مردم شماری میں ہر نسل کی گنتی ہوتی ہے۔
ہر  10سال بعد  ،ریاستہائے متحدہ  ،ملک میں رہنے والے ہر ایک شخص کو شمار کرتا ہے ،نوزائیدہ بچوں سے لے کر بوڑھے افراد
تک۔ ہر ایک کے لئے  2020کی مردم شماری کو مکمل کرنا ضروری ہے تاکہ آپ جیسی کمیونٹیوں کو درست مالی اعانت اور نمائندگی
دی جاسکے۔
اس کا جواب دینا ضروری ہے۔
 2020کی مردم شماری اگلی دہائی کے لئے کمیونٹی کی مالی اعانت اور کانگریس کی نمائندگی پر اثر انداز ہوگی۔ مردم شماری میں
اکٹھی کی گئی معلومات ہر سال ریاستوں اور کمیونٹیوں کے لئے  675بلین ڈالر سے زائد کے وفاقی فنڈز تفویض کرنے میں مدد دیں
گی۔ اس میں درج ذیل چیزوں کے لئے رقم تفویض کرنا بھی شامل ہے:
> الئبریریاں اور معاشرتی مراکز

> پہلے جواب دہندگان

> تکملی غذائیت امدادی پروگرام ()SNAP

> میڈی کیئر پارٹ بی

> سینئر کمیونٹی سروس روزگار پروگرام

> بزرگ شہریوں کے لئے معاون
رہائش کا پروگرام

جواب دینا آسان ہے۔
مارچ  2020کے وسط سے  ،آپ آن الئن ،بذریعہ فون یا بذریعہ ڈاک مردم شماری کا جواب دے سکتے ہیں۔ وہ آپشن منتخب کریں جو
آپ کے لئے سب سے زیادہ آرام دہ ہو۔ درخواست کیے جانے پر سوالنامے کے بڑے پرنٹ گائیڈز دستیاب ہیں۔ مئی سے جوالئی 2020
تک ،مردم شماری کرنے والے اہلکار ان گھرانوں کا دورہ کریں گے جنہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر آپ کو اپنا فارم
مکمل کرنے میں مدد کی ضرورت ہو تو مردم شماری کرنے والے اہلکار مدد کرسکتے ہیں۔
جواب دینا محفوظ ہے۔
قانون کے مطابق آپ کی ذاتی معلومات کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ آپ کے جوابات صرف شماریات تیار کرنے کے لئے استعمال
ہوسکتے ہیں۔ ان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاسکتا یا کسی بھی سرکاری ایجنسی یا عدالت کے ذریعہ
آپ کے خالف استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

مزید معلومات کے لئے مالحظہ کریں:
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