको संख्या समुदायमा
जीवनयापन गन� मा�नसहरूको वास्त�वक संख्याभन्दा कम हुन्छ। ऐ�तहा�सक रूपमा गणना गनर् क�ठन

समुदायहरूमा जातीय तथा प्रजातीय अल्पसंख्यक, डेरा गर� बसेका, अंग्रेजी भाषाको सी�मत �ान भएका

मा�नस, आप्रवासी र साना बालबा�लकाहरू ऐ�तहा�सक रुपमा गणना गनर् क�ठन समुदायहरूमा पदर् छन ् ।

2020 को जनगणनामा गणना नहुने जो�खममा रहे का ए�सयन-अमे�रकन एन्ड ने�टभ
हवाइयन/प्या�स�फक अइल्याण्डसर् (AANHPI) समुदायह�

5 जनामा 1
ए�शयाल� अमे�रकनहरू गणना गनर् क�ठन हुने जनगणना�ेत्रहरूमा बसोबास गछर् न ्

3 जनामा 1
मूल हवाइबासीहरू र प्या�स�फक टापुबासीहरू गणना गनर् क�ठन हुने जनगणना �ेत्रहरूमा बसोबास गछर् न ्

धेरैजसो ए�सयाल� अमे�रक�, मूल हवाइबासी र प्रशान्त टापुवासीहरू गणना गनर् क�ठन टोल �छमेकहरूमा बस्छन ्
जहाँ अझ उच्च दरमा ग�रबी र बेरोजगार�,िस्थर र आ�थर्क रुपमा धान्न स�कने आवासको कमी, न्यून शै��क

उपलिब्ध र भा�षक चुनौतीहरु रहे का हुन ्छन ् । न्यून गणनाको प�रणामले गदार् ए�सयाल� अमे�रक�, मूल हवाइबासी र
प्रशान्त टापुवासी समुदायका आवश्यतकताहरूलाई सम्बोधन गनर् सक्ने संघीय कोषको पहुँच यो समुदायले गुमाउन
सक्नेछ ।

हाम्रो समद
ु ायका सबै जानाको पण
ू र् रुपमा गणना हुन र हाम्रो समद
ु ायले आउने दशक सम्मका ला�ग आफ्नो जायज
भाग पण
ू र् रुपमा प्राप्त गनर्को ला�ग हाम्रो समद
ु ायका हरे क व्यिक्तको यो जनगणनामा सहभा�गता मह�वपण
ू र् छ।

तपा�ले जनगणनासम्बन्धी थप जानकार� यो www.countusin2020.org/resources वेबसाइटबाट पाउन
सक्नह
ु ु न्छ ।

