
 

 
 

 
सन ्२०२० मा हुन गइरहेको जनगणनामा मैले कसरी जवाफ दिनुपर्छ  
अनन जनगणनामा मलाई के-के सोधिन्र् ? 
 

सन २०२० को जनगणनाले संयुक्त राज्य अमेररकामा बस्ने सबै माननसहरूको गणना गर्छ । जनगणना 
भनेको तपाईंको घर-पररवार र त्यसमा बस्ने माननसबारे आधारभूत जानकारीहरू सोध्ने सानो प्रश्नावली हो 
। तपाईंका व्यक्ततगत जवाफहरू गोप्य हुन्र्न ्र नतनीहरूलाई अध्यागमन अधधकारीहरू, प्रहरी वा 
आवाससम्बन्धी अधधकारीहरूसहहतका अन्य सरकारी अधधकारीहरूलाई हिन सककिँ िैन । सरकारले राजनीनतक 
रूपमा प्रनतननधधत्वको बािँडफािँड र संसाधनहरू कहािँ खर्छ गने भन्ने ननधाछरण गनछ जनसंख्याको गणनालाई 
प्रयोग गर्छ । 
 

मैले जनगणनामा कसरी जवाफ हिने ? 

मार्छ २०२० मा, जनगणना ववभागले घर-पररवारहरूलाई जनगणनामा सहभागी हुन ननमन्रणा गिै 
हुलाकमाफछ त जानकारी पठाउनेर् । जनगणनामा सहभागी हुने तीन तररकाहरू र्न:् 

अनलाइन

 

 पहहलोपटक, तपाईंले अनलाइनमा आफ्नो जनगणना फाराम भनछ सतनुहुन्र् । 
अधधकांश घर-पररवारहरूले अनलाइनमा जवाफ हिनका लाधग घरको भभन्िै ककभसम को 
आइडी र जनगणना ववभागको आधधकाररक वेबसाइट ठेगाना भएको ननमन्रणा-पर 
प्राप्त गनुछहुनेर् ।  
 अगें्रजीभाषा बाहेकका धर्ननयािँ (सरलीकृत पाररएको), जापानी, कोररयाली, तागालग र 
भभयतनामीसहहतका १२ वटा गैर-अङ्ग्गे्रजी भाषामा आफैं ले इन्टरनेटबाट जवाफ हिने 
फाराम उपलब्ध र् । 

फोन 
 

 

 जनगणना प्रश्नावली सहायताको फोनमा फोन गरेर तपाईंले प्रश्नहरू सोध्न र फोनबाट 
नै जनगणनाका जवाफ हिन सतनुहुन्र् । 
 
 अगें्रजी भाषालगायत धर्ननयािँ (मन्डाररन र तयान्टोननज), जापानी, कोररयाली, 
तागालोग र भभयतनामीसहहतका १२ वटा अन्य भाषाहरूमा फोनमाफछ त सहायता भलने 
व्यवस्था भमलाइएको र् । फोनकताछले जनगणनाबारे थप जानकारी प्राप्त गनछ, प्रश्नहरू 
सोध्न र फोनबाट जनगणना फाराममा जवाफहरू हिनका लाधग जनगणना ववभागले 
हरेक भाषामा उपलब्ध गराएको ननक्श्र्त टोल फ्री (पैसा नलाग्ने) फोन नम्बरमाफछ त 
गनछ सतनुहुन्र् ।  



 

कागज

 

 तपाईंले कागजी फारामबाट जनगणनाका प्रश्नहरूको जवाफ हिन सतनुहुन्र् । केही 
घरहरूमा, अथाछत लगभग ५ वटा मध्ये एउटा, घरले हुलाकमाफछ त पहहलोपटक 
जनगणना फाराम प्राप्त गनेर् तर तपाईंलाई पनन यस्तै कागजी फाराम र्ाहहएमा 
जनगणना प्रश्नावली सहायताको फोनमा फोन गरेर अनुरोध गनछ सतनुहुन्र् ।  
 
 जनगणनाको कागजी फाराम अङ्ग्गे्रजी र स्पेननस भाषामा मार उपलब्ध र् । 

 

मैले जनगणनामा कहहले जवाफ हिन्रु् ? 

जनगणना ववभागले माननसहरूलाई जनगणनाको जवाफ हिनका लाधग जानकारीहरू पटक-पटक हुलाकबाट 
पठाउनेर्: 

मार्छ १२-२० जनगणना ववभागले घरपररवारहरूलाई जनगणनामा सहभाधगता जनाउन 
तीन पटक रु्ट्टारु्ट्टै परार्ार गरी ननमन्रणाहरू पठाउनेर् । 

मार्छ १६-२४ जनगणनामा सहभागी नभएका घरपररवारहरूलाई पुन:स्मरण परहरू 
पठाइनेर् । 

मार्छ २६-अवप्रल ३ जनगणनामा सहभागी नभएका घरपररवारहरूलाई पुन:स्मरण पोस्टकाडछहरू 
पठाइनेर् ।  

अवप्रल ८-१६ जनगणनामा सहभागी नभएका घरपररवारहरूलाई पुन:स्मरण परहरू र 
कागजी फारामहरू पठाइनेर् । 

अवप्रल २०-२७ अक्न्तम पटकको पुन:स्मरण पोस्टकाडछहरू पठाइनेर् । 

मे १३ जनगणना ववभागका कमछर्ारीहरूले जनगणनामा सहभागी नभएका घर-
पररवारकहािँ गएर भेट गनछ शुरू गनुछहुनेर् । 

 

सन २०२० मा हुने जनगणनाले मलाई के कुरा सोध्नरे् ? 

सन २०२० को जनगणना पूरा गनछ केही भमनेट मार लाग्नेर् र तलका प्रश्नहरू सोधधने र् । 
सन २०२० को जनगणनाले तपाईंलाई तपाईंको घर-पररवारको बारेमा सोध्नेर् । 

अवप्रल १ मा तपाईंको 
घरमा बस्ने वा रहने 
माननसहरूको संख्या । 

तपाईंसम्बन्धी नभए तापनन, तपाईंको घरमा बस्न ेसब ैजनालाई समावेश 
गनुछहोस ्। जनगणनाले सानो बालबाभलका, गैर-नागररक, घरबहालमा 
बस्नेहरू - सबैजनासहहत संयुतत राज्य अमेररकामा बस्ने सबै माननसको 
गणना गर्छ । 



 

तपाईंको घर आफ्नै हो 
वा भाडामा भलनुभएको 
हो ? 

 तपाईंको घर आफ्नै हो वा भाडामा भलनुभएको के हो उत्तर हिनुहोस ्। 

टेभलफोन नम्बर जनगणना ववभागले तपाईंको फोन नम्बरलाई जनगणना ववभागको 
आधधकाररक कामका लाधग आवश्यक भएमा मार प्रयोग गनेर् । 

 
सन २०२० को जनगणनाले तपाईंको घर-पररवारमा बस्ने हरेक माननसबारे सोध्नेर् । 

नाम, उमेर, जन्म-भमनत 
र भलङ्ग्ग  

प्रत्येक व्यक्ततको नाम, उमेर र जन्म-भमनत भनुछहोस ्। कृपया भलङ्ग्गका 
लाधग जनगणना ववभागले पुरूष र महहलामार भएको ववकल्प उपलब्ध 
गराउिँर् भन्ने ध्यान हिनुहोस ्। 

फाराम भने 
माननससिँगको सम्बन्ध 

जीवनसाथी (समान वा ववपररत भलङ्ग्गी), िाजुभाइ वा हििीबहहनी, 
आमाबुवा, कोठामा सिँगै बस्ने साथी वा अन्य भनेर हिइएको सम्बन्धहरूको 
सूर्ीबाट तपाईंले र्ान्न सतनुहुन्र् । 

जानत तपाईंले एक वा सोभन्िा बढी जानतहरू र्नोट गनछ सतनुहुन्र् । यहि तपाईं 
बहुजानतका रूपमा पहहर्ान हुनुभयो भने तपाईंले आफ्नो जातीय 
समूहहरूका लाधग हिइएका कोष्ठ वा कोष्ठहरूमा धर्ह्न लगाउन सतनुहुन्र् 
र आफ्नो जातीय पषृ्ठभूभमसम्बन्धी अनतररतत वववरण लेख्न सतनुहुन्र् । 
धर्ह्न लगाउने कोष्ठकमा सबै जातीय समूहहरूको नाम उल्लेख गररएको 
हुिँिैन । यहि तपाईंको जातीय समूहको नाम लेखखएको रै्न भने पनन 
तपाईंले आफ्नो जातीय पषृ्ठभूभमसम्बन्धी अनतररतत वववरणहरू लेख्न 
सतनुहुन्र् । 

हहस्प्याननक मूल यसले तपाईं हहस्प्याननक वा ल्याहटनो के हो भन्ने सोध्नेर् । यसलाई 
जानत नभई जातीयता माननन्र् । जानत भनेर लेखखएको कोष्ठमा धर्ह्न  
लगाउनुहोस ्। 

 

२०२० को जनगणनाले नागररकताबारे प्रश्न सोध्नरैे्न । 
 

यहि तपाईंको घरमा र् जनाभन्िा बढी व्यक्ततहरू बस्नुहुन्र् भने सातजना वा सो माधथको सामान्य 
जानकारीहरू मार तपाईंले उपलब्ध गराए हुन्र् । सामान्य जानकारीहरूमा नाम, उमेर, जन्म-भमनत, भलङ्ग्ग, 
जानत र फाराम भने व्यक्ततसम्बन्धी हो वा होइन भन्ने जस्ता कुराहरू पर्छन ्। 
 

 



 

सन २०२० को जनगणनाले मलाई के सोध्ने रै्न ? 

फारमले तपाईंलाई तपाईंको आप्रवासन वा नागररकता अवस्थाको बारेमा सोध्नेछैन। 
फाराममा तपाईंको सामाजजक सुरक्षा नम्बर (सोससयल सेक्युररटी नम्बर)  सोधिने रै्न । 
 

मैले सबै प्रश्नहरूको उत्तर हिनुपर्छ  ? 

संघीय कानुनअनुसार जनगणनामा सबैजना सहभागी हुन र सबै प्रश्नहरूको जवाफ हिन अननवायछ गररएको 
र् । आफ्नो नाम र ठेगाना उपलब्ध गराउने तर एक वा िईुवटा प्रश्न र्ोड्ने उत्तरिाताहरूलाई पनन गणना 
गररनेर् । तपाईंले धेरै प्रश्नहरू र्ोड्नुभयो या जनगणनाका कुनै पनन प्रश्नको जवाफ हिनुभएन भने यसरी 
रु्ट्न पुगेको जानकारी भलनका लाधग जनगणनाको कमछर्ारी तपाईंको घरमा आउन सतनुहुन्र् । सब ै
प्रश्नहरूको सच्र्ाइका साथ जवाफ हिनुहोस;् जनगणनामा जवाफ हििँिै गिाछ नढािँट्नुहोस ्। 
 

के मेरा जवाफहरू गोप्य हुन्र्न ्? 

के जनगणना २०२० मा जवाफ हििंा मलाई हानी हुन सतर् ? 

• गोप्यता: जनगणनाका सबै जानकारी गोप्य हुन्र्न ्। कानुनअनुसार, जनगणना ववभागले 
व्यक्ततगत जानकारीलाई अध्यागमन अधधकारीहरू, अन्य सरकारी ननकायहरू र 
जनसाधारणलगायत कसैलाई पनन हिन सतिैन । जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्ग्कहरू तथा 
तपाईंले उपलब्ध गराएका जानकारीहरूलाई संघीय कानुनमा भएका गोप्यतासम्बन्धी कठोर 
कानुनहरूले संरक्षण गरेका र्न ्।  

• जररवानाहरू: तपाईंका व्यक्ततगत जानकारीहरूलाई संरक्षण गनछका लाधग जनगणनाका क्रममा 
तपाईंले उपलब्ध गराएका तथ्याङ्ग्कहरूमा पहुिँर् भएका जनगणना ववभागका प्रत्येक कमछर्ारीले 
क्जन्िगी भररको सपथ खाएका हुन्र्न ्। यहि कसैले यो कानुनको उल्लंघन गिछर् भने, यो 
संघीय अपराध हो; अधधकतम पािँर् वषछसम्म संघीय जेल सजाय, वा $२५०,००० सम्मको 
जररवाना वा िवुै सजाय हुने समेतका गम्भीर ककभसमका िण्ड-जररवानाहरूको व्यवस्था गररएका 
र्न ्। 

• तथ्याङ्ग्कहरूको सुरक्षा: यसका अनतररतत, जनगणना ववभागले सङ्ग्कलन गरेका जवाफहरूलाई 
तथ्याङ्ग्कीय प्रयोजनहरूका लाधग मार प्रयोग गनछ सककनेर् । जनगणना ववभागले समग्र 
तथ्याङ्ग्कहरूलाई मार प्रकाशन गर्छ र कुनै व्यक्तत, व्यवसाय वा संस्थालाई पहहर्ान गने 
जानकारीहरूलाई प्रकाशन गिैन । जनगणनामा सहभागी भएका व्यक्ततलाई हानी हुने गरी 
जनगणना ववभागले उत्पािन गरेका तथ्याङ्ग्कीय पुञ्जहरू प्रयोग गनछ संघीय, राज्य र स्थानीय 
सरकारी ननकायहरूलाई रोक लगाइएको र् । 

 

  



 

सन २०२० जनगणना पूरा गनछका लाधग मलाई भावषक सहायता आवश्यक पर् यो भने के गने ? 

अनलाइन: धर्ननयािँ (सरलीकृत), जापानी, कोररयाली, तागालोग र भभयतनामीसहहतका अगें्रजीबाहेकका १२ 
वटा अन्य भाषाहरूमा इन्टरनेटबाट स्वर्ाभलत जवाफ हिने फाराम उपलब्ध र् ।  
 

फोन: अगें्रजी भाषालगायत धर्ननयािँ (मन्डाररन र तयान्टोननज), जापानी, कोररयाली, तागालोग र 
भभयतनामीसहहतका १२ वटा अन्य भाषाहरूमा फोनमाफछ त सहायता भलने व्यवस्था भमलाइएको र् । 
फोनकताछले जनगणनाबारे थप जानकारी प्राप्त गनछ, प्रश्नहरू सोध्न र फोनबाट जनगणना फाराममा 
जवाफहरू हिनका लाधग जनगणना ववभागले हरेक भाषामा उपलब्ध गराएको ननक्श्र्त टोल फ्री (पैसा 
नलाग्ने) फोन नम्बरमाफछ त गनछ सतनुहुन्र् ।  
 

कागज: कागजी फाराम अङ्ग्गे्रजी र स्पेननसमा उपलब्ध र् । 
 

भाषा सहायता स्रोतहरू: जनगणना ववभागले www.2020census.gov मा राखखने ५९ वटा गैर-अङ्ग्गे्रजी 
भाषामा भाषा शब्िावली, भाषा पहहर्ान काडछ र भाषा मागछ-ननिेशनहरू उत्पािन गिैर् । 
 

तपाईंले समुिायका सिस्यहरू र समुिायमा आधाररत संघसंस्थाहरूका लाधग तयार पाररएको तथ्यहरूको 
वववरण लगायतका जनगणनासम्बन्धी थप सामग्रीहरू यो  www.countusin2020.org/resources 

वेबसाइटमा पाउन सतनुहुन्र् । 
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